


روزنامهروزنامه

۵۳میشودیرازسرانایرمایههابهسروداشتهبریمهاتحرزودیبه

دخورکلیدهشلمچه-بصرآهناهرساخت

۵۳دخورکلیدهشلمچه-بصرآهناهرساخت

میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبور

۵۴میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبور

۵۵میشودداشتهبرزودیبهیمهاتحرروحانی:

۵۶میشودداشتهبرزودیبهیمهاتحرروحانی:

۵۸میشودداشتهبرزودیبهیمهاتحرروحانی:

۵۹میشودداشتهبرزودیبهیمهاتحرروحانی:

۶۰میشودداشتهبرزودیبهیمهاتحرروحانی:

۶۱میشودداشتهبرزودیبهیمهاتحرروحانی:

۶۲کیشدرانیعمرحطر٢١اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهر

۶۵ادآزمناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز217احداث

۶۶اخبار

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۶۸میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

ایدهمزمناقصهمان،زپیاماقتصاد،عصراقتصاد،وهدفاسالمی،یجمهورروزنامه۵

۷۰میشودافتتاحزودیبهکیشدرلمللبیناسبوراقتصادی:ویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر

۷۱میشودداشتهبرزودیبهیمهاتحراقتصادی:ویژهویتجارادآزمناطقحهایطرافتتاحآئیندرجمهوررئیس

۷۱میشودداشتهبرزودیبهیمهاتحراقتصادی:ویژهویتجارادآزمناطقحهایطرافتتاحآئیندرجمهوررئیس

داشتهبرزودیبهیمهاتحراقتصادی:ویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقحهایطرافتتاحآئیندرجمهوررئیس
۷۱میشود



داشتهبرزودیبهیمهاتحراقتصادی:ویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقحهایطرافتتاحآئیندرجمهوررئیس
۷۲میشود

داشتهبرزودیبهیمهاتحراقتصادی:ویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقحهایطرافتتاحآئیندرجمهوررئیس
۷۳میشود

داشتهبرزودیبهیمهاتحراقتصادی:ویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقحهایطرافتتاحآئیندرجمهوررئیس
۷۴میشود

داشتهبریمهاتحرزودیبهاقتصادی:ویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقحهایطرافتتاحآئیندررئیسجمهور
۷۵میشود

۷۶یرئیسجمهوردستوربایتجارادآزمناطقملیحهایطرافتتاح

۷۶میشودداشتهبربزودییمهاتحرملی:حهایطرافتتاحمینهفتادوچهاردریرئیسجمهور

۷۹میشودداشتهبربزودییمهاتحرملی:حهایطرافتتاحمینهفتادوچهاردریرئیسجمهور

میشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهانشاءهللاگفت:ییسجمهورر

۸۲خبر

ینمؤثرترازیکیاینکهبابیانتولیدجهشایبرامیدوتدبیرعنوانباحهایطرافتتاحبرنامهمینچهاروهفتاددردوشنبهروزمؤمنیضاحمیدر
دکراظهاراست،اقتصادیویژهوادآزمناطقدرلمللبیناسبورایجادبرنامهها

۸۴رویداد

۸۶ادآزمناطقدرانیعمرپروژه50افتتاح

۸۶امیدوارنداقتصادآیندهبهدممر

۸۷میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبوراقتصادی:ویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر

۸۷میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبوراقتصادی:ویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر

۸۸میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبوراقتصادی:ویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر

۸۹شودمیداشتهبرهایمتحربزودی

۹۱صنعتی-یتجارادآزمناطقدرلايردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاح

۹۲اقتصادیویژهوادآزمناطقدرجدیدحطریالردمیلیارارهز80افتتاح

یاهاندازرباادآزمناطقلیماتامینجدیدکانالهایاد:آزمناطقپروژههایافتتاحآییندرییسجمهوررمشاور
۹۳لمللبیناسبور

۹۴صنعتی-یتجارادآزمناطقدرپروژه50گشایش

۹۴میشودیرازسرانایربهمایههاسربهزودی



شد.ارگزبرکشوراقتصادیویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیپروژه102اییاجرعملیاتآغازویدارهبربهر

۹۵کشورادآزمناطقدراقتصادیحطر102ازیدارهبربهر

شد.ارگزبرکشوراقتصادیویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیپروژه102اییاجرعملیاتآغازویدارهبربهر

۹۶کشورادآزمناطقدراقتصادیحطر102ازیدارهبربهر

شد.ارگزبرکشوراقتصادیویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیپروژه102اییاجرعملیاتآغازویدارهبربهر

۹۷کشورادآزمناطقدراقتصادیحطر102ازیدارهبربهر

۹۸میشودداشتهبریمهاتحربهزودیروحانی:

۹۸میشودداشتهبریمهاتحربهزودیانشاءهللای:رئیسجمهور

۹۹اخباراخبار

۱۰۳میشودداشتهبریمهاتحربهزودیمیشودروحانی:داشتهبریمهاتحربهزودیروحانی:

۱۰۳میشودداشتهبرزودیبهیمهاتحرمیشودروحانی:داشتهبرزودیبهیمهاتحرروحانی:

۱۰۴شدخواهدیرازسرانایرسمتبهجیخارمایههایسرومیشودداشتهبریمتحرزودیبهروحانی:حسن

۱۰۵شدخواهدیرازسرانایرسمتبهجیخارمایههایسرومیشودداشتهبریمتحرزودیبهروحانی:حسن

۱۰۶شدخواهدیرازسرانایرسمتبهجیخارمایههایسرومیشودداشتهبریمتحرزودیبهروحانی:حسن

۱۰۷شدخواهدیرازسرانایرسمتبهجیخارمایههایسرومیشودداشتهبریمتحرزودیبهروحانی:حسن

۱۰۷شدخواهدیرازسرانایرسمتبهجیخارمایههایسرومیشودداشتهبریمتحرزودیبهروحانی:حسن

۱۰۹صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاح

۱۰۹رئیسیسبددرجامبرمیوه

۱۱۰میشودیرازسرانایرمایههابهسرزودیبهروحانی:

۱۱۲میشودیرازسرانایرمایههابهسرزودیبهروحانی:

۱۱۳میشودیرازسرانایرمایههابهسرزودیبهروحانی:

۱۱۵ادآزمناطقدرپروژه50اییاجرعملیاتآغاز

۱۱۶میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبوراد:آزمناطقلیعاایشوردبیر

۱۱۷لیدندماکخابهارسفیدکاخجالدانتصورانایردممراد:آزمناطقحهایطرافتتاحدرروحانی

۱۱۸یتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاح



اننوآورروزنامه۱

یمایهگذارسردربایدادآزمناطقکشور:اقتصادیویژهوادآزمناطقملیحهایطرافتتاحآییندرروحانی
۱۱۸شوندانپیشرجیخار

یمایهگذارسردربایدادآزمناطقکشور:اقتصادیویژهوادآزمناطقملیحهایطرافتتاحآییندرروحانی
۱۱۹شوندانپیشرجیخار

یمایهگذارسردربایدادآزمناطقکشور:اقتصادیویژهوادآزمناطقملیحهایطرافتتاحآییندرروحانی
۱۲۰شوندانپیشرجیخار

آذربایجانیجمهورِیجمهورییسرباکهمهمیتصمیماتشدناییاجرباگفت:شد،خواهدداشتهبربزودییمهاتحرکهاینبیانبایجمهورییسر
بود.خواهندبغرشمالیمرزمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهددممرایم،دهکراتخاذ

۱۲۱میشودداشتهبربزودییمهاتحرروحانی:

سویازمجوزصدورازپسوزودیبهکیشدرلمللبیناسبوراینکهبیانبااقتصادیویژهوادآزمناطقلیایعاشوردبیروجمهورییسرمشاور
میشود.یاهاندازریارزلیماتامینوجیخارمایههایسرجذبایبرسبوراینگفت:شد،خواهدافتتاحسبورلیعاایشور

تامینجدیدهایکانالاقتصادی:ویژهوادآزمناطقهایپروژهافتتاحآیینپنجمیندرجمهورییسرمشاور
۱۲۴لمللابینسبوریاندازاهرباادآزمناطقدرلیما

هگریمهاتحربهارکشورمشکالتهمبازامید،وتدبیردولتازسال8گذشتازبعدشد،پیروزانتخاباتدریمهاتحرفعروعدهبا92سالدرکهروحانی
میشود!داشتهبریمهاتحرزودیبهگفت:ودز

دولت:پایانبهماندهماهیکروحانیمیشودداشتهبریمهاتحرزودیبه:92انتخاباتازبعدماهیکروحانی
۱۲۶میشود!داشتهبریمهاتحرزودیبه

۱۲۸میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبه

۱۲۸میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبور

۱۲۹میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبوراقتصادی:ویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر

سویازمجوزصدورازپسوزودیبهکیشدرلمللبیناسبوراینکهبیانبااقتصادیویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیرخبر»-«بازتابان-تهر
میشود.یاهاندازریارزلیماتامینوجیخارمایههایسرجذبایبرسبوراینگفت:شد،خواهدافتتاحسبورلیعاایشور

۱۳۰میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبور

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۱۳۱میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبه

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهانشاءهللاگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۱۳۲میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

۱۳۳لیانزادآزمنطقهدرپوشیدهسریشهربازوآبیکپاراحداثآغاز

۱۳۴میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:



مجلهمجله

۱۳۵لیانزادآزمنطقهپوشیدهسریشهربازوابیکپارمجموعهاحداثعملیاتآغاز

ییارارگزگزخبرخبر

۱۳۶دیگرساعاتیتاادآزمناطقملیحطر50ازیداربرهبهر

۱۳۶ادآزمناطقملیحهایطرازیداربرهبهرآغاز

اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهرشد:محققکیشدرانسکنفروویدییقطرازمانکشوررئیسجمهورحضوربا
۱۳۷کیشدریالردمیلیارارهز٤٢معادلیارزولییاراعتبارمجموعباانیعمرحطر٢١

۱۳۹میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبوراقتصادی:ویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر

جالدانوامپترتصورمادممرمیشود/یرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهجمهور:رئیس
۱۴۰لیدندماکخابهارسفیدکاخ

ییسحضوررباانیعمرهایحطرازیداربرهوبیناربهردرادآزمناطقلیایعاشوردبیروجمهورییسرمشاور
۱۴۱اتصادارایشافزواقتصادیهایلیتفعارونقهدفباکیشدرلمللابینسبورایجادداد:خبرجمهور

۱۴۲شدخواهدیرازسرانایرسمتبهجیخارمایهسرزودیبهروحانی:

۱۴۳شدآغازهبصر-شلمچهاهآهنراحداث

۱۴۴دادخبردیکنزآیندهایدریمهاتحرداشتنبرازجمهوررئیس

۱۸یگذارمایهسرباحطر۹یجمهورییسرانسیکنفرویدیوحضورباادآزمناطقدرپنجمافتتاحهایبامانهمزدادخر۳۱دوشنبهدافر-ایرنا-کیش
میزنیکلنگیگذارمایهسریالردمیلیار۱۹۷وارهز۱۶بانیزحطر۱۲وافتتاحکیشدردالرمیلیون۲۲ویوررومیلیون۱۰یال،ردمیلیار۶۲۰وارهز

شود.

۱۴۷پنجمافتتاحهایدرادآزمناطقپیشروکیش

ویژهوادآزمناطقایستگاهبهبارپنجمینایبریال،ردمیلیارارهز۸۰شارزبهحطر۵۰بادهمدوازدولتملیحهایطرافتتاحقطارایرنا-ان-تهر
سید.راقتصادی

۱۴۷اقتصادیویژهوادآزمناطقدرجدیدحطریالردمیلیارارهز۸۰افتتاح

ویژهوادآزمناطقایستگاهبهبارپنجمینایرحطرتوماندمیلیارارهز۷۰شارزبهدهمدوازدولتملیحهایطرزنیکلنگوافتتاحقطارایرنا-ان-تهر
شود.زنیکلنگنیزدیگرحطردههاوسدبریدارهبربهربهتوماندمیلیارارهزهشتشارزبهحطر۵۰استارقرسید؛راقتصادی

۱۴۹ویژهاقتصادیوادآزمناطقدرحطرتوماندمیلیارارهز۷۰کلنگزنیوافتتاح

ییسرمانفرباتوماندمیلیار۶۵وارهز۷۰شارزبااقتصادیویژهویتجارادآزمناطقملیحهایطرزنیکلنگوافتتاحاسممرایرنا-ان-تهر
شد.آغازیجمهور

۱۵۰شدآغازیجمهورییسرحضورباادآزمناطقملیحهایطرازیدارهبربهر

سید.ریدارهبربهربهانسکنفرویدئوتصوربهیجمهورییسدستورربادوشنبهروزکیشهیرجزدریدشگرگروخدماتیانی،عمرحطر۹-ایرنا-کیش

۱۵۱سیدریدارهبربهربهکیشدرخدماتیوانیعمرحطر۹



یشهربازوآبیکپارمجموعهساختعملیاتیجمهوریاستردستوربهادآزمناطقهایپروژهافتتاحملیحطرهدورپنجمیندرایرنا-شت-ر
شد.آغازلیانزادآزمنطقهپوشیدهسر

۱۵۳شودمیاحداثپوشیدهسریشهربازوآبیکپارلیانزادآزمنطقهدر

انسکنفرویدئوتصوربهیجمهورییسردستوربادوشنبهروزکیشهیرجزدریدشگرگروخدماتیانی،عمرحطر۱۲اییاجرعملیات-ایرنا-کیش
شد.آغاز

۱۵۴شدآغازکیشدرخدماتیوانیعمرحطر۱۲اییاجرعملیات

۵۵۳وارهز۶۴لییاریمایهگذارسرویورومیلیون۴۲۱ودمیلیاریکیارزاعتباربایربناییزواقتصادیملیحطرسهاییاجرعملیات-ایرنا-چابهار
شد.آغازیجمهورییسردستورباوانسکنفروویدئیقطرازچابهارادآزمنطقهدریالردمیلیار

۱۵۶شدآغازچابهارادآزمنطقهدریربناییزواقتصادیحطرسهاییاجرعملیات

یجمهوریجمهورییسرباکهمهمیتصمیاتشدناییاجرباگفت:شد،خواهدداشتهبربزودییمهاتحربیانبایجمهورییسران-ایرنا-تهر
بود.خواهندبغرشمالیمرزمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهددممرایم،دهکراتخاذآذربایجان

۱۵۷میشودداشتهبربزودییمهاتحرروحانی:

تحققایبرمامنیکنوناکیشویژهبهکشورادآزمناطقدولت،سویازیافتهانجامهایحمایتباگفت:کیشادآزمنطقهعاملمدیر-ایرنا-کیش
هستند.تولیدازداییزمانعوپشتیبانی

۱۵۸استتولیدازپشتیبانیتحققایبرمامنییتجارادآزمناطقکیش:ادآزمنطقهعاملمدیر

شد،خواهدداشتهبربزودییمهاتحربیانباکشوراقتصادیویژهوادآزمناطقهایحطرافتتاحاسممردردوشنبهامروزیجمهورییسران-ایرنا-تهر
شمالیمرزمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهددممرایم،دهکراتخاذآذربایجانیجمهوریجمهورییسرباکهمهمیتصمیاتشدناییاجرباگفت:

بود.خواهندبغر

۱۶۰اقتصادیویژهوادآزمناطقهایحطرافتتاحاسممردرروحانیسخنان

لیعاایشورسویازمجوزصدورازپسوزودیبهکیشدرلمللبیناسبوراینکهبیانبااقتصادیویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیرایرنا-ان-تهر
میشود.یاهاندازریارزلیماتامینوجیخارمایههایسرجذبایبرسبوراینگفت:شد،خواهدافتتاحسبور

۱۶۰میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبوراقتصادی:ویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر

تحققایبرمأمنیکنوناکیشویژهبهکشورادآزمناطقدولت،سویازیافتهانجامهایحمایتباگفت:کیشادآزمنطقهعاملمدیر-ایرنا-کیش
هستند.تولیدازداییزمانعوپشتیبانی

۱۶۱استتولیدازپشتیبانیتحققایبرمأمنییتجارادآزمناطقکیش:ادآزمنطقهعاملمدیر

ییسردستورباتوماندمیلیار۶۵وارهز۷۰شارزبایربناییزواقتصادیتولیدیحطر۵۰(ع)ضارامامسعادتبامیالدآستانهدرایرنا-استانها-
اتصادرایشافزاقتصادی،ویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقدرجیخاریگذارمایهسرشگسترایبرایهتازیچهدروشدزنیکلنگوافتتاحیجمهور

شد.گشودهتولیدو

۱۶۲جیخاریمایهگذارسردراقتصادیویژهوادآزمناطقانیپیشرایبردیگرگامی

داشتهبربزودییمهاتحرکهاینبیانباکشوراقتصادیویژهوادآزمناطقحهایطرافتتاحاسممردردوشنبهامروزیجمهورییسرایرنا-ان-تهر
مناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهددممردهایم،کراتخاذآذربایجانیجمهورِیجمهورییسرباکهمهمیتصمیماتشدناییاجرباگفت:شد،خواهد

بود.خواهندبغرشمالیمرز

۱۷۱میشودداشتهبربزودییمهاتحرروحانی:



۶۴یمایهگذارسرباحطر۵۲وودکرآغازارخودلیتفعاتوماندمیلیارارهزهشتشارزبهپروژه۵۰یییسجمهوررحضورباامروزصبحایرنا-ان-تهر
فت.گرارقراییاجرحلهمردراقتصادیویژهوادآزمناطقدرتوماندمیلیارارهز

۱۷۱یربناییزپروژه50ازیدارهبربهرباادآزمناطقدرتولیدجهش

سد.رمیسالهردرتنارهز۵۰به۱۴۰۰سالپایانتااستانایندرمیگوتولیدفیتظرگفت:گانمزهراستاندار-ایرنا-کیش

۱۷۳سدمیرتنارهز۵۰بهگانمزهردرمیگوپروشفیتظراستاندار:

۶۴یمایهگذارسرباحطر۵۲وودکرآغازارخودلیتفعاتوماندمیلیارارهزهشتشارزبهپروژه۵۰یییسجمهوررحضورباامروزصبحایرنا-ان-تهر
فت.گرارقراییاجرحلهمردراقتصادیویژهوادآزمناطقدرتوماندمیلیارارهز

۱۷۵یربناییزپروژه۵۰ازیدارهبربهرباادآزمناطقدرتولیدجهش

سد.رمیسالهردرتنارهز۵۰به۱۴۰۰سالپایانتااستانایندرمیگوتولیدفیتظرگفت:گانمزهراستاندار-ایرنا-کیش

۱۷۷سدمیرتنارهز۵۰بهگانمزهردرمیگوشپرورفیتظراستاندار:

یشهربازوآبیکپارمجموعهساختعملیاتیجمهوریاستردستوربهادآزمناطقهایپروژهافتتاحملیحطرهدورپنجمیندرایرنا-شت-ر
شد.آغازلیانزادآزمنطقهپوشیدهسر

۱۷۸شدآغازلیانزادآزمنطقهدرپوشیدهسریشهربازوآبیکپاراییاجرعملیات

بهاریکاآمرنتوانستهاستکنونتایافتهتداومبایدنهدوردروایجادامپتردولتازکهیکثرحدافشارارکارزلبقادریمهاتحرتشدیدایرنا-ان-تهر
کامیناازکسنوابهانتهردستیابیازپسنیزماسکو۱۹کووید-کسنوامینهزدردوستانهبشریمهایتحرلغوکند؛دیکنزانایربامواجههدراهدافش

د.دارنشانپروژهاین

۱۷۹سودفرخودسایشفرجایبهکهیمهاییتحر

روابطشدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهکهیمتحرشدنداشتهبرازبعدآذربایجانیجمهورباماروابطهستممطمئنمنگفت:جمهوررئیس
است.دهایگستر

۱۸۱شدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

مانهمزقشموکیشدراقتصادیحطرچنددادماه)خر31(دوشنبه،امروزتولید»،جهشایبرامیدو«تدبیرافتتاحبرنامهبیستمیندرگانمزهرایسنا/
شد.افتتاحیییسجمهوررانسیکنفروویدیحضوربابلوچستانوسیستانوگیالنستان،خوزغربی،آذربایجانشرقی،آذربایجانهایاستانبا

۱۸۲سیدریداربرهبهربهکیشوقشمدرپروژه24

شد.آغازیجمهورییسرمانفرباتوماندمیلیار65وارهز70شارزبااقتصادیویژهویتجارادآزمناطقملیحهایطرزنیکلنگوافتتاحاسممر

۱۸۳یجمهوررئیسدستوربایتجارادآزمناطقملیحهایطرافتتاح

رئیسمانفربادوشنبهروزکشوراقتصادیویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیپروژه102اییاجرعملیاتآغازویدارهبربهر
شد.آغازانسکنفروویدئیقطرازوجمهور

۱۸۳جمهوررئیسمانفرباادآزمناطقمانسازاقتصادیحطر102احداثویداربرهبهرآغاز

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۱۸۵میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:



شد.زنیکلنگنیزدیگرحطردههاوسیدریدارهبربهربهاقتصادیویژهوادآزمناطقدرتوماندمیلیارارهزهشتشارزبهملیحطر50گانمزهرایسنا/

۱۸۶استیافتهسامانادآزمناطقدرمقاومتیاقتصادکیش:ادآزمنطقهمانسازعاملمدیر

بیاندرجهانیانهمهایبرخوبیبسیارعالمتارکنونتا99سالآغازازتوسعهایوملیحهایطرهفتههرافتتاحروحانیلمسلمیناوالسالمحجتا
اقتصادیجنگولمانهظایمهایتحرازناشیموانعومشکالتوهستندخودکشورآبادانیوتوسعهبهعالقمندانیانایرکهدانستواقعیتاین

کند.ایجادمانعکشورفتپیشروتوسعهاهردرنتوانستهکروناشیوعودشمن

جنگدرمقاومتباانایردممرکشور:اقتصادیویژهوادآزمناطقملیحهایطرافتتاحآییندررئیسجمهور
۱۸۸لیدندماکخابهاردشمنبینیوسیاهتصوراقتصادی

سید.رکیشوقشماقتصادیویژهوادآزمناطقایستگاهبهبارپنجمینایبردهمدوازدولتملیحهایطرافتتاحقطار

۱۸۹سدرمییداربرهبهربهکیشوقشمدرپروژه24

رئیسحضوربا1400دادخر31امروزاستان6دراقتصادیویژهوصنعتی-یتجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیتولیدی،حطر50ازیدارهبربهر
شد.آغازیتصویرتصوربهجمهور

۱۹۰ادآزمناطقملیحطر50ازیدارهبربهراسممرآغاز

د.دارهمبیشتریگذارمایهسرایبریادیزبسیاراستعدادوفتهگرانجامآندریادیزبسیاریهایمایهگذارسرکهاستمناطقیجزوکیش

۱۹۰دداریگذارمایهسرایبریادیزبسیاراستعدادکیشهیرجز:دکرحمطرروحانیحسن

همهایبرخوبیبسیارعالمتیکاستافتتاحامین74امروزکه99سالآغازازگذشتههفتههایافتتاحهایوامروزافتتاحهایگفت:رئیسجمهور
کهاستااجرحالدرحطر621ادآزمناطقهدرببینیدوهستندخودشانکشورآبادانیبهعالقمندانایردممرکهاستاینعالمتاولینواستجهانیان

سد.میرافتتاحبهاینهاهمهواستشدهعملیاتیواییاجرصددر53وشدهیگذارمایهسرتوماندمیلیارارهز248

کشورآبادانیبهانایردممراقتصادی:ویژهوادآزمنطقهمانسازملیحهایطرازیدارهبربهرآییندرروحانی
تاداشتهاند/براریمشدهایم،تحرتبدیلکسنواکنندهتولیدوماسککنندهصادربهکهالحاهستند/عالقمند

دادخواهیمادامهارافتتاحهادولت،آخرروز
۱۹۱

هاینمونهبه،توانندمیمناطقاین،ادآزمناطقازدهمسیزدولتوانقالبمعظمهبررحمایتباد:کرکیدتاکیشادآزمنطقهمانسازعاملمدیر
شوند.تبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمتحرایطشردراقتصادییآورتابازموفقی

اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهرشد:محققکیشدرانسکنفروویدییقطرازمانکشوررئیسجمهورحضوربا
۱۹۲کیشدریالردمیلیارارهز٤٢معادلیارزولییاراعتبارمجموعباانیعمرحطر٢١

یابیاربازوستدرسانیراطالعبابتوانیماستکافیفقطومیباشدجیخاروداخلییمایهگذارسرایبرصتهافرینبهترازیکیهمچنانکیشهیرجز
کنیمجلبسفارخلیجیدمرواربهارجیخاروداخلیانگذرمایهسرتوجهلمللیابینسطحدر

۱۹۳آیندهدولتیگذارمایهسرطالییصتفرکیش

شد.آغازنیزدیگرپروژه6زنیکلنگکاروافتتاحاروندادآزمنطقهدرپروژه11امروزانس،کنفرویدئولبقادرجمهوررئیسروحانیحضوربا

۱۹۵دیگرپروژهی6زنیکلنگواروندادآزمنطقهدرپروژه11افتتاح

یافت.خواهدبهبودنیزآذربایجانیجمهورباانایرروابطیمهاتحرفعرباگفت:روحانی

۱۹۶شدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبه

شد.افتتاحجمهورییسربایتصویرارتباطدرامروزکشورانیعمرحطر50

۱۹۶لیانزادآزمنطقهپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختآغاز



دریجمهوریاسترافتتاحیههایدورپنجمیندردیمیلیارارهز150وارهز61لییارویورومیلیون276ودالرمیلیون667یارزبااعتبارپروژه105
سد.میریدارهبربهربهقشمادآزمنطقه

۱۹۷طالییرویدادهایمینسرزقشم

پوشیدهسریشهربازوابیکپارمجموعهساختجمهور،عملیاتییسرروحانیحسنکتردمانفربهادآزمناطقهایپروژهافتتاحازدورپنجمیندر
شود.میآغازمنطقهاین

۱۹۸لیانزادآزمنطقهپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهاحداثعملیاتآغاز

تمامزودیبهاست.یگذارمایهسروافتتاحهاوهاپروژهتماممجموعدمیلیارارهز70وشدافتتاحامروزحطردمیلیارارهز8گفت:جمهوررئیس
شد.خواهددشتهبرهایمتحر

۱۹۸شودمیتولیدویگذارمایهسرکزمرانایرشد/خواهدداشتهبرهایمتحرهمهزودیبهروحانی:حسنکترد

است.یگذارمایهسروهاافتتاحوهاپروژههمهمجموعدمیلیارارهز70وشدافتتاحامروزحطردمیلیارارهز8گفت:جمهوررئیس

دممرمیشود/تولیدویگذارمایهسرکزمرانایرشد/خواهدداشتهبریمهاتحرهمهزودیبهجمهور:رئیس
۱۹۹لیدندماکخابهارسفیدکاخجالدانوامپترتصور

رئیسمانفربادوشنبهروزکشوراقتصادیویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیپروژه102اییاجرعملیاتآغازویدارهبربهر
شد.آغازانسکنفروویدئیقطرازوجمهور

۲۰۰شدآغازادآزمناطقمانسازیربناییزواقتصادیحطر102احداثویداربرهبهر

مایهسرباانیوعمریانرژنفت،شیالت،ی،دشگرگرهایهحوزدرگبزرپروژه15امروزگفت:قشمادآزمنطقهمانسازعاملمدیروهمدیرهیاتییسر
880اییلزاشتغابااستفتهگرتصورقشمادآزمنطقهمانسازتوسطآنصددر31وخصوصیبخشتوسطآنصددر69کهیالردمیلیار24800یگذار
سد.رمییداربرهبهربهنفر

مایهسریالردمیلیار24800باقشمدرگبزرپروژه15ازیداربرهبهرآغازقشم:ادآزمنطقهمانسازعاملمدیر
۲۰۱یگذار

ویدئوارتباطیقطرازوجمهوررئیسروحانیکترددستوربا،گانمزهراستاندرقشموکیشادآزمناطقدریربناییزوتولیدی،اقتصادیپروژه24
سید.ریدارهبربهربه،گانمزهراستاندارهمتییدونفرکتردحضورباوانسکنفر

۲۰۲گانمزهراستاندرقشموکیشادآزمناطقدریربناییزوتولیدی،اقتصادیپروژه24افتتاح

تا1400دادخر31امروزاستان6دراقتصادیویژهوصنعتییتجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیتولیدی،حطر50ازیدارهبربهر-(پانا)انتهر
میشود.آغازیتصویرتصوربهیرئیسجمهورحضوربادیگرساعاتی

۲۰۲یرئیسجمهوردستورباادآزمناطقملیحطر50افتتاح

بادوشنبهروزکشوراقتصادیویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیپروژه102اییاجرعملیاتآغازویدارهبربهر-(پانا)انتهر
شد.آغازانسکنفروویدئیقطرازویرئیسجمهورمانفر

۲۰۳میشودداشتهبردیکنزآیندهدریمهاتحر

اینبیاندرجهانیانهمهایبرخوبیبسیارعالمتارکنونتا99سالآغازازتوسعهایوملیحهایطرهفتههرافتتاحیرئیسجمهور-(پانا)انتهر
ودشمناقتصادیجنگولمانهظاهاییمتحرازناشیموانعومشکالتوهستندخودکشورآبادانیوتوسعهبهعالقمندانیانایرکهدانستواقعیت

کند.ایجادمانعکشورفتپیشروتوسعهاهردرنتوانستهکروناشیوع

ولغویمهاتحربهزودیکشور:اقتصادیویژهوادآزمناطقملیحهایطرافتتاحآییندریرئیسجمهور
۲۰۴میشودیرازسرانایرسمتبهجیخارمایهسر



داد.خبرادآزمناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز۲۱۷شارزبههپروز۶۲۲بودنساختدستدرازادآزمناطقلیایعاشوردبیر

۲۰۵ادآزمناطقدرپروژه50اییاجرعملیاتآغاز

داد.خبرادآزمناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز۲۱۷شارزبههپروز۶۲۲بودنساختدستدرازادآزمناطقلیایعاشوردبیر

۲۰۵ادآزمناطقدرپروژه۵۰اییاجرعملیاتآغاز

هستیم،کنندهدتولیکسنوادرفهمیدندوشدهایمکنندهصادرویمندارنیازماسکهدربارمیدانستندکهمانیزازبعدیکاییهاآمرگفت:جمهوررئیس
است.ادآزکسنواایبربانکیلیتفعاگفتندهتاز

۲۰۶استادآزکسنوایدخرایبربانکیلیتفعامیگویندهایکاییآمرساختیم،ارکروناکسنواکهالناروحانی:

بهکشورادآزمناطقدریالردمیلیارارهز۸۰حدودشارزبهانیعمرپروژه۵۰رئیسجمهورروحانیحسنانسیکنفرویدئوحضوربااسمیمرطی
سید.ریدارهبربهر

۲۰۷ادآزمناطقدرانیعمرپروژه50ازیدارهبربهر

بهکشورادآزمناطقدریالردمیلیارارهز۸۰حدودشارزبهانیعمرپروژه۵۰رئیسجمهورروحانیحسنانسیکنفرویدئوحضوربااسمیمرطی
سید.ریدارهبربهر

۲۰۸ادآزمناطقدرانیعمرپروژه۵۰ازیدارهبربهر

گاهدفرویمسافرجدیدپایانهگفت:اد،آزمنطقهبهکیشهواپیماییگشتبازایبرحقوقیخواستهایدربههاشارباکیشادآزمنطقهعاملمدیر
است.تکمیلحالدرکیشلمللیبینا

تکمیلحالدرکیشگاهدفروجدیدپایانهاد/آزمنطقهبهکیشایرسهامگشتبازایبررئیسجمهورازخواستدر
۲۰۹است

ارهز۲۹شارزبهکیشادآزمنطقهدردولتیوخصوصیبخشبهمربوطانیعمرحطر۹انسی،کنفروویدئبرنامهدریجمهوررئیس-استانهاگروه
د.کرافتتاحارتوماندمیلیار

۲۱۰شدافتتاحیجمهوررئیستوسطکیشانیعمرحطر9

ارهز۲۹شارزبهکیشادآزمنطقهدردولتیوخصوصیبخشبهمربوطانیعمرحطر۹انسی،کنفروویدئبرنامهدریجمهوررئیس-استانهاگروه
د.کرافتتاحارتوماندمیلیار

۲۱۱شدافتتاحیجمهوررئیستوسطکیشانیعمرحطر۹

دانستواقعیتاینبیاندرجهانیانهمهایبرخوبیبسیارعالمتارکنونتا99سالآغازازایتوسعهوملیحهایطرهفتههرافتتاحجمهوررئیس
کروناشیوعودشمناقتصادیجنگولمانهظاهاییمتحرازناشیموانعومشکالتوهستندخودکشورآبادانیوتوسعهبهعالقمندانیانایرکه

کند.ایجادمانعکشورفتپیشروتوسعهاهردرنتوانسته

جنگابربردرمقاومتباانایردممرکشور:اقتصادیویژهوادآزمناطقملیحهایطرافتتاحآییندرروحانی
۲۱۱لیدندماکخابهاردشمنبینیوسیاهتصوراقتصادی،

پوشیدهسریشهربازوابیکپارمجموعهساختجمهور،عملیاتییسرروحانیحسنکتردمانفربهادآزمناطقهایپروژهافتتاحازدورپنجمیندر
شود.میآغازمنطقهاین

۲۱۳لیانزادآزمنطقهپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهاحداثعملیاتآغاز

۲۱۴امیدوارنداقتصادآیندهبهدم/مرشدخواهدفعربزودییمهاتحرروحانی:مهمخبر



امیدواراقتصادیآیندهبهدممریعنیاینواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:رئیسجمهور
هستند.

امیدواراقتصادیآیندهبهدممریعنیاینواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:رئیسجمهور
هستند.

۲۱۴امیدوارنداقتصادآیندهبهدم/مرشدخواهدفعربزودییمهاتحرروحانی:

دستورباکشورادآزمناطقیدشگرگرویربناییزاقتصادیانیعمرهایپروژهتولیدجهشایبرامیدوتدبیردولتافتتاحبرنامهمینچهاروهفتاددر
شد.آغازحطر52اییاجرعملیاتوافتتاحپروژه50،انایراسالمییجمهورممحتریاسترروحانیکترد

۲۱۶شدآغازلیانزدرپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختاییاجرعملیات

مایهسرباانیوعمریانرژنفت،شیالت،ی،دشگرگرهایهحوزدرگبزرپروژه15امروزگفت:قشمادآزمنطقهمانسازعاملمدیروهمدیرهیاتییسر
880اییلزاشتغابااستفتهگرتصورقشمادآزمنطقهمانسازتوسطآنصددر31وخصوصیبخشتوسطآنصددر69کهیالردمیلیار24800یگذار
سد.رمییداربرهبهربهنفر

۲۱۷یگذارمایهسریالردمیلیار24800باقشمدرگبزرپروژه15ازیداربرهبهرآغاز

دریالردمیلیار553وارهز64لییاریمایهگذارسرویورومیلیون421ودمیلیاریکیارزاعتباربایربناییزواقتصادیملیحطرسهاییاجرعملیات
شد.آغازیجمهورییسردستورباوانسکنفروویدئیقطرازچابهارادآزمنطقه

۲۱۸شدآغازچابهارادآزمنطقهدریربناییزواقتصادیحطرسهاییاجرعملیات

درلمللابینسبورابجادازکشورادآزمناطقانیعمرهایحطراییاجرعملیاتآغازویداربرهبهرهدورششمیناسممردرمشاورمومنیضارحمید
داد.خبرادآزمنطقهاینتولیدیالهایکااتصادرایشافزمینهزتقویتهدفباکیشادآزمنطقه

۲۲۰اتصادارایشافزواقتصادیهایلیتفعارونقهدفباکیشدرلمللابینسبورایجاد

هاینمونهبه،توانندمیمناطقاین،ادآزمناطقازدهمسیزدولتوانقالبمعظمهبررحمایتباد:کرکیدتاکیشادآزمنطقهمانسازعاملمدیر
شوند.تبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمتحرایطشردراقتصادییآورتابازموفقی

۲۲۱کیشدرانیعمرحطر٢١اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهر

ازجنگمانزمغروقهکشتیفروند39یآورجمعباآیندهماهیکتادکرعنوانجمهوررئیسکهگونههمانگفت:اروندادآزمنطقهمانسازستپرسر
شود.میآغازرودخانهاینالیروبیکاراروندرود

۲۲۳دانشگاهیهابوعلمیادآزمنطقهبهاروندتبدیلامکانآینده/ماهیکازاروندالیروبیآغاز

شد.افتتاحیازنیکلنگکیشدرانسکنفرویدئویقطرازجمهورییسرحضوربایالردمیلیارارهز٤٢یارزولییاراعتبارمجموعباانیعمرحطر٢١

۲۲۴کیشدرانیعمرحطر٢١اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهر

بهجمهوررئیسروحانی»«حسنحضوربااستان6دراقتصادیویژهوی-صنعتیتجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیتولیدی،حطر50افتتاح
است.سپرانایریارگزخبرازپخشحالدرزندهتصوربهکنوناهمانسکنفروویدیتصور

۲۲۶سپرانایراززندهپخشجمهور|رئیسحضوربای-صنعتیتجارادآزمناطقدرحطر50افتتاح

دوشنبهروزکشوراقتصادیویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیپروژه102اییاجرعملیاتآغازویدارهبربهرس:پرانایران-تهر
شد.آغازانسکنفروویدئیقطرازوجمهوررئیسمانفربا

۲۲۶جمهوررئیسدستورباادآزمناطقمانسازاقتصادیحهایطرازیداربرهبهر



بیاندرجهانیانهمهایبرخوبیبسیارعالمتارکنونتا99سالآغازازایتوسعهوملیحهایطرهفتههرافتتاحجمهوررئیسس:پرانایران-تهر
اقتصادیجنگولمانهظاهاییمتحرازناشیموانعومشکالتوهستندخودکشورآبادانیوتوسعهبهعالقمندانیانایرکهدانستواقعیتاین

کند.ایجادمانعکشورفتپیشروتوسعهاهردرنتوانستهکروناشیوعودشمن

۲۲۷شودکشورفتپیشرمانعنتوانستهکروناشیوعویمتحرازناشیمشکالتروحانی:

روابطشدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهکهیمتحرشدنداشتهبرازبعدآذربایجانیجمهورباماروابطهستممطمئنمنگفت:جمهوررئیس
است.دهایگستر

۲۲۸استیادزجنساماهستانیگر/میشودیرازسرکشوربهمایهسروشدهداشتهبریمتحرزودیبهروحانی:

است.احداثحالدرادآزمناطقدرکنوناهممختلفههایحوزوبخشهادرپروژه۶۲۲گفت:جمهوررئیسمشاور

۲۲۹ادآزمناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز۲۱۷احداث

اربازازحمایتیویژهحطردواد،آزمناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز۲۱۷احداثان،ایرمهربانکسویازدواجازوامهفقرارهز۳۰۰ازبیشداختپر
است.شبستانامروزاقتصادیاخبارازخیبرتومانارهز۸۰۳ومیلیون۱۰جدیدحطرادیآزبهارسکهمایه،سر

۲۳۰مایهسراربازازحمایتیویژهحطردواد/آزمناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز۲۱۷احداث

بادیگرساعاتیتا۱۴۰۰دادخر۳۱امروزاستان۶دراقتصادیویژهوصنعتی-یتجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیتولیدی،حطر۵۰ازیداربرهبهر
میشود.آغازیتصویرتصوربهجمهوررئیسحضور

۲۳۴دیگرساعاتیتاادآزمناطقملیحطر۵۰ازیداربرهبهر

آذربایجانهایاستانبامانهمزقشموکیشدراقتصادیحطرچندامروزتولید»،جهشایبرامیدو«تدبیرافتتاحبرنامهبیستمیندرگفت:همتی
شود.میافتتاحیییسجمهوررانسیکنفروویدیحضوربابلوچستانوسیستانوگیالنستان،خوزغربی،آذربایجانشرقی،

۲۳۵سدرمییداربرهبهربهکیشوقشمدرپروژه۲۴

شد.آغازروحانیحسنحضورباانسکنفرویدئوتصوربهاقتصادیویژهوادآزمناطقمانسازملیحهایطرازیدارهبربهرآئین

۲۳۶شدآغازاقتصادیویژهوادآزمناطقمانسازملیحهایطرازیدارهبربهرآئین

منطقهپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهاحداثعملیاتیجمهوریاستردستوربهادآزمناطقهایپروژهافتتاحملیحطرهدورپنجمیندر
د.خورکلیدداخلیخصوصیبخشیگذارمایهسریالردمیلیار۳۰۰وارهزچهاربالیانزادآز

۲۳۷شدآغازلیانزادآزمنطقهدرپوشیدهسریشهربازوآبیکپاراییاجرعملیات

دهمسیزدولتمطمئنمگفت:شد،ارگزبرانسیکنفرویدئوتصوربهکهاقتصادیویژهوادآزمناطقمانسازحهایطرازافتتاححاشیهدرروحانی
د.کرخواهدکمکیزعزانایرتوسعهایبرادآزمناطقبهدهمدوازودهمیازدولتهمانند

میداشتهبرهایمتحرکند/میکمکانایرتوسعهایبرادآزمناطقبهدهمسیزدولتمطمئنمجمهور:ییسر
۲۳۷شود

شد.زنیکلنگوافتتاحجمهوررئیسحضورباانسکنفروویدئتصوربهاروندادآزمنطقهدرپروژه۱۷

۲۳۸شدزنیکلنگوافتتاحاروندادآزمنطقهصنعتیپروژه۱۷

بهارانایرپروژه،اینگفت:کندمیسهلاراربعینانائرزددترومهمبسیارهبصربهشلمچهیلیرخطاتصالپروژهاینکهبیانباروحانیالسالماحجت
سید.رتصویببهبغدادبهسفردرنیزآنکمشترایاجرکهکندمیمتصلانهمدیتریایدربهسپسواقعر

۲۴۰کندمیسهلاراربعینانائرزددترومهمبسیارهبصربهشلمچهیلیرخطاتصالپروژهی:جمهوررئیس



دیگرساعاتیتا1400دادخر31امروزاستان6دراقتصادیویژهوصنعتی-یتجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیتولیدی،حطر50ازیداربرهبهر
میشود.آغازیتصویرتصوربهجمهوررئیسحضوربا

۲۴۱ادآزمناطقملیحطر50ازیداربرهامروز؛بهر

دیگرساعاتیتا1400دادخر31امروزاستان6دراقتصادیویژهوصنعتی-یتجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیتولیدی،حطر50ازیداربرهبهر
میشود.آغازیتصویرتصوربهجمهوررئیسحضوربا

۲۴۲ادآزمناطقملیحطر50ازیداربرهبهر

تصوربهجمهوررئیسحضوربااستانششدراقتصادیویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیتولیدی،حطر50ازیداربرهبهر
شد.آغازیتصویر

۲۴۲ادآزمناطقملیحهایطرازیداربرهبهرآغاز

سید.ریداربرهبهربهجمهوررئیستوسطانسکنفرویدئویقطرازامروزاروندادآزمنطقهدریگذارمایهسرحطر11

۲۴۳اروندادآزمنطقهدریگذارمایهسرحطر11ازیداربرهبهر

هاست.یمتحرشکستنشانهادآزمناطقدرویژهبهیهاگذارمایهسرایشافزگفت:جمهوررئیس

۲۴۴هاستیمتحرشکستنشانهیهاگذارمایهسرایشافز

کیشادآزمنطقهیربناییزوتولیدیانی،عمرحهایطریداربرهبهراسممردرارکیشکنانساحقوقیخواستهسهکیشادآزمنطقهمانسازعاملمدیر
ساند.رجمهوررئیساطالعبه

۲۴۴جمهورییسرازکیشادآزمنطقهعاملمدیرحقوقیخواستهسه

باشند.انپیشرجیخاریگذارمایهسرجذبدربایدمناطقاینگفت:ادآزمناطقدریگذارمایهسرایطشربههاشارباجمهوررئیس

۲۴۵ادآزمناطقدرجیخاریگذارمایهسرجذببرجمهورییسرکیدتا

دند.کرقفلمابانکیلیتفعاتمامومادممررویبرارچیزهمهکهدندکرافاعترکامالیکاییآمریستهایترورگفت:جمهوررئیس

۲۴۶انایربانکیلیتهایفعادنکرقفلبهیکاییآمریستهایترورافاعتر

میشود.یاهاندازرکیشهیرجزدریارزلیماتامینوجیخارمایههایسرجذبهدفبالمللابینسبور

۲۴۷کیشهیرجزدرلمللابینسبوریاندازاهر

شد.افتتاحجمهورییسربایتصویرارتباطدرامروزکشورانیعمرحطر50

۲۴۸لیانزادآزمنطقهپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختآغاز

سید.راقتصادیویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیتولیدی،حهایطربهمچهاروهفتادایستگاهدرملیحهایطرافتتاحقطار

۲۴۹ادآزمناطقحهایطرافتتاح

شد.آغازروحانیحسنحضورباانسکنفرویدئوتصوربهاقتصادیویژهوادآزمناطقمانسازملیحهایطرازیدارهبربهرآئین

۲۵۰روحانیحضوربااقتصادیویژهوادآزمناطقمانسازملیحهایطرازیدارهبربهرآئینآغاز



انسیکنفروویدئنشستیدردالرمیلیون494ویورومیلیون223یال،ردمیلیار185وارهز19یبیتقراعتبارباقشمادآزمنطقهایاجرحالدرپروژه76
شد.فیمعرجمهوررئیسبه

۲۵۰جمهوررئیسبهقشماییاجرپروژه76فیمعر

شد.آغازروحانیحسنحضورباانسکنفروویدیتصوربهاقتصادیویژهوادآزمناطقمانسازملیحهایطرازیدارهبربهرآیین

۲۵۱روحانیحضوربااقتصادیویژهوادآزمناطقمانسازملیحهایطرازیدارهبربهرآیینآغاز

روابطشدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهکهیمتحرشدنداشتهبرازبعدآذربایجانیجمهورباماروابطهستممطمئنمنگفت:جمهوررئیس
است.دهایگستر

۲۵۲شدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

شد.فیمعروکلنگزنیافتتاح،کشورادآزمناطقیجمهوریاسترافتتاحهایدورپنجمیندرطالیی(قشم)صتهایفرمینسرزپروژه105

۲۵۲شدفیمعروکلنگزنیافتتاح،قشمدرپروژه105

روابطشدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهکهیمتحرشدنداشتهبرازبعدآذربایجانیجمهورباماروابطهستممطمئنمنگفت:جمهوررئیس
است.دهایگستر

۲۵۴لیدندماکخابهارسفیدکاخجالدانهمهتصورانایردممرشد/خواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

شد.ارگزبرجمهوررئیسروحانیحسنحضورباانسکنفرویدئوتصوربهاقتصادیویژهوادآزمناطقمانسازملیحهایطرازیدارهبربهر

۲۵۵روحانیحضوربااقتصادیویژهوادآزمناطقمانسازملیحهایطرازیدارهبربهر

دستورباقشمادآزمنطقهدرانسانینیروی880اشتغالحجمبادیمیلیار960وارهز9لییارویورومیلیون53یارزشارزبهیربناییزپروژه15
شد.افتتاحجمهوررئیسانسیکنفروویدئ

۲۵۶شدافتتاحقشمیربناییزپروژه15

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهوررئیس
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۲۶۲شودمییرازسرانایرسویبهمایههاسروشودمیداشتهبرزودیبههایمتحرروحانی:

سید.رااجربهجمهوررئیسحضورباانسکنفرویدئوتبصورکیش،ادآزمنطقهدرملیحطر21اییاجرعملیاتعملیاتآغازویداربرهبهرآئین

۲۶۳کیشدرملیپروژه21ازیداربرهبهروااجر

ینمهمترازیکیکهدادخبرجمهوررئیسدستوربایجارروزدرادآزمناطقدرانیعمرهایپروژهایاجرعملیاتآغازازادآزمناطقلیعاایشوردبیر
است.هشملچه-بصراهآهنراحداثپروژهها،

۲۶۴شدآغازهشلمچه-بصرآهناهراحداثاییاجرعملیات

ینمهمترازیکیکهدادخبرجمهوررئیسدستوربایجارروزدرادآزمناطقدرانیعمرهایپروژهایاجرعملیاتآغازازادآزمناطقلیعاایشوردبیر
است.هشملچه-بصراهآهنراحداثپروژهها،

۲۶۴دخورکلیدهشلمچه-بصرآهناهرساخت

۲۶۵شدخواهدفعربزودییمهاتحرامیدوارند/اقتصادآیندهبهدممراد:آزمناطقحهایطرافتتاحدرروحانی



امیدواراقتصادیآیندهبهدممریعنیاینواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:رئیسجمهور
هستند.

هستند.امیدواراقتصادیآیندهبهدممرواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:رئیسجمهور

۲۶۵شدخواهدفعرزودیبهیمهاتحرامیدوارند/اقتصادآیندهبهدممراد:آزمناطقحهایطرافتتاحدرروحانی

یازنیکلنگکیشدرانسکنفرویدئویقطرازجمهورییسرحضوربایالردمیلیارارهز٤٢یارزولییاراعتبارمجموعباانیعمرحطر٢١-کیش
شد.افتتاح

۲۶۶کیشدرانیعمرحطر٢١اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهر

شد.ارگزبرجمهوررئیسدستورباتوماندمیلیار65وارهز70شارزبااقتصادیویژهویتجارادآزمناطقملیحهایطرافتتاحآیین

۲۶۸جمهوررئیستوسطیتجارادآزمناطقدرملیحهایطرافتتاح

مایههایسرومیشودداشتهبریمتحرزودیبهباشند،گفت:انپیشرجیخاریمایهگذارسرجذبدربایدماادآزمناطقاینکهبیانباجمهوررئیس
شد.خواهدیرازسرانایرسمتبهجیخار

۲۶۸باشندانپیشرجیخاریمایهگذارسرجذبدربایدیتجارادآزمناطقروحانی:

ییخبرخبرپایگاهپایگاه

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۲۷۱میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

۲۷۲استیافتهسامانادآزمناطقدرمقاومتیاقتصاد

روابطشدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهکهیمتحرشدنداشتهبرازبعدآذربایجانیجمهورباماروابطهستممطمئنمنگفت:جمهوررئیس
است.دهایگستر

۲۷۶شدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

دستورباکشورادآزمناطقیدشگرگرویربناییزاقتصادیانیعمرهایپروژهتولیدجهشایبرامیدوتدبیردولتافتتاحبرنامهمینچهاروهفتاددر
شد.آغازحطر52اییاجرعملیاتوافتتاحپروژه50،انایراسالمییجمهورممحتریاسترروحانیکترد

۲۷۶شدآغازپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختاییاجرعملیات

دانستواقعیتاینبیاندرجهانیانهمهایبرخوبیبسیارعالمتارکنونتا99سالآغازازایتوسعهوملیهایحطرهفتههرافتتاحجمهوررئیس
کروناشیوعودشمناقتصادیجنگولمانهظاهاییمتحرازناشیموانعومشکالتوهستندخودکشورآبادانیوتوسعهبهعالقمندانیانایرکه

کند.ایجادمانعکشورفتپیشروتوسعهاهردرنتوانسته

یگذارمایهسردربایدادآزمناطقکشور:اقتصادیویژهوادآزمناطقملیحهایطرافتتاحآییندرروحانی
۲۷۷شدخواهدیرازسرانایرسمتبهجیخارمایهسروشودمیداشتهبریمهاتحربزودیشوند/انپیشرجیخار

اومییابیم.دستمهماینبهبزودییمهاتحرداشتنبرباکهاستشدهآذربایجانیجمهورباروابطبهبودایبرصحبتهاییگفت:روحانیحسن
شد.خواهدداشتهبرزودیبهیمهاتحرکهدکرکیدتا

۲۷۸شدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

۲۷۸میشودداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:



اومییابیم.دستمهماینبهبزودییمهاتحرداشتنبرباکهاستشدهآذربایجانیجمهورباروابطبهبودایبرصحبتهاییگفت:روحانیحسن
شد.خواهدداشتهبرزودیبهیمهاتحرکهدکرکیدتا

رئیسمانفربادوشنبهروزکشوراقتصادیویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیپروژه102اییاجرعملیاتآغازویدارهبربهر
شد.آغازانسکنفروویدئیقطرازوجمهور

۲۷۹جمهوررئیسمانفرباادآزمناطقمانسازاقتصادیحطر102احداثویداربرهبهرآغاز

دهکراتخاذآذربایجانیجمهوریجمهورییسرباکهمهمیتصمیاتشدناییاجرباگفت:شد،خواهدداشتهبربزودییمهاتحربیانبایجمهورییسر
بود.خواهندبغرشمالیمرزمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهددممرایم،

۲۸۰میشودداشتهبربزودییمهاتحرروحانی:

نشانکهبودیکاییهاامربهدهنیتوپنجشنبهافتتاحهایگفت:شد،خواهدداشتهبربزودییمهاتحرکهاینبیانبایرئیسجمهوراقتصادی|گروه
بهارانیارزمیتوانیدبکشانیدیمتحربهاردممراحتیرمیتوانیدکنید.یمتحرارانایرتولیدنمیتوانیدکنید.یمتحرارانایرملتنمیتوانیدشمادهیم

هستیم.کشوراسرسردرتحولاینشاهدامروزماید.داربازتولیدجهشوتوسعهمسیردرارملتینمیتوانیدامابکشانیدیمتحر

۲۸۲میشودداشتهبربزودییمهاتحر

داد.خبرادآزمناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز217شارزبههپروز622بودنساختدستدرازادآزمناطقلیایعاشوردبیر

۲۸۵ادآزمناطقدرپروژه50اییاجرعملیاتآغاز

روابطشدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهکهیمتحرشدنداشتهبرازبعدآذربایجانیجمهورباماروابطهستممطمئنمنگفت:جمهوررئیس
است.دهایگستر

۲۸۶شدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

اقتصادیآیندهبهدممریعنیاینواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:رئیسجمهورسینه:پار
هستند.امیدوار

۲۸۷میشودداشتهبربزودییمهاتحرروحانی:

اقتصادیآیندهبهدممریعنیاینواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:رئیسجمهورسینه:پار
هستند.امیدوار

۲۸۸میشودداشتهبربهزودییمهاتحرروحانی:

ازبیشیگذارمایهسرشارزبادیگرپروژه50اییاجرعملیاتآغازویالردمیلیارارهز80شارزبایربناییزوتولیدیانی،عمرپروژه50ازیدارهبربهر
شد.خواهدآغازانسکنفرویدئویقطرازوجمهوررئیسمانفرباصنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز641

۲۸۹صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاح

رئیسمانفربادوشنبهروزکشوراقتصادیویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیپروژه۱۰۲اییاجرعملیاتآغازویدارهبربهر
شد.آغازانسکنفروویدئیقطرازوجمهور

رئیسمانفرباکشوراقتصادیویژهوادآزمناطقمانسازیربناییزواقتصادیحطر۱۰۲احداثویداربرهبهر
۲۹۱شدآغازجمهور

پنجایافتتاحاصلیعالمتکشور:اقتصادیویژهوادآزمناطقملیحهایطرافتتاحآییندرروحانیکترد
۲۹۲شودانایردرتولیدایشافزوکشورتوسعهمانعنتوانستدشمناقتصادیجنگویمتحرکهاستاینشنبه



دانستواقعیتاینبیاندرجهانیانهمهایبرخوبیبسیارعالمتارکنونتا99سالآغازازایتوسعهوملیهایحطرهفتههرافتتاحجمهوررئیس
کروناشیوعودشمناقتصادیجنگولمانهظاهاییمتحرازناشیموانعومشکالتوهستندخودکشورآبادانیوتوسعهبهعالقمندانیانایرکه

کند.ایجادمانعکشورفتپیشروتوسعهاهردرنتوانسته

سویازمجوزصدورازپسوزودیبهکیشدرلمللبیناسبوراینکهبیانبااقتصادیویژهوادآزمناطقلیایعاشوردبیروجمهورییسرمشاور
میشود.یاهاندازریارزلیماتامینوجیخارمایههایسرجذبایبرسبوراینگفت:شد،خواهدافتتاحسبورلیعاایشور

مایههایسرجذباقتصادی:ویژهوادآزمناطقهایپروژهافتتاحآیینپنجمیندرجمهورییسرمشاور
۲۹۲استپذیرامکاناقتصادیویژهوادآزمناطقدرلمللابینسبوریاهاندازرباجیخار

سد.میریداربرهبهربهرئیسجمهورانسیکنفرویدیوحضوربااقتصادیویژهوادآزمناطقدرامروزیالردمیلیارارهز80شارزبهحطر50

۲۹۴اقتصادیویژهوادآزمناطقدرحطر50ازیداربرهبهرامروز

تصوربهجمهوررئیسحضوربااستانششدراقتصادیویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیتولیدی،حطر50ازیداربرهبهر
شد.آغازیتصویر

۲۹۴اقتصادیادآزمناطقملیحطر50ازیداربرهبهر

دند.کرقفلمابانکیلیتفعاتمامومادممررویبرارچیزهمهکهدندکرافاعترکامالیکاییآمریستهایترورگفت:جمهوررئیس

۲۹۵دندکرافاعترانایربانکیلیتهایفعادنکرقفلبهیکاییآمریستهایترور

هاستیمتحرشکستنشانهادآزمناطقدرویژهبهیهاگذارمایهسرایشافزگفت:جمهوررئیس

۲۹۷هاستیمتحرشکستنشانهیهاگذارمایهسرایشافز

عناوینینمهمترکسیناسیونیواهایخبروادآزمناطقدرحطرچندینازیدارهبربهرمنتخب،دولتباجانبههمهیهمکارایبرمجلسگیدآما
است.دوشنبه،امروز13مشروح

1400۳۰۰دادخر31دوشنبه،،13مشروحاخبار

امیدواراقتصادیآیندهبهدممریعنیاینواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:رئیسجمهور
هستند.

۳۰۰هایمتحرفعرهدربارروحانیخوشخبر

امیدواراقتصادیآیندهبهدممریعنیاینواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:رئیسجمهور
هستند.

۳۰۲شدخواهدفعربزودییمهاتحرروحانی:

است.احداثحالدرادآزمناطقدرکنوناهممختلفههایحوزوبخشهادرپروژه622گفت:جمهوررئیسمشاورمومنی،

۳۰۳ادآزمناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز217احداث

انسیکنفرویدیوحضورباقشموکیشدراقتصادیپروژه24ملی،پروژههایافتتاحآیینبیستمیندرگفت:گانمزهراستاندارعباس-بندر
شد.خواهدافتتاحییسجمهورر

۳۰۴سدمیریداربرهبهربهکیشوقشمدرپروژه24

۳۰۵هاستیمتحرشکستنشانهیهاگذارمایهسرایشافزجمهور:رئیس



دولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهگفت:جمهوررئیسروحانی،السالماحجت
باشیم.یهامایهگذارسرایشافزشاهددهمسیز

امیدواراقتصادیآیندهبهدممریعنیاینواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:رئیسجمهور
هستند.

۳۰۷شدخواهدفعربزودییمهاتحرامیدوارند/اقتصادآیندهبهدممراد:آزمناطقحهایطرافتتاحدرروحانی

یرازسرانایرسمتبهجیخارمایهسروشودمیداشتهبریمهاتحربزودیگفت:کشوراقتصادیویژهوادآزمناطقملیحهایطرافتتاحآییندرروحانی
شد.خواهد

۳۰۸کشوربهجیخارهایمایهسرآمدنوهایمتحرشدنداشتهبردموردرروحانیمهمخبر

هستند.امیدواراقتصادیآیندهبهدممرواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:رئیسجمهور

۳۰۹شدخواهدفعرزودیبهیمهاتحرامیدوارند/اقتصادآیندهبهدممرروحانی:

۳۱۱شدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

هستند.امیدواراقتصادیآیندهبهدممرواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسر

۳۱۲امیدوارنداقتصادآیندهبهدممرروحانی:

شد.آغازیجمهورییسرمانفرباتوماندمیلیار65وارهز70شارزبااقتصادیویژهویتجارادآزمناطقملیحهایطرزنیکلنگوافتتاحاسممر

۳۱۴شدآغازادآزمناطقملیحهایطرازیدارهبربهر

دهگستربسیارآذربایجانیجمهورباروابطمانمطئمنممنشد،خواهدداشتهبریمتحربزودیکهیم،تحرشدنداشتهبرازبعدگفت:جمهوررئیس
بود.خواهد

۳۱۵استدهخورشکستاقتصادیجنگدریکاآمرشد/خواهدداشتهبرزودیبهیمهاتحرروحانی:

روابطشدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهکهیمتحرشدنداشتهبرازبعدآذربایجانیجمهورباماروابطهستممطمئنمنگفت:جمهوررئیس
است.دهایگستر

۳۱۵شدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

روابطشدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهکهیمتحرشدنداشتهبرازبعدآذربایجانیجمهورباماروابطهستممطمئنمنگفت:جمهوررئیس
است.دهایگستر

۳۱۶میشودداشتهبربهزودییمهاتحرروحانی:

۳۱۷میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبه

میشود.یرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر

۳۱۸میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

بهکشورادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80حدودشارزبهانیعمرپروژه50رئیسجمهورروحانیحسنانسیکنفرویدئوحضوربااسمیمرطی
سید.ریدارهبربهر

۳۱۹ادآزمناطقدرانیعمرپروژه50ازیدارهبربهر



تصوربهجمهوررئیسحضوربااستانششدراقتصادیویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیتولیدی،حطر50ازیداربرهبهر
شد.آغازیتصویر

۳۲۰یجمهوررئیسدستوربایتجارادآزمناطقملیحهایطرافتتاح

امیدواراقتصادیآیندهبهدممریعنیاینواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:رئیسجمهور
هستند.

۳۲۱میشودداشتهبربهزودییمهاتحرروحانی:

621کهشداعالمماادآزمناطقدرد:کراظهارخوددولتدرملیحهایطرافتتاحمینهفتادوچهاریارگزبربههاشارباسخنانشازیدیگربخشدروی
میشوافتتاحسالپایانتاآنهاهمهوشدهااجرآنصددر53کهدداریمایهگذارسرتوماندمیلیارارهز248واستااجرحالدرحطر

۳۲۴میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبرهایمتحرزودیبهروحانی:

فتیم.رتولیدسمتبههمکسنوادرومیکنیماتصادروشدیمکفادخوماسکتولیددرمافهمیدندکهمانیزآنهمهتازد:کرکیدتأروحانی

۳۲۵میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرروحانی:

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۳۲۶میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

طولدرماگفت:توماندمیلیار65وارهز70شارزبااقتصادیویژهویتجارادآزمناطقملیحهایطرزنیکلنگوافتتاحاسممردرجمهوررئیس
شد،خواهدداشتهبریمتحربزودیکهیم،تحرشدنداشتهبرازبعدبودیم.سارادآزمنطقهدرمهمهایپروژهافتتاحشاهدبارچندینگذشتهماههای

بود.خواهددهگستربسیارآذربایجانیجمهورباروابطمانمطئمنممن

۳۲۷شدخواهدداشتهبریمتحربزودیجمهور:رئیس

شد.آغازروحانیحسنحضورباانسکنفرویدئوتصوربهاقتصادیویژهوادآزمناطقمانسازملیحهایطرازیدارهبربهرآئین

۳۲۸ادآزمناطقمانسازملیحهایطرازیدارهبربهرآئینآغاز

امیدواراقتصادیآیندهبهدممریعنیاینواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:رئیسجمهور
هستند.

۳۲۹میشودفعربزودییمهاتحرامیدوارند/اقتصادآیندهبهدممراد:آزمناطقحهایطرافتتاحدرروحانی

خواهدافتتاحسبورلیعاایشورسویازمجوزصدورازپسوزودیبهکیشدرلمللبیناسبورگفت:اقتصادیویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر
شد

۳۳۰میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبور

هستند.امیدواراقتصادیآیندهبهدممرواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:رئیسجمهور

۳۳۱شدخواهدفعرزودیبهیمهاتحرامیدوارند/اقتصادآیندهبهدممراد:آزمناطقحهایطرافتتاحدرروحانی

امیدواراقتصادیآیندهبهدممریعنیاینواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:رئیسجمهور
هستند.

۳۳۳میشودفعربزودییمهاتحرامیدوارند/اقتصادآیندهبهدممر



خواهدافتتاحسبورلیعاایشورسویازمجوزصدورازپسوزودیبهکیشدرلمللبیناسبورگفت:اقتصادیویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر
شد

۳۳۴میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبور

روابطشدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهکهیمتحرشدنداشتهبرازبعدآذربایجانیجمهورباماروابطهستممطمئنمنگفت:یجمهوررئیس
است.دهایگستر

۳۳۵شدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

ینترمهمازیکیکهدادخبرجمهوررئیسدستوربایجارروزدرادآزمناطقدرانیعمرهایپروژهایاجرعملیاتآغازازادآزمناطقلیعاایشوردبیر
است.هشملچه-بصراهآهنراحداثپروژهها،

۳۳۶دخورکلیدجمهوررئیسدستورباهشلمچه-بصرآهناهرساخت

افتتاحسبورلیعاایشورسویازمجوزصدورازپسوزودیبهکیشدرلمللبیناسبوراینکهبیانبااقتصادیویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر
میشود.یاهاندازریارزلیماتامینوجیخارمایههایسرجذبایبرسبوراینگفت:شد،خواهد

۳۳۷میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبور

ینمهمترازیکیکهدادخبرجمهوررئیسدستوربایجارروزدرادآزمناطقدرانیعمرهایپروژهایاجرعملیاتآغازازادآزمناطقلیعاایشوردبیر
است.هشملچه-بصراهآهنراحداثپروژهها،

۳۳۸دخورکلیدهشلمچه-بصرآهناهرساخت

خواهدافتتاحسبورلیعاایشورسویازمجوزصدورازپسوزودیبهکیشدرلمللبیناسبورگفت:اقتصادیویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر
شد.

۳۳۹میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبور

ینمهمترازیکیکهدادخبرجمهوررئیسدستوربایجارروزدرادآزمناطقدرانیعمرهایپروژهایاجرعملیاتآغازازادآزمناطقلیعاایشوردبیر
است.هشملچه-بصراهآهنراحداثپروژهها،

۳۴۰دخورکلیدهشلمچه-بصرآهناهرساخت

خواهدافتتاحسبورلیعاایشورسویازمجوزصدورازپسوزودیبهکیشدرلمللبیناسبورگفت:اقتصادیویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر
شد.

۳۴۱میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبور

میشود.یرازسرانایرسویبهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر

۳۴۲میشودداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

افتتاحسبورلیعاایشورسویازمجوزصدورازپسوبهزودیکیشدرلمللبیناسبوراینکهبیانبااقتصادیویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر
میشود.یاهاندازریارزلیماتامینوجیخارمایههایسرجذبایبرسبوراینگفت:شد،خواهد

۳۴۳میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبور

داد.خبرادآزمناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز217شارزبههپروز622بودنساختدستدرازادآزمناطقلیایعاشوردبیر

۳۴۴ادآزمناطقدرپروژه50اییاجرعملیاتآغاز



ینمهمترازیکیکهدادخبرجمهوررئیسدستوربایجارروزدرادآزمناطقدرانیعمرهایپروژهایاجرعملیاتآغازازادآزمناطقلیعاایشوردبیر
است.هشملچه-بصراهآهنراحداثپروژهها،

۳۴۵ادآزمناطقپروژه52اییاجرعملیاتآغازد/خورکلیدهشلمچه-بصرآهناهرساخت

دمیلیارارهز64یمایهگذارسرباحطر52وودکرآغازارخودلیتفعاتوماندمیلیارارهزهشتشارزبهپروژه50یییسجمهوررحضورباامروزصبح
فت.گرارقراییاجرحلهمردراقتصادیویژهوادآزمناطقدرتومان

۳۴۵یربناییزپروژه50ازیدارهبربهرباادآزمناطقدرتولیدجهش

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۳۴۷میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

۳۴۸لیانزادآزمنطقهپوشیدهسریشهربازوابیکپارمجموعه-احدا?عملیاتآغاز

۳۴۹اتصادارایشافزواقتصادیهایلیتفعارونقهدفباکیشدرلمللابینسبورایجاد

۳۵۰شدآغازپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختاییاجرعملیات

۳۵۱کیشدرانیعمرحطر٢١اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهر

یالردمیلیارارهز٤٢معادلیارزولییاراعتبارمجموعباانیعمرحطر٢١اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهر
۳۵۲کیشدر

۳۵۴اقتصادیویژهوادآزمناطقدرجدیدحطریالردمیلیارارهز80افتتاح

۳۵۵یربناییزپروژه50ازیدارهبربهرباادآزمناطقدرتولیدجهش

است.احداثحالدرادآزمناطقدرکنوناهممختلفههایحوزوبخشهادرپروژه622گفت:جمهوررئیسمشاور

۳۵۶ادآزمناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز217احداث

سید.راقتصادیویژهوادآزمناطقایستگاهبهبارپنجمینایبریال،ردمیلیارارهز80شارزبهحطر50بادهمدوازدولتملیحهایطرافتتاحقطار

۳۵۸اقتصادیویژهوادآزمناطقدرجدیدحطریالردمیلیارارهز80افتتاح

هایاستانبامانهمزقشموکیشدراقتصادیحطرچنددادماه)خر31(دوشنبه،امروزتولید»،جهشایبرامیدو«تدبیرافتتاحبرنامهبیستمیندر
شد.افتتاحیییسجمهوررانسیکنفروویدیحضوربابلوچستانوسیستانوگیالنستان،خوزغربی،آذربایجانشرقی،آذربایجان

۳۵۹سیدریداربرهبهربهکیشوقشمدرپروژه24

شد.زنیکلنگنیزدیگرحطردههاوسیدریدارهبربهربهاقتصادیویژهوادآزمناطقدرتوماندمیلیارارهزهشتشارزبهملیحطر50

۳۶۰استیافتهسامانادآزمناطقدرمقاومتیاقتصادکیش:ادآزمنطقهمانسازعاملمدیر

مایهسرشارزبادیگرپروژه50اییاجرعملیاتآغازویالردمیلیارارهز80شارزبایربناییزوتولیدیانی،عمرپروژه50ازیدارهبربهرمیهن:اقتصاد
شد.خواهدآغازانسکنفرویدئویقطرازوجمهوررئیسمانفرباصنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز641ازبیشیگذار

۳۶۲ادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاح



به،توانندمیمناطقاین،ادآزمناطقازدهمسیزدولتوانقالبمعظمهبررحمایتباد:کرکیدتاکیشادآزمنطقهمانسازعاملمدیرمیهن:اقتصاد
شوند.تبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمتحرایطشردراقتصادییآورتابازموفقیهاینمونه

اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهرشد:محققکیشدرانسکنفروویدییقطرازمانکشوررئیسجمهورحضوربا
۳۶۳کیشدریالردمیلیارارهز٤٢معادلیارزولییاراعتبارمجموعباانیعمرحطر٢١

تصوربهکشورادآزمناطقلیایعاشوردبیرحضورباجمهورییسردستورباچابهارادآزمنطقهتیسپیشروصبامجتمعاییاجرعملیاتمیهن:اقتصاد
شد.آغازچابهارادآزمنطقهصنعتیهپیکردرانسکنفرویدئو

۳۶۴چابهارادآزمنطقهدرتولید”جهشایبرامیدو“تدبیرافتتاحدوشنبههای

سبورابجادازکشورادآزمناطقانیعمرهایحطراییاجرعملیاتآغازویداربرهبهرهدورششمیناسممردرمشاورمومنیضارحمیدمیهن:اقتصاد
داد.خبرادآزمنطقهاینتولیدیالهایکااتصادرایشافزمینهزتقویتهدفباکیشادآزمنطقهدرلمللابین

۳۶۶اتصادارایشافزواقتصادیهایلیتفعارونقهدفباکیشدرلمللابینسبورایجاد

۳۶۷لیانزادآزمنطقهپوشیدهسریشهربازوابیکپارمجموعهاحداثعملیاتآغاز

۳۶۸ادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاح

۳۶۹سوالراقامتیمجموعهافتتاحباقشماقامتفیتظرایشافز

ازبیشیگذارمایهسرشارزبادیگرپروژه50اییاجرعملیاتآغازویالردمیلیارارهز80شارزبایربناییزوتولیدیانی،عمرپروژه50ازیدارهبربهر
شد.خواهدآغازانسکنفرویدئویقطرازوجمهوررئیسمانفرباصنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز641

پروژهتوماندمیلیارارهز217/صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاح
۳۷۰استاحداثدستدرادآزمناطقدر

درپیشینمصوباتاسالمی،ایشورمجلسدراندهوروکلیبرینخداآفردممرنمایندهحاتمی،حسینباسارادآزمنطقهمانسازعاملمدیرنشستدر
کشورادآزمناطقافتتاحهایهدورپنجمیندرسارادآزمنطقهینخداآفرمحدودهپروژههایزنیکلنگوافتتاحخصوصدرویپیگیرینخداآفرهحوز

شد.سیبررجمهوررئیستوسط

۳۷۲مجلسدراندهوروینخداآفرکلیبر،دممرنمایندهباسارادآزمنطقهمانسازعاملمدیردیدار

پوشیدهسریشهربازوابیکپارمجموعهساختعملیاتجمهور،ییسرروحانیحسنکتردمانفربهادآزمناطقهایپروژهافتتاحازدورپنجمیندر
شود.میآغازمنطقهاین

۳۷۲لیانزادآزمنطقهپوشیدهسریشهربازوابیکپارمجموعهاحداثعملیاتآغاز

درپیشینمصوباتاسالمی،ایشورمجلسدراندهوروکلیبرینخداآفردممرنمایندهحاتمی،حسینباسارادآزمنطقهمانسازعاملمدیرنشستدر
ادآزمناطقهایافتتاحهدورپنجمیندرسارادآزمنطقهینخداآفرمحدودههایپروژهزنیکلنگوافتتاحخصوصدرویپیگیرینخداآفرهحوز

شد.سیبررجمهوررئیستوسطکشور

وینخداآفرکلیبر،دممرنمایندهباسارادآزمنطقهمانسازعاملمدیردیدارفت:گرتصورسارادآزمنطقهدر
۳۷۳مجلسدراندهور

افتتاحسبورلیعاایشورسویازمجوزصدورازپسوزودیبهکیشدرلمللبیناسبوراینکهبیانبااقتصادیویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر
میشود.یاهاندازریارزلیماتامینوجیخارمایههایسرجذبایبرسبوراینگفت:شد،خواهد

۳۷۴میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبوراقتصادی:ویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر

۳۷۵میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:



شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

بادادماه)خر31(دوشنبهروزکشوراقتصادیویژهوصنعتیـیتجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیپروژه102اییاجرعملیاتآغازویدارهبربهر
شد.آغازانسکنفروویدئیقطرازوجمهوررئیسمانفر

رئیسمانفربااقتصادیویژهوادآزمناطقمانهایسازیربناییزواقتصادیحطر102احداثویداربرهبهر
۳۷۶جمهور

دانستواقعیتاینبیاندرجهانیانهمهایبرخوبیبسیارعالمتارکنونتا99سالآغازازتوسعهایوملیحهایطرهفتههرافتتاحجمهوررئیس
کروناشیوعودشمناقتصادیجنگولمانهظایمهایتحرازناشیموانعومشکالتوهستندخودکشورآبادانیوتوسعهبهعالقمندانیانایرکه

کند.ایجادمانعکشورفتپیشروتوسعهاهردرنتوانسته

دربایدادآزمناطقکشور:اقتصادیویژهوادآزمناطقهایپروژهافتتاحآیینپنجمیندرروحانیکترد
۳۷۷شوندانپیشرجیخاریمایهگذارسر

دستورباقشمادآزمنطقهدرانسانینیروی880اشتغالحجمبادیمیلیار960وارهز9لییارویورومیلیون53یارزشارزبهیربناییزپروژه15
شد.افتتاحجمهوررئیسانسیکنفروویدئ

۳۸۰شدافتتاحقشمیربناییزپروژه15

مایهسریالردمیلیار430وارهز9ازبیششارزبهصنعتیحطر17کشور،ادآزمناطقپروژههایافتتاحآیینپنجمیندردادماه)خر31(دوشنبهامروز
درستانخوزاستانداردشتکیسلیمانیقاسمحضورویجمهوررئیسانسیکنفرویدئودستورباجیخاریمایهگذارسریورومیلیون100وداخلییگذار

شدند.زنیکلنگویدارهبربهراروندادآزمنطقه

۳۸۶شدندکلنگزنیویدارهبربهراروندادآزمنطقهدرخدماتیوصنعتیحطر17

ییسردستورباکیشهیرجزدریدشگرگروخدماتیانی،عمرحطر9کشور،ادآزمناطقپروژههایافتتاحآیینپنجمیندردادماه)خر31(دوشنبهامروز
سید.ریدارهبربهربهانسکنفرویدئوتصوربهیجمهور

۳۸۷سیدریدارهبربهربهکیشدرخدماتیوانیعمرحطر9

موفقینمونههایبهمیتوانند،مناطقایناد،آزمناطقازدهمسیزدولتوانقالبمعظمهبررحمایتباد:کرکیدتاکیشادآزمنطقهمانسازعاملمدیر
شوند.تبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمتحرایطشردراقتصادییآورتاباز

اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهرشد:محققکیشدرانسکنفروویدییقطرازمانکشوررئیسجمهورحضوربا
۳۸۹کیشدریالردمیلیارارهز٤٢معادلیارزولییاراعتبارمجموعباانیعمرحطر٢١

دریالردمیلیار553وارهز64لییاریمایهگذارسرویورومیلیون421ودمیلیاریکیارزاعتباربایربناییزواقتصادیملیحطرسهاییاجرعملیات
شد.آغازیجمهورییسردستورباوانسکنفروویدئیقطرازچابهارادآزمنطقه

۳۹۱شدآغازچابهارادآزمنطقهدریربناییزواقتصادیحطرسهاییاجرعملیات

درتولیدیوانیعمرصنعتی،حطر15جمهور،رئیسدستورباوکشورادآزمناطقپروژههایافتتاحآیینپنجمیندردادماه)خر31(دوشنبهامروز
سید.ریداربرهبهربهوافتتاحعی،فرحطر12واصلیحطرسهازمتشکلس،ارادآزمنطقه

۳۹۲شدافتتاحسارادآزمنطقهدرصنعتیوتولیدیحطر15

ویدئوتصوربهکشورادآزمناطقلیایعاشوردبیرحضورباجمهورییسردستورباچابهارادآزمنطقهتیسپیشروصبامجتمعاییاجرعملیات
شد.آغازچابهارادآزمنطقهصنعتیهپیکردرانسکنفر

۳۹۳چابهارادآزمنطقهدرتولید"جهشایبرامیدو"تدبیرافتتاحدوشنبههایفت:گرتصورجمهوررئیسدستوربا

۳۹۴کندمیپیداشگسترآذربایجانیجمهورباانایرروابط/شدخواهدداشتهبرهایمتحرزودیبه



روابطشدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهکهیمتحرشدنداشتهبرازبعدآذربایجانیجمهورباماروابطهستممطمئنمنگفت:جمهورییسر
است.دهایگستر

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۳۹۴استاقتصادیجنگهاقیمتایشافزدلیل/شودمییرازسرانایرسویبههامایهسرزودیبه

افتتاحسبورلیعاایشورسویازمجوزصدورازپسوزودیبهکیشدرلمللبیناسبوراینکهبیانبااقتصادیویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر
مینچهاروهفتاددردوشنبهروزمومنیضاحمیدرمیشود.یاهاندازریارزلیماتامینوجیخارمایههایسرجذبایبرسبوراینگفت:شد،خواهد
[…]افتتاحبرنامه

۳۹۵میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبور

آیندهبهدممریعنیاینواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:رئیسجمهور:نیوزاقتصاد
هستند.امیدواراقتصادی

۳۹۶امیدوارنداقتصادآیندهبهدممرها/یمتحرفعرازروحانیخوشخبر

هاست.یمتحرشکستنشانهادآزمناطقدرویژهبهیهاگذارمایهسرایشافزگفت:جمهوررئیسان:ایراقتصاد

۳۹۷هاستیمتحرشکستنشانهیهاگذارمایهسرایشافزجمهور:رئیس

۳۹۷میشودداشتهبربزودییمهاتحرروحانی:

۴۰۰یربناییزپروژه50ازیدارهبربهرباادآزمناطقدرتولیدجهش

۴۰۲میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبور

کپارمجموعهساختعملیاتجمهور،ییسرروحانیحسنکتردمانفربهادآزمناطقپروژههایافتتاحازدورپنجمیندراد:آزمناطقگروهلفباخبر-ا
شود.میآغازمنطقهاینپوشیدهسریشهربازوآبی

۴۰۳لیانزادآزمنطقهپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختعملیاتآغاز

حضوربااستانششدراقتصادیویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیتولیدی،حطر50ازیدارهبربهراد:آزمناطقگروه-لفباخبرا
شد.آغازیتصویرتصوربهجمهوررئیس

۴۰۴یرئیسجمهوردستوربایتجارادآزمناطقملیحهایطرافتتاح

درکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسرسیاسی:گروه-لفباخبرا
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافزشاهددهمسیزدولت

۴۰۵یمتحرفعرباکشوربهمایهسرگشتباز

است.احداثحالدرادآزمناطقدرکنوناهممختلفههایحوزوبخشهادرپروژه622گفت:جمهوررئیسمشاورکونومیست-اانایر

۴۰۶ادآزمناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز217احداث

اقتصادیآیندهبهدممرواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:کونومیست-رئیسجمهوراانایر
هستند.امیدوار

۴۰۸امیدوارنداقتصادآیندهبهدممراد:آزمناطقحهایطرافتتاحدرروحانی



سبورلیعاایشورسویازمجوزصدورازپسوزودیبهکیشدرلمللبیناسبورگفت:اقتصادیویژهوادآزمناطقلیعاایشورایستانیوز:دبیر
شد.خواهدافتتاح

۴۱۰میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبور

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۴۱۱میشودیرازسرانایربهمایههاسرزودیبهروحانی:

خواهدافتتاحسبورلیعاایشورسویازمجوزصدورازپسوزودیبهکیشدرلمللبیناسبورگفت:اقتصادیویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر
شد.

مایههایسرجذبایبرکیشدرلمللبیناسبوریاهاندازراقتصادی:ویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر
۴۱۲یارزلیماتامینوجیخار

۴۱۳میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبور

۴۱۴میشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرزودیبهروحانی:

۴۱۵ادآزمناطقملیحهایطرازیدارهبربهرآغاز

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۴۱۵میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۴۱۶میشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرزودیبهروحانی:

شد.خواهدیرازسرانایرسمتبهجیخارمایهسرومیشودداشتهبریمهاتحربزودیگفت:جمهوررئیس

۴۱۷شدخواهدیرازسرانایرسمتبهجیخارمایهسرزودیبه

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۴۱۸میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

داد.خبردیکنزآیندهدرآذربایجانیجمهوروانایریتجارروابطتوسعهوهایمتحرلغوازجمهوررئیس

۴۱۹دیکنزآیندهدرآذربایجانیجمهوروانایریتجارروابطتوسعهوهایمتحرلغود:کراعالمرئیسجمهور

داد.خبرکیشدرسبورلیعاایشورسویازمجوزصدورازپسوزودیبهلمللبیناسبورافتتاحازاقتصادیویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر

۴۲۰لیعاایشورمجوزانتظاردرمیشود/افتتاحکیشدرلمللابینسبوراد:آزمناطقلیعاایشوردبیر

شد.آغازیجمهورییسرمانفرباتوماندمیلیار65وارهز70شارزبااقتصادیویژهویتجارادآزمناطقملیحهایطرزنیکلنگوافتتاحاسممر

۴۲۱یجمهوررئیسدستوربایتجارادآزمناطقملیحهایطرافتتاح



هاینمونهبه،توانندمیمناطقاین،ادآزمناطقازدهمسیزدولتوانقالبمعظمهبررحمایتباد:کرکیدتاکیشادآزمنطقهمانسازعاملمدیر
شوند.تبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمتحرایطشردراقتصادییآورتابازموفقی

یالردمیلیارارهز٤٢معادلیارزولییاراعتبارمجموعباانیعمرحطر٢١اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهر
۴۲۱کیشدر

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۴۲۳میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبه

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۴۲۴میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

هاینمونهبه،توانندمیمناطقاین،ادآزمناطقازدهمسیزدولتوانقالبمعظمهبررحمایتباد:کرکیدتاکیشادآزمنطقهمانسازعاملمدیر
شوند.تبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمتحرایطشردراقتصادییآورتابازموفقی

اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهرشد:محققکیشدرانسکنفروویدییقطرازمانکشوررئیسجمهورحضوربا
۴۲۵کیشدریالردمیلیارارهز4٢معادلیارزولییاراعتبارمجموعباانیعمرحطر٢١

درلمللابینسبورابجادازکشورادآزمناطقانیعمرهایحطراییاجرعملیاتآغازویداربرهبهرهدورششمیناسممردرمشاورمومنیضارحمید
داد.خبرادآزمنطقهاینتولیدیالهایکااتصادرایشافزمینهزتقویتهدفباکیشادآزمنطقه

ییسحضوررباانیعمرهایحطرازیداربرهوبیناربهردرادآزمناطقلیایعاشوردبیروجمهورییسرمشاور
۴۲۷اتصادارایشافزواقتصادیهایلیتفعارونقهدفباکیشدرلمللابینسبورایجادداد:خبرجمهور

است؛شدهبیشتراقتصادیجنگوکروناغمبهر،99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:میشود،داشتهبربهزودییمهاتحراینکهبیانبارئیسجمهور
هستند.امیدوارصددرصدات،صادروتولیدکشور،اقتصاد،آیندهبهدممراینبنابر

۴۲۹هستندامیدوارآیندهبهدممرمیشود/داشتهبربهزودییمهاتحرروحانی:

افتتاحسبورلیعاایشورسویازمجوزصدورازپسوزودیبهکیشدرلمللبیناسبوراینکهبیانبااقتصادیویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر
میشود.یاهاندازریارزلیماتامینوجیخارمایههایسرجذبایبرسبوراینگفت:شد،خواهد

۴۳۰میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبور

است؛شدهبیشتراقتصادیجنگوکروناغمبهر،99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:میشود،داشتهبربهزودییمهاتحراینکهبیانبارئیسجمهور
هستند.امیدوارصددرصدات،صادروتولیدکشور،اقتصاد،آیندهبهدممراینبنابر

۴۳۱امیدوارندآیندهبهدممرمیشود/داشتهبربهزودییمهاتحرروحانی:

افتتاحسبورلیعاایشورسویازمجوزصدورازپسوزودیبهکیشدرلمللبیناسبوراینکهبیانبااقتصادیویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر
میشود.یاهاندازریارزلیماتامینوجیخارمایههایسرجذبایبرسبوراینگفت:شد،خواهد

۴۳۲میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبوراقتصادی:ویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر

دمیلیارارهز64یمایهگذارسرباحطر52وودکرآغازارخودلیتفعاتوماندمیلیارارهزهشتشارزبهپروژه50یییسجمهوررحضورباامروزصبح
فت.گرارقراییاجرحلهمردراقتصادیویژهوادآزمناطقدرتومان

۴۳۳یربناییزپروژه50ازیدارهبربهرباادآزمناطقدرتولیدجهش



مجوزصدورازپسوزودیبهکیشدرلمللبیناسبوراینکهبیانبااقتصادیویژهوادآزمناطقلیایعاشوردبیروجمهورییسر-مشاورانخودرونگار
میشود.یاهاندازریارزلیماتامینوجیخارمایههایسرجذبایبرسبوراینگفت:شد،خواهدافتتاحسبورلیعاایشورسویاز

تامینجدیدهایکانالاقتصادی:ویژهوادآزمناطقهایپروژهافتتاحآیینپنجمیندرجمهورییسرمشاور
۴۳۴لمللابینسبوریاندازاهرباادآزمناطقدرلیما

است.احداثحالدرادآزمناطقدرکنوناهممختلفههایحوزوبخشهادرپروژه622گفت:جمهوررئیسمشاور

۴۳۶ادآزمناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز217احداث

ازبیشیگذارمایهسرشارزبادیگرپروژه50اییاجرعملیاتآغازویالردمیلیارارهز80شارزبایربناییزوتولیدیانی،عمرپروژه50ازیدارهبربهر
شد.خواهدآغازانسکنفرویدئویقطرازوجمهوررئیسمانفرباصنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز641

پروژهتوماندمیلیارارهز217/صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاح
۴۳۷استاحداثدستدرادآزمناطقدر

494ویورومیلیون223یال،ردمیلیار185وارهز19یبیتقربااعتبارقشمادآزمنطقهایاجرحالدرحطر76جمهورییسرانسیکنفروویدئجلسهدر
شد.فیمعردالرمیلیون

۴۳۹قشمدرپویااقتصادتپش

درلمللابینسبورابجادازکشورادآزمناطقانیعمرهایحطراییاجرعملیاتآغازویداربرهبهرهدورششمیناسممردرمشاورمومنیضارحمید
داد.خبرادآزمنطقهاینتولیدیالهایکااتصادرایشافزمینهزتقویتهدفباکیشادآزمنطقه

ییسحضوررباانیعمرهایحطرازیداربرهوبیناربهردرادآزمناطقلیایعاشوردبیروجمهورییسرمشاور
۴۳۹اتصادارایشافزواقتصادیهایلیتفعارونقهدفباکیشدرلمللابینسبورایجادداد:خبرجمهور

سویازمجوزصدورازپسوزودیبهکیشدرلمللبیناسبوراینکهبیانبااقتصادیویژهوادآزمناطقلیایعاشوردبیروجمهورییسرمشاور
میشود.یاهاندازریارزلیماتامینوجیخارمایههایسرجذبایبرسبوراینگفت:شد،خواهدافتتاحسبورلیعاایشور

تامینجدیدهایکانالاقتصادی:ویژهوادآزمناطقهایپروژهافتتاحآیینپنجمیندرجمهورییسرمشاور
۴۴۱لمللابینسبوریاندازاهرباادآزمناطقدرلیما

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۴۴۲میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

دریهامایهگذارسرهستندامیدواراقتصادیآیندهبهدممرواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسر
هستندامیدواراقتصادیآیندهبهدممرواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سال

۴۴۳شدخواهدیرازسرانایرسمتبهجیخارمایهسرومیشودداشتهبریمهاتحربزودی

ازبیشیگذارمایهسرشارزبادیگرپروژه50اییاجرعملیاتآغازویالردمیلیارارهز80شارزبایربناییزوتولیدیانی،عمرپروژه50ازیدارهبربهر
شد.خواهدآغازانسکنفرویدئویقطرازوجمهوررئیسمانفرباصنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز641

پروژهتوماندمیلیارارهز217/صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاح
۴۴۵استاحداثدستدرادآزمناطقدر

است.احداثحالدرادآزمناطقدرکنوناهممختلفههایحوزوبخشهادرپروژه622گفت:جمهوررئیسمشاور

۴۴۷ادآزمناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز217احداث

۴۴۹شدخواهدیرازسرانایرسمتبهجیخارمایهسرزودیبهروحانی:



شد.خواهدیرازسرانایرسمتبهجیخارمایهسرومیشودداشتهبریمهاتحربزودیگفت:جمهوررئیس

ازبیشیگذارمایهسرشارزبادیگرپروژه50اییاجرعملیاتآغازویالردمیلیارارهز80شارزبایربناییزوتولیدیانی،عمرپروژه50ازیدارهبربهر
شد.خواهدآغازانسکنفرویدئویقطرازوجمهوررئیسمانفرباصنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز641

۴۵۰صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاح

حسنکتردمانفربهادآزمناطقهایپروژهافتتاحازدورپنجمیندرلی،انزادآزمنطقهمانسازلمللابیناموروعمومیروابطیتمدیرشارگزبه
شود.میآغازمنطقهاینپوشیدهسریشهربازوابیکپارمجموعهساختجمهور،عملیاتییسرروحانی

۴۵۱لیانزادآزمنطقهپوشیدهسریشهربازوابیکپارمجموعهاحداثعملیاتآغاز

دستورباکشورادآزمناطقیدشگرگرویربناییزاقتصادیانیعمرهایپروژهتولیدجهشایبرامیدوتدبیردولتافتتاحبرنامهمینچهاروهفتاددر
شد.آغازحطر52اییاجرعملیاتوافتتاحپروژه50،انایراسالمییجمهورممحتریاسترروحانیکترد

۴۵۲پوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختاییاجرعملیاتآغاز

هاینمونهبه،توانندمیمناطقاین،ادآزمناطقازدهمسیزدولتوانقالبمعظمهبررحمایتباد:کرکیدتاکیشادآزمنطقهمانسازعاملمدیر
شوند.تبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمتحرایطشردراقتصادییآورتابازموفقی

۴۵۲کیشدرانیعمرحطر٢١اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهر

مانعوپشتیبانیتحققایبرمأمنیکنوناکیشویژهبهکشورادآزمناطقدولت،سویازیافتهانجامهایحمایتباگفت:کیشادآزمنطقهعاملمدیر
هستند.تولیدازداییز

۴۵۴تولیدازپشتیبانیتحققایبرمامنییتجارادآزمناطق

سویازمجوزصدورازپسوزودیبهکیشدرلمللبیناسبوراینکهبیانبااقتصادیویژهوادآزمناطقلیایعاشوردبیروجمهورییسرمشاور
میشود.یاهاندازریارزلیماتامینوجیخارمایههایسرجذبایبرسبوراینگفت:شد،خواهدافتتاحسبورلیعاایشور

۴۵۵لمللابینسبوریاندازاهرباادآزمناطقدرلیماتامینجدیدهایکانال

سید.ریدارهبربهربهانسکنفرویدئوتصوربهیجمهورییسردستوربادوشنبهروزکیشهیرجزدریدشگرگروخدماتیانی،عمرحطر9

۴۵۷کیشدرخدماتیوانیعمرحطر9یداربرهبهر

شد.آغازانسکنفرویدئوتصوربهیجمهورییسردستوربادوشنبهروزکیشهیرجزدریدشگرگروخدماتیانی،عمرحطر12اییاجرعملیات

۴۵۸کیشدرخدماتیوانیعمرحطر12اییاجرعملیاتآغاز

دریالردمیلیار553وارهز64لییاریمایهگذارسرویورومیلیون421ودمیلیاریکیارزاعتباربایربناییزواقتصادیملیحطرسهاییاجرعملیات
شد.آغازیجمهورییسردستورباوانسکنفروویدئیقطرازچابهارادآزمنطقه

۴۶۰شدآغازچابهارادآزمنطقهدریربناییزواقتصادیحطرسهاییاجرعملیات

ویدئوتصوربهکشورادآزمناطقلیایعاشوردبیرحضورباجمهورییسردستورباچابهارادآزمنطقهتیسپیشروصبامجتمعاییاجرعملیات
شد.آغازچابهارادآزمنطقهصنعتیهپیکردرانسکنفر

۴۶۱چابهارادآزمنطقهدرتولید"جهشایبرامیدو"تدبیرافتتاحدوشنبههای

۴۶۲چابهارادآزمنطقهدرجمهورییسردستوربهپتروشیمیپلنت7اییاجرعملیاتآغاز



باوجمهورییسرروحانیکترددستورباانسکنفرویدئوتصوربهمبناصنعتکیمیاپتروشیمیپروژهبهمربوطپتروشیمیپلنت7اییاجرعملیات
شد.آغازچابهارادآزمنطقهصنعتیهپیکردرکشورادآزمناطقلیعاایشوردبیرمومنیضاحمیدرحضور

ازبیشیگذارمایهسرشارزبادیگرپروژه50اییاجرعملیاتآغازویالردمیلیارارهز80شارزبایربناییزوتولیدیانی،عمرپروژه50ازیدارهبربهر
شد.خواهدآغازانسکنفرویدئویقطرازوجمهوررئیسمانفرباصنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز641

پروژهتوماندمیلیارارهز217/صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاح
۴۶۲استاحداثدستدرادآزمناطقدر

ابیکپارمجموعهساختجمهور،عملیاتییسرروحانیحسنکتردمانفربهادآزمناطقهایپروژهافتتاحازدورپنجمیندراقتصاد:وشماشارگزبه
شود.میآغازمنطقهاینپوشیدهسریشهربازو

۴۶۳لیانزادآزمنطقهپوشیدهسریشهربازوابیکپارمجموعهاحداثعملیاتآغاز

ازپسوزودیبهکیشدرلمللبیناسبوراینکهبیانبااقتصادیویژهوادآزمناطقلیایعاشوردبیروجمهورییسرمشاوراقتصاد:وشماشارگزبه
میشود.یاهاندازریارزلیماتامینوجیخارمایههایسرجذبایبرسبوراینگفت:شد،خواهدافتتاحسبورلیعاایشورسویازمجوزصدور

۴۶۴لمللابینسبوریاندازاهرباادآزمناطقدرلیماتامینجدیدهایکانال

کترددستورباانسکنفرویدئوتصوربهمبناصنعتکیمیاپتروشیمیپروژهبهمربوطپتروشیمیپلنت7اییاجرعملیاتاقتصاد:وشماشارگزبه
شد.آغازچابهارادآزمنطقهصنعتیهپیکردرکشورادآزمناطقلیعاایشوردبیرمومنیضاحمیدرحضورباوجمهورییسرروحانی

۴۶۵چابهارادآزمنطقهدرجمهورییسردستوربهپتروشیمیپلنت7اییاجرعملیاتآغاز

امیدواراقتصادیآیندهبهدممریعنیاینواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:رئیسجمهور
هستند.

۴۶۶شدخواهدفعربزودییمهاتحرروحانی:

کشورفتپیشروتوسعهاهردرنتوانستهکروناشیوعودشمناقتصادیجنگولمانهظاهاییمتحرازناشیموانعومشکالتگفت:جمهوررئیس
کند.ایجادمانع

۴۶۷شوندانپیشرجیخاریمایهگذارسردربایدادآزمناطقروحانی:

۴۶۹دخورکلیدهشلمچه-بصراهآهنرساخت

سید.راقتصادیویژهوادآزمناطقایستگاهبهبارپنجمینایبریال،ردمیلیارارهز80شارزبهحطر50بادهمدوازدولتملیحهایطرافتتاحقطار
کشوربندر9دردامینهادهتنمیلیون4ازبیشوجود

کنندهدتولیازحمایتدردولتیکمکاراقتصادیویژهوادآزمناطقدرجدیدحطریالردمیلیارارهز80افتتاح
4ازبیشوجودسدمیرکنندهدتولیدستبهآورسامسرقیمتهایباوسختیبهاولیهموادمصرفکننده/و

کشوربندر9دردامینهادهتنمیلیون
۴۷۰

داد.خبراروندادآزمنطقهدرهبصر–شلمچهآهناهرپروژهآغازازاد،آزمناطقلیعاایشوردبیر

۴۷۱ادآزمناطقدرهشلمچه-بصرآهناهرپروژهآغازاد:آزمناطقلیعاایشوردبیر

۴۷۱میشودداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۴۷۲میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:



۴۷۳شدآغازپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختاییاجرعملیات

شد.خواهدیرازسرانایرسمتبهجیخارمایهسرومیشودداشتهبریمهاتحربزودیگفت:جمهوررئیساعتبار-عصر

۴۷۴شدخواهدیرازسرانایرسمتبهجیخارمایهسرزودیبهروحانی:

لیعاایشورسویازمجوزصدورازپسوزودیبهکیشدرلمللبیناسبوراینکهبیانبااقتصادیویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیرار-بازعصر
میشود.یاهاندازریارزلیماتامینوجیخارمایههایسرجذبایبرسبوراینگفت:شد،خواهدافتتاحسبور

۴۷۵میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبوراقتصادی:ویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر

۴۷۶اقتصادیویژهوادآزمناطقدرجدیدحطریالردمیلیارارهز80افتتاح

۴۷۷یربناییزپروژه50ازیدارهبربهرباادآزمناطقدرتولیدجهش

ازبیشیگذارمایهسرشارزبادیگرپروژه50اییاجرعملیاتآغازویالردمیلیارارهز80شارزبایربناییزوتولیدیانی،عمرپروژه50ازیدارهبربهر
شد.خواهدآغازانسکنفرویدئویقطرازوجمهوررئیسمانفرباصنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز641

پروژهتوماندمیلیارارهز217/صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاح
۴۷۹استاحداثدستدرادآزمناطقدر

درپیشینمصوباتاسالمی،ایشورمجلسدراندهوروکلیبرینخداآفردممرنمایندهحاتمی،حسینباسارادآزمنطقهمانسازعاملمدیرنشستدر
ادآزمناطقهایافتتاحهدورپنجمیندرسارادآزمنطقهینخداآفرمحدودههایپروژهزنیکلنگوافتتاحخصوصدرویپیگیرینخداآفرهحوز

شد.سیبررجمهوررئیستوسطکشور

۴۸۰مجلسدراندهوروینخداآفرکلیبر،دممرنمایندهباسارادآزمنطقهمانسازعاملمدیردیدار

پوشیدهسریشهربازوابیکپارمجموعهساختعملیاتجمهور،ییسرروحانیحسنکتردمانفربهادآزمناطقهایپروژهافتتاحازدورپنجمیندر
شود.میآغازمنطقهاین

۴۸۱لیانزادآزمنطقهپوشیدهسریشهربازوابیکپارمجموعهاحداثعملیاتآغاز

درتولیدیوانیعمرصنعتی،حطر15جمهور،رئیسدستورباوکشورادآزمناطقهایپروژهافتتاحآیینپنجمیندردادماه)خر31(دوشنبهامروز
سید.ریداربرهبهربهوافتتاحعی،فرحطر12واصلیحطرسهازمتشکلس،ارادآزمنطقه

۴۸۲شدافتتاحسارادآزمنطقهدرصنعتیوتولیدیحطر15

بادادماه)خر31دوشنبه(روزکشوراقتصادیویژهوصنعتیـیتجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیپروژه102اییاجرعملیاتآغازویدارهبربهر
شد.آغازانسکنفروویدئیقطرازوجمهوررئیسمانفر

رئیسمانفربااقتصادیویژهوادآزمناطقهایمانسازیربناییزواقتصادیحطر102احداثویداربرهبهر
۴۸۲جمهور

مایهسریالردمیلیار430وارهز9ازبیششارزبهصنعتیحطر17کشور،ادآزمناطقهایپروژهافتتاحآیینپنجمیندردادماه)خر31(دوشنبهامروز
درستانخوزاستانداردشتکیسلیمانیقاسمحضورویجمهوررئیسانسیکنفرویدئودستورباجیخاریمایهگذارسریورومیلیون100وداخلییگذار

شدند.زنیکلنگویدارهبربهراروندادآزمنطقه

۴۸۳شدندکلنگزنیویدارهبربهراروندادآزمنطقهدرخدماتیوصنعتیحطر17

وکنندهدوارازامروزاقتصادیویژهوادآزمناطقشوند/انپیشرجیخاریمایهگذارسردربایدادآزمناطق
۴۸۵استشدهتبدیلکنندهتولیدوکنندهصادربهمصرفکننده



دانستواقعیتاینبیاندرجهانیانهمهایبرخوبیبسیارعالمتارکنونتا99سالآغازازایتوسعهوملیحهایطرهفتههرافتتاحجمهوررئیس
کروناشیوعودشمناقتصادیجنگولمانهظاهاییمتحرازناشیموانعومشکالتوهستندخودکشورآبادانیوتوسعهبهعالقمندانیانایرکه

کند.ایجادمانعکشورفتپیشروتوسعهاهردرنتوانسته

دستورباکیشهیرجزدریدشگرگروخدماتیانی،عمرحطر9کشور،ادآزمناطقهایپروژهافتتاحآیینپنجمیندردادماه)خر31(دوشنبهامروز
سید.ریدارهبربهربهانسکنفرویدئوتصوربهیجمهورییسر

۴۸۸سیدریدارهبربهربهکیشدرخدماتیوانیعمرحطر9

سویازمجوزصدورازپسوزودیبهکیشدرلمللبیناسبوراینکهبیانبااقتصادیویژهوادآزمناطقلیایعاشوردبیروجمهورییسرمشاور
میشود.یاهاندازریارزلیماتامینوجیخارمایههایسرجذبایبرسبوراینگفت:شد،خواهدافتتاحسبورلیعاایشور

اقتصادیویژهوادآزمناطقدرلمللابینسبوریاهاندازربایارزلیماتامینوجیخارمایههایسرجذب
۴۸۹استپذیرامکان

دستورباقشمادآزمنطقهدرانسانینیروی880اشتغالحجمبادیمیلیار960وارهز9لییارویورومیلیون53یارزشارزبهیربناییزپروژه15
شد.افتتاحجمهوررئیسانسیکنفروویدئ

۴۹۱شدافتتاحقشمیربناییزپروژه15

دریالردمیلیار553وارهز64لییاریمایهگذارسرویورومیلیون421ودمیلیاریکیارزاعتباربایربناییزواقتصادیملیحطرسهاییاجرعملیات
شد.آغازیجمهورییسردستورباوانسکنفروویدئیقطرازچابهارادآزمنطقه

۴۹۶شدآغازچابهارادآزمنطقهدریربناییزواقتصادیحطرسهاییاجرعملیات

دانستواقعیتاینبیاندرجهانیانهمهایبرخوبیبسیارعالمتارکنونتا99سالآغازازایتوسعهوملیحهایطرهفتههرافتتاحجمهوررئیس
کروناشیوعودشمناقتصادیجنگولمانهظاهاییمتحرازناشیموانعومشکالتوهستندخودکشورآبادانیوتوسعهبهعالقمندانیانایرکه

کند.ایجادمانعکشورفتپیشروتوسعهاهردرنتوانسته

۴۹۷اندشدهتبدیلکنندهتولیدوکنندهصادربهکنندهدوارازادآزمناطقامروز

11امروزانس،کنفرویدئولبقادرجمهوررئیسروحانیحسنحضورباکشوراقتصادیویژهوادآزمناطقپروژههایوحهاطرافتتاحآیینپنجمیندر
شد.آغازنیزدیگرپروژه6زنیکلنگوافتتاحاروندادآزمنطقهدرپروژه

۵۰۰شدزنیکلنگوافتتاحاروندادآزمنطقهدرصنعتیپروژه17جمهوررئیسانسیکنفرویدئوحضوربا

ویدئوتصوربهکشورادآزمناطقلیایعاشوردبیرحضورباجمهورییسردستورباچابهارادآزمنطقهتیسپیشروصبامجتمعاییاجرعملیات
شد.آغازچابهارادآزمنطقهصنعتیهپیکردرانسکنفر

۵۰۱چابهارادآزمنطقهدرتولید"جهشایبرامیدو"تدبیرافتتاحدوشنبههای

باوجمهورییسرروحانیکترددستورباانسکنفرویدئوتصوربهمبناصنعتکیمیاپتروشیمیپروژهبهمربوطپتروشیمیپلنت7اییاجرعملیات
شد.آغازچابهارادآزمنطقهصنعتیهپیکردرکشورادآزمناطقلیعاایشوردبیرمومنیضاحمیدرحضور

۵۰۲چابهارادآزمنطقهدرجمهورییسردستوربهپتروشیمیپلنت7اییاجرعملیاتآغاز

۵۰۲شدخواهدیرازسرانایرسمتبهجیخارمایهسرزودیبه

۵۰۳میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبور

۵۰۴شدخواهدافتتاحکیشدرلمللبیناسبوراقتصادی:ویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر



افتتاحسبورلیعاایشورسویازمجوزصدورازپسوزودیبهکیشدرلمللبیناسبوراینکهبیانبااقتصادیویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر
شد.خواهدیاهاندازریارزلیماتامینوجیخارمایههایسرجذبایبرسبوراینگفت:شد،خواهد

افتتاحسبورلیعاایشورسویازمجوزصدورازپسوزودیبهکیشدرلمللبیناسبوراینکهبیانبااقتصادیویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر
میشود.یاهاندازریارزلیماتامینوجیخارمایههایسرجذبایبرسبوراینگفت:شد،خواهد

۵۰۵میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبوراقتصادی:ویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر

دهکراتخاذآذربایجانیجمهوریجمهورییسرباکهمهمیتصمیاتشدناییاجرباگفت:شد،خواهدداشتهبربزودییمهاتحربیانبایجمهورییسر
بود.خواهندبغرشمالیمرزمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهددممرایم،

۵۰۶شودمیداشتهبرهایمتحرزودیبهروحانی:

بهکشورادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80حدودشارزبهانیعمرپروژه50رئیسجمهورروحانیحسنانسیکنفرویدئوحضوربااسمیمرطی
سید.ریدارهبربهر

۵۰۸ادآزمناطقدرانیعمرپروژه50ازیدارهبربهر

۵۰۹استاحداثدستدرادآزمناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز217

تامینجدیدهایکانالاقتصادی:ویژهوادآزمناطقهایپروژهافتتاحآیینپنجمیندرجمهورییسرمشاور
۵۱۰لمللابینسبوریاندازاهرباادآزمناطقدرلیما

داد.خبرادآزمناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز217شارزبههپروز622بودنساختدستدرازادآزمناطقلیایعاشوردبیر-لزمیمتا

۵۱۱ادآزمناطقدرپروژه50اییاجرعملیاتآغاز

است.احداثحالدرادآزمناطقدرکنوناهممختلفههایحوزوبخشهادرپروژه622گفت:جمهوررئیسمشاور-لزمیمتا

۵۱۲ادآزمناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز217احداث

یمسافرجدیدپایانهگفت:اد،آزمنطقهبهکیشهواپیماییگشتبازایبرحقوقیخواستهایدربههاشارباکیشادآزمنطقهعاملمدیر-لزمیمتا
است.تکمیلحالدرکیشلمللیبیناگاهدفرو

تکمیلحالدرکیشگاهدفروجدیدپایانهاد/آزمنطقهبهکیشایرسهامگشتبازایبررئیسجمهورازخواستدر
۵۱۴است

۵۱۵استجنسازپرماار/بازمیشودداشتهبریمهاتحرزودیبه

روابطشدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهکهیمتحرشدنداشتهبرازبعدآذربایجانیجمهورباماروابطهستممطمئنمنگفت:جمهوررئیس
است.دهایگستر

۵۱۶شودمیداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

درلمللابینسبورابجادازکشورادآزمناطقانیعمرهایحطراییاجرعملیاتآغازویداربرهبهرهدورششمیناسممردرمشاورمومنیضارحمید
داد.خبرادآزمنطقهاینتولیدیالهایکااتصادرایشافزمینهزتقویتهدفباکیشادآزمنطقه

۵۱۶کیشدرلمللابینسبورایجاد

سبورلیعاایشورسویازمجوزصدورازپسوزودیبهکیشدرلمللبیناسبوراینکهبیانبااقتصادیویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر-نقدینه
میشود.یاهاندازریارزلیماتامینوجیخارمایههایسرجذبایبرسبوراینگفت:شد،خواهدافتتاح

۵۱۸میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبوراقتصادی:ویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر



۵۱۹ادآزمناطقملیحهایطرازیدارهبربهرآغاز

۵۱۹میشوندداشتهبرزودیبهیمهاتحر

۵۲۰شدخواهدداشتهبربهزودییمتحرروحانی:

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۵۲۳میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

سید.ریداربرهبهربهجمهوررئیستوسطانسکنفرویدئویقطرازامروزاروندادآزمنطقهدریگذارمایهسرحطر11

۵۲۴اروندادآزمنطقهدریگذارمایهسرحطر11ازیداربرهبهر

روابطشدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهکهیمتحرشدنداشتهبرازبعدآذربایجانیجمهورباماروابطهستممطمئنمنگفت:جمهوررئیس
است.دهایگستر

۵۲۵لیدندماکخابهارسفیدکاخجالدانهمهتصورانایردممرشد/خواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

۵۲۶شدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبه

رئیسحضوربااستانششدراقتصادیویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیتولیدی،حطر50ازیداربرهبهراقتصادی:تیتر
شد.آغازیتصویرتصوربهجمهور

۵۲۷یجمهوررئیسدستوربایتجارادآزمناطقملیحهایطرافتتاح

آیندهبهدممریعنیاینواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:رئیسجمهوراقتصادی:تیتر
هستند.امیدواراقتصادی

۵۲۷میشودداشتهبربهزودییمهاتحرروحانی:

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۵۳۰میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

امیدواراقتصادیآیندهبهدممریعنیاینواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:رئیسجمهور
هستند.

۵۳۱امیدوارنداقتصادآیندهبهدم/مرشدخواهدفعربزودییمهاتحرروحانی:

۵۳۳شدخواهدداشتهبربزودییمهاتحرروحانی:

مانفربادوشنبهروزکشوراقتصادیویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیپروژه102اییاجرعملیاتآغازویدارهبربهره/حوز
شد.آغازانسکنفروویدئیقطرازوجمهوررئیس

۵۳۵کشوراقتصادیویژهوادآزمناطقمانسازیربناییزواقتصادیحطر102احداثویداربرهبهر

۵۳۷لیدندماکخابهاردشمنبینیدممرکشور:اقتصادیویژهوادآزمناطقملیحهایطرافتتاحدرجمهوررئیس



بهاردشمنبینیوسیاهتصورلمانه،ظاهاییمتحرواقتصادیجنگایبردرگیدایستاومقاومتباانایردممرد:کریحتصرجمهوررئیسه/حوز
لیدندماکخا

وابیکپارمجموعهساختجمهور،عملیاتییسرروحانیحسنکتردمانفربهادآزمناطقهایپروژهافتتاحازدورپنجمیندر:اقتصادیخط
شود.میآغازمنطقهاینپوشیدهسریشهرباز

۵۳۸لیانزادآزمنطقهپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهاحداثعملیاتآغاز

مایهسرشارزبادیگرپروژه50اییاجرعملیاتآغازویالردمیلیارارهز80شارزبایربناییزوتولیدیانی،عمرپروژه50ازیدارهبربهر:اقتصادیخط
شد.خواهدآغازانسکنفرویدئویقطرازوجمهوررئیسمانفرباصنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز641ازبیشیگذار

۵۳۸ادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاح

ییسرروحانیکترددستورباانسکنفرویدئوتصوربهمبناصنعتکیمیاپتروشیمیپروژهبهمربوطپتروشیمیپلنت7اییاجر:عملیاتاقتصادیخط
شد.آغازچابهارادآزمنطقهصنعتیهپیکردرکشورادآزمناطقلیعاایشوردبیرمومنیضاحمیدرحضورباوجمهور

۵۴۰شدآغازچابهارادآزمنطقهدریربناییزواقتصادیحطرسهاییاجرعملیات

فیتظربهتخت152خصوصی،بخشتوسطیالردمیلیارارهزیکمعادلیبااعتبارقشمسوالراقامتیمجموعهنخستفازیدارهبر:بهراقتصادیخط
افزود.قشماندشگرگراقامت

۵۴۰سوالراقامتیمجموعهافتتاحباقشماقامتفیتظرایشافز

۵۴۱میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

دهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییس-ر24ساعت
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافزشاهد

۵۴۲میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

۵۴۳باشیمیهامایهگذارسرایشافزشاهددهمسیزدولتدرمامیدوارمیشود/داشتهبربزودییمهاتحرروحانی:

۵۴۵شدخواهدیرازسرانایرسمتبهجیخارمایهسربزودیروحانی:

۵۴۷میشودداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

۵۴۸صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاح

۵۵۰شدافتتاحسارادآزمنطقهدرجمهوررئیستوسطیربناییزواقتصادیپروژه15

۵۵۰شدآغازلیانزادآزمنطقهپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهاحداثعملیات

۵۵۱شدافتتاحادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50

غمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرکهاستایندلیلبهده،خورشکستاقتصادیجنگدریکاآمرمیگوئیممااینکهگفت:جمهوررئیس
هستند.امیدوارصددر100اتصادروتولیداقتصادی،آیندهبهدممریعنیاست.شدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالت

۵۵۲میشود!فعربزودییمهاتحرروحانی:

۵۵۲شدآغازیجمهورییسرحضورباادآزمناطقملیحهایطرازیدارهبربهر



۵۵۳میشودداشتهبربزودییمهاتحرروحانی:

پوشیدهسریشهربازوابیکپارمجموعهساختعملیاتجمهور،ییسرروحانیحسنکتردمانفربهادآزمناطقهایپروژهافتتاحازدورپنجمیندر
شود.میآغازمنطقهاین

۵۵۶لیانزادآزمنطقهیشهربازوآبیکپارمجموعهاحداثعملیاتآغاز

بهشاءهللاانگفت:هایمتحروویناتکرمذاامونپیریتجارادآزمناطقملیحهایطرازیدارهبربهرآییندرروحانیحسنلمسلمیناوالسالمحجتا
دممروباشیمیهامایهگذارسرایشافزشاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودی

شوند.همندبهرآنسودونفعازبتوانند

۵۵۶میشودداشتهبرانایریمهایتحرزودیبهجمهور:ییسر

اعالمماادآزمناطقدرد:کراظهارخوددولتدرملیحهایطرافتتاحمینهفتادوچهاریارگزبربههاشارباسخنانشازیدیگربخشدریز-ویتبرمانآر
میشود.افتتاحسالپایانتاآنهاهمهوشدهااجرآنصددر53کهدداریمایهگذارسرتوماندمیلیارارهز248واستااجرحالدرحطر621کهشد

۵۵۷میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبرهایمتحرزودیبهروحانی:

۵۵۸شدآغازپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختاییاجرعملیات

هستند.امیدواراقتصادیآیندهبهدممرواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:رئیسجمهور

۵۵۹شدخواهدفعرزودیبهیمهاتحرامیدوارند/اقتصادآیندهبهدممر

امیدواراقتصادیآیندهبهدممریعنیاینواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:رئیسجمهور
هستند.

۵۶۱امیدوارنداقتصادآیندهبهدم/مرشدخواهدفعربزودییمهاتحرروحانی:مهمخبر

اومییابیم.دستمهماینبهبزودییمهاتحرداشتنبرباکهاستشدهآذربایجانیجمهورباروابطبهبودایبرصحبتهاییگفت:روحانیحسن
یمتحرشدنداشتهبرازبعدآذربایجانیجمهورباماروابطهستممطمئنمنگفت:جمهوررئیسشد.خواهدداشتهبرزودیبهیمهاتحرکهدکرکیدتا

شدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهکه

۵۶۲میشودداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

کیشادآزمنطقهیربناییزوتولیدیانی،عمرحهایطریداربرهبهراسممردرارکیشکنانساحقوقیخواستهسهکیشادآزمنطقهمانسازعاملمدیر
ساند.رجمهوررئیساطالعبه

۵۶۳جمهورییسرازکیشادآزمنطقهعاملمدیرخواستدر

میشود.یاهاندازرکیشهیرجزدریارزلیماتامینوجیخارمایههایسرجذبهدفبالمللابینسبور

۵۶۳شودمییاندازاهرجیخارهایمایهسرجذبهدفباکیشلمللابینسبورادآزمناطقلیایعاشوردبیر

دانستواقعیتاینبیاندرجهانیانهمهایبرخوبیبسیارعالمتارکنونتا99سالآغازازایتوسعهوملیحهایطرهفتههرافتتاحجمهوررئیس
کروناشیوعودشمناقتصادیجنگولمانهظاهاییمتحرازناشیموانعومشکالتوهستندخودکشورآبادانیوتوسعهبهعالقمندانیانایرکه

کند.ایجادمانعکشورفتپیشروتوسعهاهردرنتوانسته

بینارتباطیپلادآزمناطقکشور:اقتصادیویژهوادآزمناطقهایپروژهافتتاحآیینپنجمیندرروحانی
۵۶۴هستندمختلفهایکشوروهمسایگانوانایر

۵۶۵میشودداشتهبرزودیبهیمهاتحرروحانی:



دهکراتخاذآذربایجانیجمهوریجمهورییسرباکهمهمیتصمیاتشدناییاجرباگفت:شد،خواهدداشتهبربزودییمهاتحربیانباجمهورییسر
بود.خواهندبغرشمالیمرزمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهددممرایم،

۵۶۶میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۵۶۷میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبه

رئیسمانفربادوشنبهروزکشوراقتصادیویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیپروژه102اییاجرعملیاتآغازویدارهبربهر
شد.آغازانسکنفروویدئیقطرازوجمهور

۵۶۸جمهوررئیسمانفرباادآزمناطقمانسازاقتصادیحطر102احداثویداربرهبهرآغاز

منطقهپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختعملیاتیجمهوریاستردستوربهادآزمناطقهایپروژهافتتاحملیحطرهدورپنجمیندر
شد.آغازلیانزادآز

۵۷۰شدآغازلیانزادآزمنطقهدرپوشیدهسریشهربازوآبیکپاراییاجرعملیات

۵۷۱میشودداشتهبربزودییمهاتحرروحانی:

۵۷۴سودفرخودسایشفرجایبهکهیمهاییتحر

۵۷۶شودمیداشتهبریمتحرزودیبه:روحانی

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۵۷۷میشودداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

انسیکنفرویدیوحضورباقشموکیشدراقتصادیپروژه24ملی،پروژههایافتتاحآیینبیستمیندرگفت:گانمزهراستاندارعباس-بندر
شد.خواهدافتتاحییسجمهورر

۵۷۸سدمیریداربرهبهربهکیشوقشمدرپروژه24

ایبرامیدوتدبیردولتافتتاحبرنامهمینچهاروهفتاددرلیانزادآزمنطقهمانسازلمللابیناموروعمومیروابطیتمدیرشارگزبهتوسکانیوز/
پروژه50،انایراسالمییجمهورممحتریاسترروحانیکترددستورباکشورادآزمناطقیدشگرگرویربناییزاقتصادیانیعمرهایپروژهتولیدجهش
[…]شد.آغازحطر52اییاجرعملیاتوافتتاح

۵۷۹شدآغازپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختاییاجرعملیات

امیدواراقتصادیآیندهبهدممرواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:هللا:رئیسجمهوربحز
هستند.

۵۸۰شدخواهدفعرزودیبهیمهاتحرامیدوارند/اقتصادآیندهبهدممراد:آزمناطقحهایطرافتتاحدرروحانی

دهکراتخاذآذربایجانیجمهوریجمهورییسرباکهمهمیتصمیاتشدناییاجرباگفت:شد،خواهدداشتهبربزودییمهاتحربیانبایجمهورییسر
بود.خواهندبغرشمالیمرزمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهددممرایم،

۵۸۰شدخواهدداشتهبربزودییمهاتحرجمهور:رئیس



۵۸۱شدآغازپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختاییاجرعملیات

۵۸۲شودمیآغازلیانزادآزمنطقهپوشیدهسریشهربازوآبیکپاراحداثعملیات

۵۸۳شدآغازیجمهورییسرحضورباادآزمناطقملیحهایطرازیدارهبربهر

۵۸۴میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبور

۵۸۵میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

۵۸۶شدآغازیجمهورییسرحضورباادآزمناطقملیحهایطرازیدارهبربهر

۵۸۶میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

دستورباکشورادآزمناطقیدشگرگرویربناییزاقتصادیانیعمرپروژههایتولیدجهشایبرامیدوتدبیردولتافتتاحبرنامهمینچهاروهفتاددر
شد.آغازحطر52اییاجرعملیاتوافتتاحپروژه50ان،ایراسالمییجمهورممحتریاسترروحانیکترد

۵۸۷شدآغازپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختاییاجرعملیات

ینمهمترازیکیکهدادخبرجمهوررئیسدستوربایجارروزدرادآزمناطقدرانیعمرهایپروژهایاجرعملیاتآغازازادآزمناطقلیعاایشوردبیر
است.هشملچه-بصراهآهنراحداثپروژهها،

۵۸۸دخورکلیدهشلمچه-بصرآهناهرساخت

ادآزمناطقیدشگرگرویربناییزاقتصادیانیعمرهایپروژهتولیدجهشایبرامیدوتدبیردولتافتتاحبرنامهمینچهاروهفتاددرک_وشت_سرتر
شد.آغازحطر52اییاجرعملیاتوافتتاحپروژه50،انایراسالمییجمهورممحتریاسترروحانیکترددستورباکشور

۵۸۹شدآغازپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختاییاجرعملیات

شدناییاجرویمتحرشدنداشتهبرازبعدآذربایجانیجمهورباماروابطگفت:شد،خواهدداشتهبربزودییمهاتحرکهاینبیانبایجمهورییسر
بود.خواهدمثبتیبسیارتحولشاهدایم،دهکراتخاذکشوراینیجمهورییسرباکهمهمیتصمیمات

۵۹۰میشودداشتهبربزودییمهاتحرروحانی:

مایهسرباانیوعمریانرژنفت،شیالت،ی،دشگرگرهایهحوزدرگبزرپروژه15امروز:گفتقشمادآزمنطقهمانسازعاملمدیروهمدیرهیاتییسر
880اییلزاشتغابااستفتهگرتصورقشمادآزمنطقهمانسازتوسطآنصددر31وخصوصیبخشتوسطآنصددر69کهیالردمیلیار24800یگذار
سد.رمییداربرهبهربهنفر

دمیلیار24800باقشمدرگبزرپروژه15ازیداربرهبهرآغاز:دکرحمطرقشمادآزمنطقهمانسازعاملمدیر
۵۹۳یگذارمایهسریالر

۵۹۴کیشوقشمدراقتصادیحطر24ازیدارهبربهر

مناطقلیایعاشوردبیروجمهوررئیسمشاورمومنی»ضا«حمیدرینا،فرازنقلبهاروندادآزمنطقهمانسازلمللااموربینوعمومیروابطشارگزبه
[…]اعالمبااقتصادیویژهوادآز

پروژهتوماندمیلیارارهز217/صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاح
۵۹۵استاحداثدستدرادآزمناطقدر

۵۹۶پنجمافتتاحهایدرادآزمناطقپیشروکیش



19یگذارمایهسرباحطر9یجمهورییسرانسیکنفرویدیوحضورباادآزمناطقدرپنجمافتتاحهایبامانهمزدادخر31دوشنبهدافر–ایرنا–کیش
[…]یال،ردمیلیارارهز

اومییابیم.دستمهماینبهبزودییمهاتحرداشتنبرباکهاستشدهآذربایجانیجمهورباروابطبهبودایبرصحبتهاییگفت:روحانیحسن
[…]داشتهبرزودیبهیمهاتحرکهدکرکیدتا

۵۹۷شدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبه

دستورباکشورادآزمناطقیدشگرگرویربناییزاقتصادیانیعمرپروژههایتولیدجهشایبرامیدوتدبیردولتافتتاحبرنامهمینچهاروهفتاددر
شد.آغازحطر52اییاجرعملیاتوافتتاحپروژه50ان،ایراسالمییجمهورممحتریاسترروحانیکترد

۵۹۷شدآغازپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختاییاجرعملیات

۵۹۸اقتصادیادآزمناطقملیحطر50ازیداربرهبهر

امیدواراقتصادیآیندهبهدممریعنیاینواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:رئیسجمهور
هستند.

فعربزودییمهاتحر/99و98سالدریهامایهگذارسرایشافز/لیدندماکخابهارامپتربینیدممرروحانی:
۵۹۹استجنسازپرارباز/شدخواهد

۶۰۰استیافتهسامانادآزمناطقدرمقاومتیاقتصاد

شدآغازپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختاییاجرعملیات

۶۰۰لیانزادآزمنطقهمانسازلمللابیناموروعمومیروابطیتمدیرشارگزبه

پروژهتولیدجهشایبرامیدوتدبیرافتتاحبرنامهمینچهاروهفتاددرلیانزادآزمنطقهمانسازلمللابیناموروعمومیروابطیتمدیرشارگزبه
عملیاتوافتتاحپروژه50،انایراسالمییجمهورممحتریاسترروحانیکترددستورباکشورادآزمناطقیدشگرگرویربناییزاقتصادیانیعمرهای
شد.آغازحطر52اییاجر

۶۰۱شدآغازپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختاییاجرعملیات

وابیکپارمجموعهساختجمهور،عملیاتییسرروحانیحسنکتردمانفربهادآزمناطقهایپروژهافتتاحازدورپنجمینلی-لیجار:درانزادآزمنطقه
شود.میآغازمنطقهاینپوشیدهسریشهرباز

۶۰۲لیانزادآزمنطقهپوشیدهسریشهربازوابیکپارمجموعهاحداثعملیاتآغاز

یدشگرگرویربناییزاقتصادیانیعمرهایپروژهتولیدجهشایبرامیدوتدبیردولتافتتاحبرنامهمینچهاروهفتادلی-لیجار:درانزادآزمنطقه
شد.آغازحطر52اییاجرعملیاتوافتتاحپروژه50،انایراسالمییجمهورممحتریاسترروحانیکترددستورباکشورادآزمناطق

۶۰۳شدآغازپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختاییاجرعملیات

امیدواراقتصادیآیندهبهدممریعنیاینواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:رئیسجمهور
هستند.

۶۰۴شدخواهدفعربزودییمهاتحرامیدوارند/اقتصادآیندهبهدممر

پروژهتوماندمیلیارارهز217/صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاح
۶۰۵استاحداثدستدرادآزمناطقدر



ازبیشیگذارمایهسرشارزبادیگرپروژه50اییاجرعملیاتآغازویالردمیلیارارهز80شارزبایربناییزوتولیدیانی،عمرپروژه50ازیدارهبربهر
روابطشارگزبهشهر:نبضشد.خواهدآغازانسکنفرویدئویقطرازوجمهوررئیسمانفرباصنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز641

عمومی

،

۶۰۶میشودداشتهبربزودییمهاتحر

اهدافشبهاریکاآمرنتوانستهاستکنونتایافتهتداومبایدنهدوردروایجادامپتردولتازکهیکثرحدافشارارکارزلبقادریمهاتحرتشدیدان-تهر
اینکامیناازکسنوابهانتهردستیابیازپسنیزماسکو19کووید-کسنوامینهزدردوستانهبشریمهایتحرلغوکند؛دیکنزانایربامواجههدر

د.دارنشانپروژه

۶۰۹سودفرخودسایشفرجایبهکهیمهاییتحر

امیدواراقتصادیآیندهبهدممریعنیاینواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:رئیسجمهور
هستند.

۶۱۱امیدوارنداقتصادآیندهبهدممر|شدخواهدفعربزودییمهاتحرروحانی:

شد.آغازروحانیحسنحضورباانسکنفرویدئوتصوربهاقتصادیویژهوادآزمناطقمانسازملیحهایطرازیدارهبربهرآئین

۶۱۲روحانیحضوربااقتصادیویژهوادآزمناطقمانسازملیحهایطرازیدارهبربهرآئینآغاز

روابطشدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهکهیمتحرشدنداشتهبرازبعدآذربایجانیجمهورباماروابطهستممطمئنمنگفت:جمهوررئیس
است.دهایگستر

۶۱۳لیدندماکخابهارسفیدکاخجالدانهمهتصورانایردممرشد/خواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

شد.افتتاحجمهورییسربایتصویرارتباطدرامروزکشورانیعمرحطر50

۶۱۴لیانزادآزمنطقهپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختآغاز

دهکراتخاذآذربایجانیجمهوریجمهورییسرباکهمهمیتصمیاتشدناییاجرباگفت:شد،خواهدداشتهبربزودییمهاتحربیانبایجمهورییسر
بود.خواهندبغرشمالیمرزمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهددممرایم،

۶۱۵میشودداشتهبربزودییمهاتحرروحانی:

۶۱۷شدخواهدداشتهبریمتحربزودیجمهور:رئیس

۶۱۸ادآزمناطقملیحهایطرازیدارهبربهرآغاز

هستند.امیدواراقتصادیآیندهبهدممرواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:رئیسجمهور

۶۱۹شدخواهدفعرزودیبهیمهاتحرامیدوارند/اقتصادآیندهبهدماد:مرآزمناطقحهایطرافتتاحدرروحانی

یجمهوریجمهورییسرباکهمهمیتصمیاتشدناییاجرباگفت:شد،خواهدداشتهبربزودییمهاتحربیانبایجمهورییسرق-شرمانار
بود.خواهندبغرشمالیمرزمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهددممرایم،دهکراتخاذآذربایجان

۶۲۱میشودلغوبزودییمهاتحرروحانی:

۶۲۲شدخواهدداشتهبربزودییمهاتحرروحانی:



۶۲۳اقتصادیویژهوادآزمناطقدرجدیدحطریالردمیلیارارهز80افتتاح

۶۲۵میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

۶۲۶میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

تصوربهجمهوررئیسحضوربااستانششدراقتصادیویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیتولیدی،حطر50ازیداربرهبهر
شد.آغازیتصویر

۶۲۶یجمهوررئیسدستوربایتجارادآزمناطقملیحهایطرافتتاح

امیدواراقتصادیآیندهبهدممریعنیاینواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:رئیسجمهور
هستند.

۶۲۷میشودداشتهبربهزودییمهاتحرروحانی:

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۶۳۲شوندمیداشتهبرزودیبههایمتحرروحانی:

ینمهمترازیکیکهدادخبرجمهوررئیسدستوربایجارروزدرادآزمناطقدرانیعمرهایپروژهایاجرعملیاتآغازازادآزمناطقلیعاایشوردبیر
است.هشملچه-بصراهآهنراحداثپروژهها،

۶۳۳دخورکلیدهشلمچه-بصرآهناهرساخت

دریمهاتحرلغوباکهبودشدهمواجهکندیباغیرقانونیولمانهظایمهایتحرخاطربهآذربایجانوانایریهمکارتصمیماتگفت:یرئیسجمهور
بود.خواهندکشوربغروشمالیمرزمناطقدرمثبتبسیارتحولیکشاهددممرومیشوداییاجروعملیاتیدیک،نزآینده

بینظیراخیرسالسهاقتصادیجنگ/شدخواهدداشتهبربهزودییمهاتحری:رئیسجمهورروحانی،حسن
۶۳۴لیدندماکخابهارسفیدکاخجالدانوامپترتصورمادممر/بود

ازبیشیگذارمایهسرشارزبادیگرپروژه50اییاجرعملیاتآغازویالردمیلیارارهز80شارزبایربناییزوتولیدیانی،عمرپروژه50ازیدارهبربهر
شد.خواهدآغازانسکنفرویدئویقطرازوجمهوررئیسمانفرباصنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز641

۶۳۵ادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاح

شدآغازپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختاییاجرعملیات

۶۳۶شدآغازپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختاییاجرعملیات

شد.آغازیجمهورییسرمانفرباتوماندمیلیار65وارهز70شارزبااقتصادیویژهویتجارادآزمناطقملیحهایطرزنیکلنگوافتتاحاسممر

۶۳۷یجمهورییسرمانفرباادآزمناطقملیحهایطرازیدارهبربهر

شدناییاجرویمتحرشدنداشتهبرازبعدآذربایجانیجمهورباماروابطگفت:شد،خواهدداشتهبربزودییمهاتحرکهاینبیانبایجمهورییسر
بود.خواهدمثبتیبسیارتحولشاهدایم،دهکراتخاذکشوراینیجمهورییسرباکهمهمیتصمیمات

گفتندشدیم،ماسکوکسنواکنندهصادرفهمیدندکهمانیزمیشود/داشتهبربزودییمهاتحرروحانی:
۶۳۸میدارندبراراقالماینیمتحر

۶۴۱میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:



شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

...شمادهیمنشانکهبودیکاییهاامربهدهنیتوپنجشنبهافتتاحهایگفت:شد،خواهدداشتهبربزودییمهاتحرکهاینبیانبایرئیسجمهور

۶۴۲میشودداشتهبربزودییمهاتحرروحانی:

۶۴۵کیشدرلییاردمیلیارارهز٤٢یارزولییاراعتبارمجموعباانیعمرحطر٢١اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهر

۶۴۷دیگرساعاتیتاادآزمناطقملیحطر50ازیداربرهبهر

۶۴۸میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبرزودیبهیمهاتحر

۶۴۹میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبرهایمتحرزودیبهروحانی:

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۶۵۰میشودداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

ازبیشیمایهگذارسرشارزبادیگرپروژه50اییاجرعملیاتآغازویالردمیلیارارهز80شارزبایربناییزوتولیدیانی،عمرپروژه50ازیدارهبربهر
شد.خواهدآغازانسکنفروویدئیقطرازورئیسجمهورمانفربای-صنعتیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز641

افتتاحمیشود:انجامرئیسجمهورمانفربهادآزمناطقپروژههایافتتاححلهمرازدورپنجمینبامانهمز
۶۵۱ی-صنعتیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50

وارهز32لغبربایاعتباربامجموعدریدشگرگروییپرورآبزیایی،درنقلوحملی،انرژانی،عمرههایحوزدرگبزرپروژه14اییاجرعملیاتآغازکلنگ
شد.دهزمینزبهقشمادآزمنطقهدریجمهوررئیسانسیکنفروویدئحضوربادالرمیلیون172ویالردمیلیارپنج

باگبزرپروژه14اییاجرعملیاتآغازشد:انجامقشمدریجمهوررئیسانسیکنفروویدئحضورباآیینیدر
۶۵۳قشمدریدالرمیلیون172ولییاردمیلیار32005یمایهگذارسر

ویورومیلیون223یال،ردمیلیار185وارهز19یبیتقراعتبارباقشمادآزمنطقهایاجرحالدرحطر76رئیسجمهورحضورباانسیکنفروویدئجلسهدر
شد.فیمعردالرمیلیون494

فیمعرباپویااقتصادتپشفت:پذیرتصورکشورادآزمناطقدریجمهوریاسترافتتاحهایدورپنجمیندر
۶۵۴قشمادآزمنطقهااجرحالدرپروژه76

یجمهوررئیسانسیکنفرویدئودستورباداخلی،ارزیورومیلیون100وداخلییمایهگذارسریالردمیلیار430وارهز9ازبیششارزبهصنعتیحطر17
شد.کلنگزنیویدارهبربهراروندادآزمنطقهدر

درخدماتیوصنعتیحطر17کلنگزنیویدارهبربهرفت:گرتصوررئیسجمهورانسیکنفروویدئحضوربا
۶۵۵اروندادآزمنطقه

بادادماه)خر31(دوشنبهروزکشوراقتصادیویژهوی-صنعتیتجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیپروژه102اییاجرعملیاتآغازویدارهبربهر
شد.آغازانسکنفروویدئیقطرازورئیسجمهورمانفر

ویدارهبربهرشد:انجامرئیسجمهورمانفرباتولیدجهشایبرامیدوتدبیرملیپویشمینچهاروهفتاددر
۶۵۷اقتصادیویژهوادآزمناطقمانهایسازیربناییزواقتصادیحطر102احداث

رئیسدستورباکیشهیرجزدریدشگرگروخدماتیانی،عمرحطر9کشور،ادآزمناطقپروژههایافتتاحآیینپنجمیندردادماه)خر31(دوشنبهامروز
سید.ریدارهبربهربهانسکنفروویدئتصوربهیجمهور

۶۵۸کیشادآزمنطقهدریدشگرگروخدماتیانی،عمرحطر9ازیدارهبربهرفت:پذیرتصوررئیسجمهوردستوربا



منطقهدرتولیدیوانیعمرصنعتی،حطر15رئیسجمهور،دستورباوکشورادآزمناطقپروژههایافتتاحآیینپنجمیندردادماه)خر31(دوشنبهامروز
سید.ریدارهبربهربهوافتتاحعی،فرحطر12واصلیحطرسهازمتشکلس،ارادآز

ادآزمنطقهدرصنعتیوتولیدیحطر15افتتاحفت:گرانجامانسکنفروویدئیقطرازرئیسجمهوردستوربا
۶۵۹سار

است.داشتهخوبیاقداماتفوالدصنایعدراروندادآزمنطقهگفت:ستانخوزاستاندار

۶۶۰فوالدصنایعبخشدراروندادآزمنطقهمثبتیهاییزبرنامهرواقداماتداشت:اظهارستانخوزاستاندار

۶۶۰یجمهوررئیسدستوربایتجارادآزمناطقملیحهایطرافتتاح

۶۶۱هشلمچه-بصرآهناهراحداثاییاجرعملیاتآغاز

۶۶۲است!بودهامیدغلطتدبیرودولتاهراستمعتقدجدیددولتشود/میداشتهبریمهاتحرزودیبه

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۶۶۲میشودداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

ایم،دهکراتخاذآذربایجانیجمهوریجمهورییسرباکهمهمیتصمیاتشدناییاجرباگفت:شد،خواهدداشتهبربزودییمهاتحربیانباروحانی
بود.خواهندبغرشمالیمرزمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهددممر

۶۶۴شدخواهدداشتهبربزودییمهاتحرروحانی:

پروژهتوماندمیلیارارهز217/صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاح
۶۶۵استاحداثدستدرادآزمناطقدر

افتتاحسبورلیعاایشورسویازمجوزصدورازپسوزودیبهکیشدرلمللبیناسبوراینکهبیانبااقتصادیویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر
میشود.یاهاندازریارزلیماتامینوجیخارمایههایسرجذبایبرسبوراینگفت:شد،خواهد

۶۶۶میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبور

۶۶۷امیدوارنداقتصادآیندهبهدم/مرشدخواهدفعربزودییمهاتحرروحانی:

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۶۶۹میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

بهیستهاتروراینخودکهمیدهدنشانیمداربرانایرعلیهکروناکسنوارویازاریمتحریمحاضردندکراعالمیکاییهاآمرخودپیشروزچنداینکه
ماسکمینهزدرموضوعبانکیمسائلدرگراکهگفتهاندنبوده،ستدرقبلیدولتاهراستمعتقدکهجدیددولتالحاومیکنندافاعتراقدامیچنین

یم.ندارمشکلیباشدکسنواو

۶۷۰میشودداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

رئیسدستوربهکشوراقتصادیویژهوادآزمناطقمانسازیربناییزواقتصادیحطر102احداثویداربرهبهر
۶۷۱شدآغازجمهور

ومیشودداشتهبریمهاتحربزودیکشور:اقتصادیویژهوادآزمناطقملیحهایطرافتتاحآییندرروحانی
۶۷۲شدخواهدیرازسرانایرسمتبهجیخارمایهسر



یهامایهگذارسرایشافزشاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاان
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیم

۶۷۴میشودداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

هستند.امیدواراقتصادیآیندهبهدممرواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسر

۶۷۵شدخواهدفعرزودیبهیمهاتحر

افتتاحسبورلیعاایشورسویازمجوزصدورازپسوزودیبهکیشدرلمللبیناسبوراینکهبیانبااقتصادیویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر
میشود.یاهاندازریارزلیماتامینوجیخارمایههایسرجذبایبرسبوراینگفت:شد،خواهد

۶۷۶میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبور

است.احداثحالدرادآزمناطقدرکنوناهممختلفههایحوزوبخشهادرپروژه622گفت:جمهوررئیسمشاورآنالین:توفیق

۶۷۷ادآزمناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز217احداث

سبورلیعاایشورسویازمجوزصدورازپسوزودیبهکیشدرلمللبیناسبورگفت:اقتصادیویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیرآنالین:توفیق
شد.خواهدافتتاح

۶۷۸میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبور

سبورلیعاایشورسویازمجوزصدورازپسوزودیبهکیشدرلمللبیناسبورگفت:اقتصادیویژهوادآزمناطقلیعاایشورنیوز:دبیرتومان
شد.خواهدافتتاح

۶۸۰میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبور

آذربایجانیجمهورِیجمهورییسرباکهمهمیتصمیماتشدناییاجرباگفت:شد،خواهدداشتهبربزودییمهاتحرکهاینبیانبایجمهورییسر
بود.خواهندبغرشمالیمرزمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهددممرایم،دهکراتخاذ

۶۸۱شودمیداشتهبرزودیبههایمتحرروحانی:

ازوجمهوررئیسمانفرباصنعتیـیتجارادآزمناطقدردیگرپروژه50اییاجرعملیاتآغازویربناییزوتولیدیانی،عمرپروژه50ازیدارهبربهر
شد.خواهدآغازانسکنفرویدئویقطر

۶۸۴صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزبهپروژه50ازیداربرهبهر

کتردمانفربهادآزمناطقهایپروژهافتتاحازدورپنجمیندرلی،انزادآزمنطقهمانسازلمللابیناموروعمومیروابطیتمدیرشارگزستان؛بهجار
یشهربازوابیکپارمجموعهشود.میآغازمنطقهاینپوشیدهسریشهربازوابیکپارمجموعهساختجمهور،عملیاتییسرروحانیحسن

[…]4300یگذارمایهسرانمیزبالیانزادآزمنطقهپوشیدهسر

منطقهپوشیدهسریشهربازوابیکپارمجموعهاحداثعملیاتآغازشودمیانجامجمهورییسردستوربا
۶۸۵لیانزادآز

جهشایبرامیدوتدبیردولتافتتاحبرنامهمینچهاروهفتاددرلیانزادآزمنطقهمانسازلمللابیناموروعمومیروابطیتمدیرشارگزستان؛بهجار
پروژه50،انایراسالمییجمهورممحتریاسترروحانیکترددستورباکشورادآزمناطقیدشگرگرویربناییزاقتصادیانیعمرهایپروژهتولید

[…]شد.آغازحطر52اییاجرعملیاتوافتتاح

پوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختاییاجرعملیاتجمهورممحتریاسترروحانیکترددستوربا
۶۸۶شدآغاز

۶۸۸دخورکلیدهشلمچه-بصرآهناهرساخت



ینمهمترازیکیکهدادخبرجمهوررئیسدستوربایجارروزدرادآزمناطقدرانیعمرهایپروژهایاجرعملیاتآغازازادآزمناطقلیعاایشوردبیر
است.هشملچه-بصراهآهنراحداثپروژهها،

دهکراتخاذآذربایجانیجمهوریجمهورییسرباکهمهمیتصمیاتشدناییاجرباگفت:شد،خواهدداشتهبربزودییمهاتحربیانبایجمهورییسر
بود.خواهندبغرشمالیمرزمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهددممرایم،

۶۸۸میشودداشتهبربزودییمهاتحرروحانی:

افتتاحسبورلیعاایشورسویازمجوزصدورازپسوزودیبهکیشدرلمللبیناسبوراینکهبیانبااقتصادیویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیر
میشود.یاهاندازریارزلیماتامینوجیخارمایههایسرجذبایبرسبوراینگفت:شد،خواهد

۶۸۹میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبور

اومییابیم.دستمهماینبهبزودییمهاتحرداشتنبرباکهاستشدهآذربایجانیجمهورباروابطبهبودایبرصحبتهاییگفت:روحانیحسن
شد.خواهدداشتهبرزودیبهیمهاتحرکهدکرکیدتا

۶۹۰شدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

هاینمونهبه،توانندمیمناطقاین،ادآزمناطقازدهمسیزدولتوانقالبمعظمهبررحمایتباد:کرکیدتاکیشادآزمنطقهمانسازعاملمدیر
شوند.تبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمتحرایطشردراقتصادییآورتابازموفقی

اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهرشد:محققکیشدرانسکنفروویدییقطرازمانکشوررئیسجمهورحضوربا
۶۹۱کیشدریالردمیلیارارهز٤٢معادلیارزولییاراعتبارمجموعباانیعمرحطر٢١

درلمللابینسبورابجادازکشورادآزمناطقانیعمرهایحطراییاجرعملیاتآغازویداربرهبهرهدورششمیناسممردرمشاورمومنیضارحمید
داد.خبرادآزمنطقهاینتولیدیالهایکااتصادرایشافزمینهزتقویتهدفباکیشادآزمنطقه

ییسحضوررباانیعمرهایحطرازیداربرهوبیناربهردرادآزمناطقلیایعاشوردبیروجمهورییسرمشاور
۶۹۲اتصادارایشافزواقتصادیهایلیتفعارونقهدفباکیشدرلمللابینسبورایجادداد:خبرجمهور

اتخاذآذربایجانیجمهورِرجمهوییسرباکهمهمیتصمیاتشدناییاجرباگفت:شد،خواهدداشتهبربزودییمهاتحراینکهبیانباجمهورییسر
بود.خواهندبغرشمالیمرزمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهددممرایم،دهکر

یادزجنساماهستانیگرشود/مییرازسرکشوربهمایهسروشدهداشتهبریمتحرزودیبهانشاهللاروحانی:
۶۹۴است

امیدواراقتصادیآیندهبهدممریعنیاینواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:رئیسجمهور
هستند.

۶۹۶شودمیفعرزودیبههایمتحرروحانی:

۶۹۷میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

۶۹۸ادآزمناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز217احداث

۶۹۹شدخواهدیرازسرانایرسمتبهجیخارمایهسرزودیبه

آیندهبهدممریعنیاینواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:رئیسجمهور:آنالینخبر
هستند.امیدواراقتصادی

۷۰۰هایمتحرفعرهدربارروحانیخوشخبر

۷۰۱میشودداشتهبریمهاتحربهزودیروحانی:



شاهددهمسیزدولتدرمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحربهزودیشاءهللاانگفت:رئیسجمهور:ایسنا
بایتجارادآزمناطقملیحهایطرازیدارهبربهرآییندرروحانیحسنشوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

آنانبهدند.کرانتخابارخودرئیسجمهورآناند:کراظهاردادند،انجامجمعهروزدرارخوداجتماعیوسیاسیگبزربسیارمسوولیتدممراینکهبیان
میگویم.یکتبرایرصندوقهایپایدردهگسترحضورجهتدرخوببسیاراقداماینایبر

ینمهمترازیکیکهدادخبرجمهوررئیسدستوربایجارروزدرادآزمناطقدرانیعمرپروژههایایاجرعملیاتآغازازادآزمناطقلیعاایشوردبیر
است.هشملچه-بصراهآهنراحداثپروژهها،

۷۰۱دخورکلیدجمهوررئیسدستورباهشلمچه-بصرآهناهرساخت

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۷۰۲میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

همهایبرخوبیبسیارعالمتیکاستافتتاحامین74امروزکه99سالآغازازگذشتههفتههایافتتاحهایوامروزافتتاحهایگفت:رئیسجمهور
کهاستااجرحالدرحطر621ادآزمناطقهدرببینیدوهستندخودشانکشورآبادانیبهعالقمندانایردممرکهاستاینعالمتاولینواستجهانیان

سد.میرافتتاحبهاینهاهمهواستشدهعملیاتیواییاجرصددر53وشدهیگذارمایهسرتوماندمیلیارارهز248

۷۰۳داشتهاندبراریمتحرشدهایم،تبدیلکسنواکنندهتولیدوماسککنندهصادربهکهالحاروحانی:

بهکشورادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80حدودشارزبهانیعمرپروژه50رئیسجمهورروحانیحسنانسیکنفرویدئوحضوربااسمیمرطی
سید.ریدارهبربهر

۷۰۴ادآزمناطقدرانیعمرپروژه50ازیدارهبربهر

اومییابیم.دستمهماینبهبزودییمهاتحرداشتنبرباکهاستشدهآذربایجانیجمهورباروابطبهبودایبرصحبتهاییگفت:روحانیحسن
شد.خواهدداشتهبرزودیبهیمهاتحرکهدکرکیدتا

۷۰۵شدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهجمهور:رئیسروحانیحسن

۷۰۶شدآغازیجمهورییسرحضورباادآزمناطقملیحهایطرازیدارهبربهر

۷۰۶میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

رئیسمانفربادوشنبهروزکشوراقتصادیویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیپروژه102اییاجرعملیاتآغازویدارهبربهر
شد.آغازانسکنفروویدئیقطرازوجمهور

۷۰۷جمهوررئیسمانفرباادآزمناطقمانسازاقتصادیحطر102احداثویداربرهبهرآغاز

هستیم،کنندهدتولیکسنوادرفهمیدندوشدهایمکنندهصادرویمندارنیازماسکهدربارمیدانستندکهمانیزازبعدیکاییهاآمرگفت:جمهوررئیس
است.ادآزکسنواایبربانکیلیتفعاگفتندهتاز

۷۰۸استادآزکسنوایدخرایبربانکیلیتفعامیگویندهایکاییآمرساختیم،ارکروناکسنواکهالناروحانی:

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۷۰۹شودمیداشتهبریمهاتحرزودیبه:روحانیحسن

۷۱۰شدافتتاححطرتوماندمیلیارارهز8امروزروحانی:



توسعهمینهزدرازافرسرحدچهتادممرکهدادخواهیمنشانودادخواهیمادامهارهاافتتاحدولتاینآخرروزتاکهاینبیانبایجمهورییسرکنا:ر
شد.افتتاحیادیزبسیارحهایادطرآزمناطقدرامروزگفت:کنند،میتالشکشور

جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:اقتصادیویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقیداربرهبهرآئیندررئیسجمهور
هستند.امیدواراقتصادیآیندهبهدممرواستشدهبیشتراقتصادی،

۷۱۳شودمیفعرهایمتحر/ادآزمناطقحهایطرافتتاحدرروحانیهدوبارهایوعده

روابطشدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهکهیمتحرشدنداشتهبرازبعدآذربایجانیجمهورباماروابطهستممطمئنمنگفت:جمهوررئیس
است.دهایگستر

۷۱۵شدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

دهکراتخاذآذربایجانیجمهوریجمهورییسرباکهمهمیتصمیاتشدناییاجرباگفت:شد،خواهدداشتهبربزودییمهاتحربیانبایجمهورییسر
بود.خواهندبغرشمالیمرزمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهددممرایم،

۷۱۵میشودداشتهبربزودییمهاتحرروحانی:

دهکراتخاذآذربایجانیجمهوریجمهورییسرباکهمهمیتصمیاتشدناییاجرباگفت:شد،خواهدداشتهبربزودییمهاتحربیانبایجمهورییسر
بود.خواهندبغرشمالیمرزمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهددممرایم،

اریمتحرگفتندشدیم،ماسکوکسنواکنندهصادرکهالحامیشود/داشتهبربزودییمهاتحرروحانی:
۷۱۷میدارندبر

دهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسرنیوز:ساعد
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافزشاهد

۷۱۸میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

تصوربهجمهوررئیسحضوربااستانششدراقتصادیویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیتولیدی،حطر50ازیداربرهبهر
شد.آغازیتصویر

۷۱۹اقتصادیادآزمناطقملیحطر50ازیداربرهبهر

۷۲۰لیدندماکخابهاردشمنبینیوسیاهتصورانایردممر

۷۲۳اتصادارایشافزواقتصادیهایلیتفعارونقهدفباکیشدرلمللابینسبورایجاد

یالردمیلیارارهز٤٢معادلیارزولییاراعتبارمجموعباانیعمرحطر٢١اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهر
۷۲۴کیشدر

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارگفت:میشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهاینکهبیانباجمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۷۲۶میشودداشتهبریمهاتحرزودیبه

عالمتایناست.افتتاحمینهفتادوچهارامروزودهایمکرآغازارپنجشنبههاافتتاح99سالآغاز«ازد:کراظهارامروزافتتاحهایبههاشارباروحانی
هستند.»خودکشورآبادانیبهعالقهمندانایردممرواستتولیدویمایهگذارسرکزمرانایراستاینعالمتنخستیناست.جهانیانایبرخوبیبسیار

۷۲۷میشودداشتهبرزودیبهیمهاتحرروحانی:

۷۲۸میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبه



شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

تصوربهجمهوررئیسحضوربااستانششدراقتصادیویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیتولیدی،حطر50ازیداربرهبهر
شد.آغازیتصویر

۷۲۹یجمهوررئیسدستوربایتجارادآزمناطقملیحهایطرافتتاح

امیدواراقتصادیآیندهبهدممریعنیاینواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:رئیسجمهور
هستند.

۷۳۰میشودداشتهبربهزودییمهاتحرروحانی:

روحانیحسنکتردلمسلمینواالسالمحجتاشد.خواهدیرازسرانایرسمتبهجیخارمایهسرومیشودداشتهبریمهاتحربزودیگفت:جمهوررئیس
تولید،جهشایبرامیدوتدبیرپویشمینچهاروهفتاددرکشوراقتصادیویژهوادآزمناطقملیپروژههایوحهاطرافتتاحآییندردوشنبهروز

دممرکهاستایندهندهنشانمختلفبخشهایدریربناییزهایپروژهوحهاطردریمایهگذارسرایشافزوکشورآبادانیوتوسعهروندد:کریحتصر
هستند.امیدوارکشوروخودآیندهبه

۷۳۵شدخواهدیرازسرانایرسمتبهجیخارمایهسرزودیبهروحانی:

روابطشدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهکهیمتحرشدنداشتهبرازبعدآذربایجانیجمهورباماروابطهستممطمئنمنگفت:جمهوررئیس
است.دهایگستر

۷۳۶شوندمیلغوزودیبههایمتحرروحانی:

پروژهتوماندمیلیارارهز217/صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاح
۷۳۷استاحداثدستدرادآزمناطقدر

۷۳۸استاقتصادیجنگهاقیمتایشافزدلیل/شودمییرازسرانایرسویبههامایهسرزودیبهجمهور:ییسر

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۷۳۹میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

دمیلیارارهز64یمایهگذارسرباحطر52وودکرآغازارخودلیتفعاتوماندمیلیارارهزهشتشارزبهپروژه50یییسجمهوررحضورباامروزصبح
فت.گرارقراییاجرحلهمردراقتصادیویژهوادآزمناطقدرتومان

۷۴۰یربناییزپروژه50ازیدارهبربهرباادآزمناطقدرتولیدجهش

شد.آغازیجمهورییسرمانفرباتوماندمیلیار65وارهز70شارزبااقتصادیویژهویتجارادآزمناطقملیحهایطرزنیکلنگوافتتاحاسممر

۷۴۲ادآزمناطقملیحهایطرازیداربرهبهرآغاز

دانستواقعیتاینبیاندرجهانیانهمهایبرخوبیبسیارعالمتارکنونتا99سالآغازازایتوسعهوملیهایحطرهفتههرافتتاحجمهوررئیس
کروناشیوعودشمناقتصادیجنگولمانهظاهاییمتحرازناشیموانعومشکالتوهستندخودکشورآبادانیوتوسعهبهعالقمندانیانایرکه

کند.ایجادمانعکشورفتپیشروتوسعهاهردرنتوانسته

یگذارمایهسردربایدادآزمناطقروحانی:کشور:اقتصادیویژهوادآزمناطقملیحهایطرافتتاحآییندر
۷۴۳شوندانپیشرجیخار

۷۴۵ادآزمناطقمانسازیربناییزواقتصادیحطر102احداثویداربرهبهر



ار99سالدرتوماندمیلیارارهز6برلغبابه98سالدرتوماندمیلیار900وارهزیکازاادرآزمنطقهدریگذارمایهسریابربرسهایشافزجمهورییسر
دانست.انایردممرعلیهیکاآمراقتصادیجنگشکستازخوبینشانه

۷۴۶شدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

۷۴۸ادآزمناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز217احداث

۷۴۹میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

۷۵۰میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبور

داد.خبرادآزمناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز217شارزبههپروز622بودنساختدستدرازادآزمناطقلیایعاشوردبیر

۷۵۱ادآزمناطقدرپروژه50اییاجرعملیاتآغاز

۷۵۲میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

۷۵۳باشندانپیشرجیخاریمایهگذارسرجذبدربایدیتجارادآزمناطقروحانی:

۷۵۵جمهوررئیستوسطیتجارادآزمناطقدرملیحهایطرافتتاح

۷۵۶جیخاریمایهگذارسردراقتصادیویژهوادآزمناطقانیپیشرایبردیگرگامی

۷۵۷شدآغازیجمهورییسرحضورباادآزمناطقملیحهایطرازیدارهبربهر

۷۵۸میشودداشتهبربزودییمهاتحرروحانی:

۷۶۱میشودداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

دریمهاتحرلغوباکهبودشدهمواجهکندیباغیرقانونیولمانهظایمهایتحرخاطربهآذربایجانوانایریهمکارتصمیماتگفت:یرئیسجمهور
بود.خواهندکشوربغروشمالیمرزمناطقدرمثبتبسیارتحولیکشاهددممرومیشوداییاجروعملیاتیدیک،نزآینده

۷۶۲شودمیداشتهبرزودیبههایمتحر/انایراربازبهکوش

۷۶۳لیانزادآزمنطقهدرپوشیدهسریبازشهروآبیکپاراحداثآغاز

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۷۶۴میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

دهکراتخاذآذربایجانیجمهوریجمهورییسرباکهمهمیتصمیاتشدناییاجرباگفت:شد،خواهدداشتهبربزودییمهاتحربیانبایجمهورییسر
بود.خواهندبغرشمالیمرزمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهددممرایم،

۷۶۵شدخواهدداشتهبربزودییمهاتحرروحانی:حسن

دداروجوداقتصادیجنگدلیلبهانیگرچندهراست،جنسازپرمااربازالناگفت:لیدندماکخابهارامپتربینیدممراینکهبیانباجمهوررئیس
میشد.محسوبیکاآمربهتودهنیکهبودملیحهایطرافتتاحهمینآننشانیکونشدنابودجنگاینپسازمااقتصاداما

۷۶۶شودمیداشتهبرهایمتحرزودیبهلیدند/ماکخابهارامپتربینیدممرروحانی:



رئیسمانفربادوشنبهروزکشوراقتصادیویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقدریربناییزواقتصادیپروژه102اییاجرعملیاتآغازویدارهبربهر
شد.آغازانسکنفروویدئیقطرازوجمهور

۷۶۷کشوراقتصادیویژهوادآزمناطقمانسازیربناییزواقتصادیحطر102افتتاح

اتخاذآذربایجانیجمهوریجمهورییسرباکهمهمیتصمیماتشدناییاجرباگفت:شد،خواهدداشتهبربزودییمهاتحربیانبایجمهورییسر
بود.خواهندبغرشمالیمرزمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهددممرایم،دهکر

امیدوارکشورآیندهبهدممر/میدارندبراریمتحرگفتندشدیم،ماسکوکسنواکنندهصادرفهمیدندکهمانیز
۷۶۸شدخواهدداشتهبربزودییمهاتحر/هستند

دهکراتخاذآذربایجانیجمهوریجمهورییسرباکهمهمیتصمیاتشدناییاجرباگفت:شد،خواهدداشتهبربزودییمهاتحربیانبایجمهورییسر
بود.خواهندبغرشمالیمرزمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهددممرایم،

۷۷۰ییاتمیشود+جزداشتهبرزودیبهیمهاتحر

اتخاذآذربایجانیجمهورِرجمهوییسرباکهمهمیتصمیاتشدناییاجرباگفت:شد،خواهدداشتهبربزودییمهاتحراینکهبیانباجمهورییسر
بود.خواهندبغرشمالیمرزمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهددممرایم،دهکر

یادزجنساماهستانیگرشود/مییرازسرکشوربهمایهسروشدهداشتهبریمتحرزودیبهانشاهللاروحانی:
۷۷۲است

دراهدافشبهاریکاآمرنتوانستهاستکنونتایافتهتداومبایدنهدوردروایجادامپتردولتازکهیکثرحدافشارارکارزلبقادریمهاتحرتشدید
پروژهاینکامیناازکسنوابهانتهردستیابیازپسنیزماسکو19کووید-کسنوامینهزدردوستانهبشریمهایتحرلغوکند؛دیکنزانایربامواجهه

د.دارنشان

۷۷۵هایمتحردریکاآمرکامینا

شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۷۷۶میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

هستند.امیدواراقتصادیآیندهبهدممرواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتغمعلیر99و98سالدریهامایهگذارسرگفت:رئیسجمهور

۷۷۷شدخواهدفعرزودیبهیمهاتحرامیدوارند/اقتصادآیندهبهدممر

وسیاهتصورلمانه،ظایمهایتحرواقتصادیجنگابربردرگیدایستاومقاومتباانایردممرگفت:روحانیحسنکتردلمسلمینواالسالمحجتا
لیدند،ماکخابهاردشمنبینی

۷۷۹دندنمیکرباورعدهایدهاند،کریمتحرارچیزهمهگفتیمچههرهستند/امیدوارکشوروخودآیندهبهدممر

کهاستاینعالمتاولیناست.جهانیانهمهایبرخوبیبسیارعالمتیکاستافتتاحمینچهاروهفتادکههفتههرهایافتتاحافزود:روحانی
دند.نمیکریگذارمایهسرادآزمناطقدردمیلیارارهز۲۴۸باشندنداشتهامیدخودشانکشورآیندهبهدممرگرااست.تولیدویگذارمایهسرکزمرانایر

۷۸۰شدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

هاینمونهبه،توانندمیمناطقاین،ادآزمناطقازدهمسیزدولتوانقالبمعظمهبررحمایتباد:کرکیدتاکیشادآزمنطقهمانسازعاملمدیر
شوند.تبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمتحرایطشردراقتصادییآورتابازموفقی

اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهرشد:محققکیشدرانسکنفروویدییقطرازمانکشوررئیسجمهورحضوربا
۷۸۱کیشدریالردمیلیارارهز٤٢معادلیارزولییاراعتبارمجموعباانیعمرحطر٢١



شاهددهمسیزدولتدرکهمامیدوارومیشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرومیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهشاءهللاانگفت:جمهورییسر
شوند.همندبهرآنسودونفعازبتواننددممروباشیمیهامایهگذارسرایشافز

۷۸۲میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:

مانمانسازساز

ازبیشیگذارمایهسرشارزبادیگرپروژه50اییاجرعملیاتآغازویالردمیلیارارهز80شارزبایربناییزوتولیدیانی،عمرپروژه50ازیدارهبربهر
شد.خواهدآغازانسکنفرویدئویقطرازوجمهوررئیسمانفرباصنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز641

پروژهتوماندمیلیارارهز217/صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاح
۷۸۴استاحداثدستدرادآزمناطقدر

11امروزانس،کنفرویدئولبقادرجمهوررئیسروحانیحسنحضورباکشوراقتصادیویژهوادآزمناطقپروژههایوحهاطرافتتاحآیینپنجمیندر
شد.آغازنیزدیگرپروژه6زنیکلنگوافتتاحاروندادآزمنطقهدرپروژه

۷۸۵شدزنیکلنگوافتتاحاروندادآزمنطقهدرصنعتیپروژه17جمهوررئیسانسیکنفرویدئوحضوربا

بود.خواهیمیلیرخطاینیقطرازاربعینانائرزددترشاهدآینده،هایسالدرهبصربهشلمچهآهناهرپروژهاتماموانجامباگفت:روحانیحسن

۷۸۷کربالانائرزایبریمسیرهبصربهشلمچهآهناهر

پروژهتوماندمیلیارارهز217/صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاح
۷۸۷استاحداثدستدرادآزمناطقدر

۷۸۹لیانزادآزمنطقهپوشیدهسریشهربازوابیکپارمجموعهاحداثعملیاتآغاز

۷۸۹شدآغازپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختاییاجرعملیات

ازبیشیگذارمایهسرشارزبادیگرپروژه50اییاجرعملیاتآغازویالردمیلیارارهز80شارزبایربناییزوتولیدیانی،عمرپروژه50ازیدارهبربهر
شد.خواهدآغازانسکنفرویدئویقطرازوجمهوررئیسمانفرباصنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز641

۷۹۰ادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاح

باوجمهورییسرروحانیکترددستورباانسکنفرویدئوتصوربهمبناصنعتکیمیاپتروشیمیپروژهبهمربوطپتروشیمیپلنت7اییاجرعملیات
شد.آغازچابهارادآزمنطقهصنعتیهپیکردرکشورادآزمناطقلیعاایشوردبیرمومنیضاحمیدرحضور

۷۹۲چابهارادآزمنطقهدرجمهورییسردستوربهپتروشیمیپلنت7اییاجرعملیاتآغاز

ویدئوتصوربهکشورادآزمناطقلیایعاشوردبیرحضورباجمهورییسردستورباچابهارادآزمنطقهتیسپیشروصبامجتمعاییاجرعملیات
شد.آغازچابهارادآزمنطقهصنعتیهپیکردرانسکنفر

۷۹۲چابهارادآزمنطقهدرتولید"جهشایبرامیدو"تدبیرافتتاحدوشنبههای

دریجمهوریاسترافتتاحیههایدورپنجمیندردیمیلیارارهز150وارهز61لییارویورومیلیون276ودالرمیلیون667یارزبااعتبارپروژه105
سد.میریدارهبربهربهقشمادآزمنطقه

۷۹۳طالییرویدادهایمینسرزقشم

494ویورومیلیون223یال،ردمیلیار185وارهز19یبیتقربااعتبارقشمادآزمنطقهایاجرحالدرحطر76جمهورییسرانسیکنفروویدئجلسهدر
شد.فیمعردالرمیلیون

۷۹۴قشمدرپویااقتصادتپش



مایهسرباانیوعمریانرژنفت،شیالت،ی،دشگرگرهایهحوزدرگبزرپروژه15امروزگفت:قشمادآزمنطقهمانسازعاملمدیروهمدیرهیاتییسر
880اییلزاشتغابااستفتهگرتصورقشمادآزمنطقهمانسازتوسطآنصددر31وخصوصیبخشتوسطآنصددر69کهیالردمیلیار24800یگذار
سد.رمییداربرهبهربهنفر

۷۹۴یگذارمایهسریالردمیلیار24800باقشمدرگبزرپروژه15ازیداربرهبهرآغاز

هاینمونهبه،توانندمیمناطقاین،ادآزمناطقازدهمسیزدولتوانقالبمعظمهبررحمایتباد:کرکیدتاکیشادآزمنطقهمانسازعاملمدیر
شوند.تبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمتحرایطشردراقتصادییآورتابازموفقی

اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهرشد:محققکیشدرانسکنفروویدییقطرازمانکشوررئیسجمهورحضوربا
۷۹۵کیشدریالردمیلیارارهز٤٢معادلیارزولییاراعتبارمجموعباانیعمرحطر٢١

درلمللابینسبورابجادازکشورادآزمناطقانیعمرهایحطراییاجرعملیاتآغازویداربرهبهرهدورششمیناسممردرمشاورمومنیضارحمید
داد.خبرادآزمنطقهاینتولیدیالهایکااتصادرایشافزمینهزتقویتهدفباکیشادآزمنطقه

ییسحضوررباانیعمرهایحطرازیداربرهوبیناربهردرادآزمناطقلیایعاشوردبیروجمهورییسرمشاور
۷۹۷اتصادارایشافزواقتصادیهایلیتفعارونقهدفباکیشدرلمللابینسبورایجادداد:خبرجمهور

ویژهویژهمنابعمنابع

دند»نکرکمکیوگذاشتنددسترویدستسترازنیزاندیگرودکرهمحاصرکاملطوربهارانایرسالونیمسهسفید«کاخ

۷۹۸شدخواهدداشتهبریمتحرزودیبهروحانی:حسن

۷۹۹میشوددهگسترآذربایجانباانایرروابطروحانی:



سانهر حسب بر محتوا عدادت نمودار
۶۲۹ :کل عدادت( ۶۲۳ محتوا عدادت )

%)۱۸.۶(۱۱۶اریزگرخب%)۰.۲(۱مجله%)۱۱.۷(۷۳نامهزور
%)۰.۳(۲هژیومنابع%)۲.۲(۱۴مانزسا%)۶۶.۹(۴۱۷خبریپایگاه

گزارش



روزنامه

)۲۰:۵۱-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانسرمایههابهوبرداشتهیمهارتحزودیبه

بهرهبردا آیین در جمهور رئیس ملی: طرآرمان از ملیری آزادحهای بزرتجامناطق بسیار مسئولیت مردم اینکه بیان با وری سیاسی گ

رئیسجمهو آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود درراجتماعی خوب بسیار اقدام این برای آنان به کردند. انتخاب را خود ی

تب رأی صندوقهای پای در گسترده حضور برجهت به اشاره با روحانی حسن میگویم. طرگزاریک افتتاح هفتادوچهارمین ملیری حهای

در کرد: اظهار خود دولت آزاددر کهمناطق شد اعالم ورط621ما است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد ی

سرمایهگذا53 سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور روحانی میشود. افتتاح سال پایان تا آنها همه و شده اجرا آن امیدردرصد ی

سرمایهگذا از میزان چنین که باشند نیمرنداشته و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی همین نمیدهند. انجام را ی

تا در که جمهورکشیدند رئیس است. ما مردم واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه آمریخ خود پیش روز چند اینکه گفت: یکاییهاری

حاض کردند تحراعالم برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را تروریم این خود که میدهد نشان اعترافریم اقدامی چنین به یستها

و ماسک زمینه در موضوع بانکی مسائل در اگر که گفتهاند نبوده، درست قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند

ندا مشکلی باشد ترواکسن روحانی درأیم. و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با وی رفتیم. تولید سمت به هم است،رواکسن جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد وجود اقتصادی جنگ دلیل به گرانی حهایرهرچند

آم به تودهنی که بود جمهورملی رئیس میشد. محسوب طریکا افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با وری دوشنبه در ملی حهای

ط ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را سرمایهگذازحهایرپنجشنبه آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و 70ی

سرمایهگذا تومان میلیارد اینکهرهزار از من گرفت. صورت آزادی صادمناطق به بدل واردکننده مناطق از شدندرایران دولت این در کننده

تح زودی به شاءا... ان شد: یادآور روحانی سرارسپاسگزارم. ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته کهزیمها امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهمدولتدر

)۱۳:۵۶-۰۰/۰۳/۳۱(خوردکلیدشلمچه-بصرهآهنراهساخت

خوردکلیدشلمچه-بصرهآهنراهساخت

عالی شورای آزاددبیر درمناطق عمرانی های پروژه اجرای عملیات آغاز آزاداز مهمتمناطق از یکی که داد خبر جمهور رئیس دستور ینربا

است.شلمچه-بصرهراهآهناحداثپروژهها،

بهرهبردا و اجرایی عملیات آغاز «مراسم در مؤمنی حمیدرضا مهر، گزارش عمرانیربه پروژههای از آزادی گفت:مناطق اقتصادی»، ویژه و

۱۴۰۰خرداد۳۱
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اجرایی ارزش52عملیات با گردشگ62پروژه پتروشیمی، پروژههای شامل که شد آغاز تومان میلیارد بصره،رهزار شلمچه راهآهن ی،

تجا مجتمعهای گلخانهای، پارباغات رفاهی، و درری اسکی پیست و تلهکابین آبی، آزادک قشممناطق کیش، انزلی، ماکو، اروند، ارس،

آزاد منطقه در شملچه-بصره راهآهن احداث میشود، آغاز آن احداث عملیات که پروژههایی این جمله از داد: ادامه میشود.وی چابهار و

است.اروند

حاضر حال در افزود: سرمایهگذا621مؤمنی با عمرانی ازرپروژه بیش در248ی تومان میلیارد آزادهزار حالمناطق در اقتصادی ویژه و

دارند.درصد50یکیزفیپیشرفتمتوسططوربهکهاستاجرا

عالی شورای آزاددبیر بهرهبردامناطق با آتی ماههای در داد: ادامه اقتصادی ویژه اجرا،رو حال در پروژههای این از نفر37ی هزار

است.گرفتهعهدهبرخصوصیبخشراپروژههاایندریرسرمایهگذاعمدهوشدخواهندکاربهمشغول

مخا احداث روی، فوالد، پتروشیمی، شامل پروژهها این مؤمنی، گفته گردشگزبه انبار، نیررن، اسکله، ساخت شیوی، آب و ینکنرگاه

است.درصدچهارتنهاپروژههاایندردولتسهمکههستندماکووکیشقشم،چابهار،انزلی،اروند،ارس،آزادمناطقدر

اجرایی عملیات رئیسجمهور دستور با کرد: خاطرنشان ارزش62وی به در42پروژه تومان میلیارد آزادهزار آغازمناطق اقتصادی ویژه و

شد.خواهد

)۱۳:۵۶-۰۰/۰۳/۳۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورس

میشودافتتاحکیشدربینالمللبورس

عالی شورای آزاددبیر شورایمناطق سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و

میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهدافتتاحبورسعالی

مهمت عنوان به موضوع این داشت: اظهار مومنی» «حمیدرضا ایرنا، گزارش باربه خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر ین

ط از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به کنتراتصال قابل و استاندارد های شیوه ارریق و مالی نیازهای تامین با مسیرزل کشور ی

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنی

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:وی

شورایعالی آزاددبیر تمناطق اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه است،رو تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای ین

گذارتص سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های ماه طی راستا همین در کرد: هایریح پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات ی،

کلیدی

شد.انجامآزادمناطقهایسازمان

از بیش اساس همین بر افزود: و2وی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختزمیلیارد

گردشگ و لجستیکی پروژهرهای و کاسپین بندر های اسکله تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهای

دخورکلیدهشلمچه-بصرآهناهرساختینش:آفر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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براینیزتومانمیلیاردهزارسهازبیشکرد:خاطرنشانمومنی

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهایفرآیندشدننهاییباچابهاروارسآزادمناطقدریربناییزهایپروژه

وبیمهشعبه479بانک،شعبه320حاضرحالدرکرد:تاکیدوی

کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبهاقتصادیومالیموضوعاتدرواحد873تعدادبهمجموعاصرافی74

همکا اینکه بیان با میانرمومنی ای گسترده آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت گذامناطق سرمایه جذب جهت بورس بازارهای های فعالیت گسترش ازرو ویژه به ی

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

بانکاینکهبیانبااقتصادیویژهوآزادمناطقشورایعالیدبیر

مر مهمتزبرون از یکی نیز گذاری سرمایه اقدامات و ها فعالیت رساندن ثمر به در مالی ساختارهای تجارین و کرد:ری تاکید است، ی

اعتمادسا با شرایط روندهایزاین تسهیل بر المللی، بین مالی منابع و سرمایه ورود زمینه ایجاد بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

ایفامهمینقشنیزیرتجا

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: کند.وی صورترمی در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای ی

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرمبانکیعرتس

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده مومنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامین

)۲۰:۱۶-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهزودیبهیمهارتحروحانی:

جمهو تحررئیس که این بیان با جمهوری رئیس با که مهمی تصمیمات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته زودی به ِیریمها

بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،کردهاتخاذآذربایجانیرجمهو

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم ایرنا، گزارش ِربه افتتاح حاشیه در و ملی حهای

سازمانرط آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تبرو با شد، مردمرگزار گفت: رضا(ع) امام والدت شب یک

بز بسیار کار جمعه رئیسجمهورروز و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی انتخاباترگ البته کردند. انتخاب سیزدهم دوره برای را ی

داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهممناطقبرخیدروبودهمشوراها

ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت رایریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

مدت،تص این در مردم ایستادگی از قدردانی با امید و تدبیر دولت وررئیس سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که خودرمشکالتی ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهسالنیموسهراملتی

آم دارایی وزارت مسئوالن که حرفی داد: ادامه تحرروحانی که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه واکسنریکا روی را یم
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بردا ترورکرونا این یعنی کردندریم، قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلط76یمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماههاازبعدحاالو

برمیدارندرایمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرفهمیدندکهزمانی

س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

است.آزادواکسنبراییمرتحگفتندشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیم

جمهو مردمررئیس به که این شود. می اداره کشور سختی چه با مردم که میزدیم نیم و سال سه این طول در ما که حرفی شد: یادآور ی

در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها گفتیم

شود.کشورواردکهکشیدیمواکسنکردنواردبرایسختیهاییچهکنندباورکهبودسختمردمبرایشایدبگذارنداختیار

آم پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت صررئیس ماسکریکا و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که دهد می نشان این شود آغاز بانکی فعالیت

تح شرایط این در و کرده ایستادگی عظمت با و سروقامت و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ سرمایهرصورت یم

کردند.تولیدویرگذا

جنگ این سایه در البته است. جنس از پر کشور بازار افزود: کردیم، کشور وارد ها سختی تمام با بود الزم که آنچه که این بیان با روحانی

نشد.محققداشتندکههدفییعنیکند،فروپاشیدچارراایراناقتصادنتوانستجنگایناماهستندفشاردرمردموهستگرانی

جمهو آمررئیس به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: ادامه در تحری را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود یمریکاییها

تح را ایران تولید نمیتوانید تحرکنید. به را مردم راحتی میتوانید کنید. تحریم به را ارزانی میتوانید بکشانید نمیریم اما بکشانید یم

هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتیتوانید

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررئیس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رئیس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

)۲۰:۱۶-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهزودیبهیمهارتحروحانی:

جمهو تحررئیس که این بیان با جمهوری رئیس با که مهمی تصمیمات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته زودی به ِیریمها

بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،کردهاتخاذآذربایجانیرجمهو

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم ایرنا، گزارش ِربه افتتاح حاشیه در و ملی حهای

سازمانرط آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تبرو با شد، مردمرگزار گفت: رضا(ع) امام والدت شب یک

بز بسیار کار جمعه رئیسجمهورروز و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی انتخاباترگ البته کردند. انتخاب سیزدهم دوره برای را ی

داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهممناطقبرخیدروبودهمشوراها
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ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت رایریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

مدت،تص این در مردم ایستادگی از قدردانی با امید و تدبیر دولت وررئیس سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که خودرمشکالتی ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهسالنیموسهراملتی

آم دارایی وزارت مسئوالن که حرفی داد: ادامه تحرروحانی که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه واکسنریکا روی را یم

بردا ترورکرونا این یعنی کردندریم، قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلط76یمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماههاازبعدحاالو

برمیدارندرایمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرفهمیدندکهزمانی

س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

است.آزادواکسنبراییمرتحگفتندشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیم

جمهو مردمررئیس به که این شود. می اداره کشور سختی چه با مردم که میزدیم نیم و سال سه این طول در ما که حرفی شد: یادآور ی

در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها گفتیم

شود.کشورواردکهکشیدیمواکسنکردنواردبرایسختیهاییچهکنندباورکهبودسختمردمبرایشایدبگذارنداختیار

آم پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت صررئیس ماسکریکا و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که دهد می نشان این شود آغاز بانکی فعالیت

تح شرایط این در و کرده ایستادگی عظمت با و سروقامت و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ سرمایهرصورت یم

کردند.تولیدویرگذا

جنگ این سایه در البته است. جنس از پر کشور بازار افزود: کردیم، کشور وارد ها سختی تمام با بود الزم که آنچه که این بیان با روحانی

نشد.محققداشتندکههدفییعنیکند،فروپاشیدچارراایراناقتصادنتوانستجنگایناماهستندفشاردرمردموهستگرانی

جمهو آمررئیس به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: ادامه در تحری را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود یمریکاییها

تح را ایران تولید نمیتوانید تحرکنید. به را مردم راحتی میتوانید کنید. تحریم به را ارزانی میتوانید بکشانید نمیریم اما بکشانید یم

هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتیتوانید

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررئیس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رئیس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود
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)۲۰:۱۶-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهزودیبهیمهارتحروحانی:

جمهو تحررئیس که این بیان با جمهوری رئیس با که مهمی تصمیمات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته زودی به ِیریمها

بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،کردهاتخاذآذربایجانیرجمهو

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم ایرنا، گزارش ِربه افتتاح حاشیه در و ملی حهای

سازمانرط آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تبرو با شد، مردمرگزار گفت: رضا(ع) امام والدت شب یک

بز بسیار کار جمعه رئیسجمهورروز و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی انتخاباترگ البته کردند. انتخاب سیزدهم دوره برای را ی

داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهممناطقبرخیدروبودهمشوراها

ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت رایریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

مدت،تص این در مردم ایستادگی از قدردانی با امید و تدبیر دولت وررئیس سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که خودرمشکالتی ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهسالنیموسهراملتی

آم دارایی وزارت مسئوالن که حرفی داد: ادامه تحرروحانی که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه واکسنریکا روی را یم

بردا ترورکرونا این یعنی کردندریم، قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلط76یمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماههاازبعدحاالو

برمیدارندرایمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرفهمیدندکهزمانی

س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

است.آزادواکسنبراییمرتحگفتندشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیم

جمهو مردمررئیس به که این شود. می اداره کشور سختی چه با مردم که میزدیم نیم و سال سه این طول در ما که حرفی شد: یادآور ی

در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها گفتیم

شود.کشورواردکهکشیدیمواکسنکردنواردبرایسختیهاییچهکنندباورکهبودسختمردمبرایشایدبگذارنداختیار

آم پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت صررئیس ماسکریکا و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که دهد می نشان این شود آغاز بانکی فعالیت

تح شرایط این در و کرده ایستادگی عظمت با و سروقامت و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ سرمایهرصورت یم

کردند.تولیدویرگذا

جنگ این سایه در البته است. جنس از پر کشور بازار افزود: کردیم، کشور وارد ها سختی تمام با بود الزم که آنچه که این بیان با روحانی

نشد.محققداشتندکههدفییعنیکند،فروپاشیدچارراایراناقتصادنتوانستجنگایناماهستندفشاردرمردموهستگرانی

جمهو آمررئیس به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: ادامه در تحری را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود یمریکاییها

تح را ایران تولید نمیتوانید تحرکنید. به را مردم راحتی میتوانید کنید. تحریم به را ارزانی میتوانید بکشانید نمیریم اما بکشانید یم
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هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتیتوانید

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررئیس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رئیس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

)۲۰:۱۶-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهزودیبهیمهارتحروحانی:

جمهو تحررئیس که این بیان با جمهوری رئیس با که مهمی تصمیمات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته زودی به ِیریمها

بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،کردهاتخاذآذربایجانیرجمهو

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم ایرنا، گزارش ِربه افتتاح حاشیه در و ملی حهای

سازمانرط آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تبرو با شد، مردمرگزار گفت: رضا(ع) امام والدت شب یک

بز بسیار کار جمعه رئیسجمهورروز و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی انتخاباترگ البته کردند. انتخاب سیزدهم دوره برای را ی

داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهممناطقبرخیدروبودهمشوراها

ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت رایریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

مدت،تص این در مردم ایستادگی از قدردانی با امید و تدبیر دولت وررئیس سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که خودرمشکالتی ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهسالنیموسهراملتی

آم دارایی وزارت مسئوالن که حرفی داد: ادامه تحرروحانی که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه واکسنریکا روی را یم

بردا ترورکرونا این یعنی کردندریم، قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلط76یمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماههاازبعدحاالو

برمیدارندرایمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرفهمیدندکهزمانی

س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

است.آزادواکسنبراییمرتحگفتندشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیم

جمهو مردمررئیس به که این شود. می اداره کشور سختی چه با مردم که میزدیم نیم و سال سه این طول در ما که حرفی شد: یادآور ی

در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها گفتیم

شود.کشورواردکهکشیدیمواکسنکردنواردبرایسختیهاییچهکنندباورکهبودسختمردمبرایشایدبگذارنداختیار

آم پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت صررئیس ماسکریکا و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که دهد می نشان این شود آغاز بانکی فعالیت
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تح شرایط این در و کرده ایستادگی عظمت با و سروقامت و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ سرمایهرصورت یم

کردند.تولیدویرگذا

جنگ این سایه در البته است. جنس از پر کشور بازار افزود: کردیم، کشور وارد ها سختی تمام با بود الزم که آنچه که این بیان با روحانی

نشد.محققداشتندکههدفییعنیکند،فروپاشیدچارراایراناقتصادنتوانستجنگایناماهستندفشاردرمردموهستگرانی

جمهو آمررئیس به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: ادامه در تحری را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود یمریکاییها

تح را ایران تولید نمیتوانید تحرکنید. به را مردم راحتی میتوانید کنید. تحریم به را ارزانی میتوانید بکشانید نمیریم اما بکشانید یم

هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتیتوانید

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررئیس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رئیس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

)۲۰:۱۶-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهزودیبهیمهارتحروحانی:

جمهو تحررئیس که این بیان با جمهوری رئیس با که مهمی تصمیمات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته زودی به ِیریمها

بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،کردهاتخاذآذربایجانیرجمهو

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم ایرنا، گزارش ِربه افتتاح حاشیه در و ملی حهای

سازمانرط آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تبرو با شد، مردمرگزار گفت: رضا(ع) امام والدت شب یک

بز بسیار کار جمعه رئیسجمهورروز و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی انتخاباترگ البته کردند. انتخاب سیزدهم دوره برای را ی

داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهممناطقبرخیدروبودهمشوراها

ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت رایریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

مدت،تص این در مردم ایستادگی از قدردانی با امید و تدبیر دولت وررئیس سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که خودرمشکالتی ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهسالنیموسهراملتی

آم دارایی وزارت مسئوالن که حرفی داد: ادامه تحرروحانی که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه واکسنریکا روی را یم

بردا ترورکرونا این یعنی کردندریم، قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلط76یمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماههاازبعدحاالو

برمیدارندرایمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرفهمیدندکهزمانی

س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده
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است.آزادواکسنبراییمرتحگفتندشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیم

جمهو مردمررئیس به که این شود. می اداره کشور سختی چه با مردم که میزدیم نیم و سال سه این طول در ما که حرفی شد: یادآور ی

در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها گفتیم

شود.کشورواردکهکشیدیمواکسنکردنواردبرایسختیهاییچهکنندباورکهبودسختمردمبرایشایدبگذارنداختیار

آم پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت صررئیس ماسکریکا و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که دهد می نشان این شود آغاز بانکی فعالیت

تح شرایط این در و کرده ایستادگی عظمت با و سروقامت و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ سرمایهرصورت یم

کردند.تولیدویرگذا

جنگ این سایه در البته است. جنس از پر کشور بازار افزود: کردیم، کشور وارد ها سختی تمام با بود الزم که آنچه که این بیان با روحانی

نشد.محققداشتندکههدفییعنیکند،فروپاشیدچارراایراناقتصادنتوانستجنگایناماهستندفشاردرمردموهستگرانی

جمهو آمررئیس به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: ادامه در تحری را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود یمریکاییها

تح را ایران تولید نمیتوانید تحرکنید. به را مردم راحتی میتوانید کنید. تحریم به را ارزانی میتوانید بکشانید نمیریم اما بکشانید یم

هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتیتوانید

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررئیس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رئیس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

)۲۰:۱۶-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهزودیبهیمهارتحروحانی:

جمهو تحررئیس که این بیان با جمهوری رئیس با که مهمی تصمیمات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته زودی به ِیریمها

بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،کردهاتخاذآذربایجانیرجمهو

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم ایرنا، گزارش ِربه افتتاح حاشیه در و ملی حهای

سازمانرط آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تبرو با شد، مردمرگزار گفت: رضا(ع) امام والدت شب یک

بز بسیار کار جمعه رئیسجمهورروز و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی انتخاباترگ البته کردند. انتخاب سیزدهم دوره برای را ی

داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهممناطقبرخیدروبودهمشوراها

ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت رایریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

مدت،تص این در مردم ایستادگی از قدردانی با امید و تدبیر دولت وررئیس سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که خودرمشکالتی ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهسالنیموسهراملتی
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آم دارایی وزارت مسئوالن که حرفی داد: ادامه تحرروحانی که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه واکسنریکا روی را یم

بردا ترورکرونا این یعنی کردندریم، قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلط76یمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماههاازبعدحاالو

برمیدارندرایمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرفهمیدندکهزمانی

س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

است.آزادواکسنبراییمرتحگفتندشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیم

جمهو مردمررئیس به که این شود. می اداره کشور سختی چه با مردم که میزدیم نیم و سال سه این طول در ما که حرفی شد: یادآور ی

در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها گفتیم

شود.کشورواردکهکشیدیمواکسنکردنواردبرایسختیهاییچهکنندباورکهبودسختمردمبرایشایدبگذارنداختیار

آم پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت صررئیس ماسکریکا و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که دهد می نشان این شود آغاز بانکی فعالیت

تح شرایط این در و کرده ایستادگی عظمت با و سروقامت و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ سرمایهرصورت یم

کردند.تولیدویرگذا

جنگ این سایه در البته است. جنس از پر کشور بازار افزود: کردیم، کشور وارد ها سختی تمام با بود الزم که آنچه که این بیان با روحانی

نشد.محققداشتندکههدفییعنیکند،فروپاشیدچارراایراناقتصادنتوانستجنگایناماهستندفشاردرمردموهستگرانی

جمهو آمررئیس به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: ادامه در تحری را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود یمریکاییها

تح را ایران تولید نمیتوانید تحرکنید. به را مردم راحتی میتوانید کنید. تحریم به را ارزانی میتوانید بکشانید نمیریم اما بکشانید یم

هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتیتوانید

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررئیس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رئیس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

/۰۰(کیشردعمرانیحرط٢١اجراییعملیاتآغازویربردابهرهشد؛انجامکنفرانسویدئویقرطازجمهوررییسحضوربا
۰۴/۰۲-۰۱:۲۱(

اعتباررط٢١ مجموع با عمرانی اررح و میلیارد4٢یزیالی طرهزار از جمهور رییس حضور با زنیریال کلنگ کیش در کنفرانس ویدئو یق

شد.افتتاحیا

افتتاح دوره پنجمین آیین در کیش آزاد منطقه سازمان بینالملل امور و روابطعمومی گزارش دررط52به عمرانی آزادح ومناطق

ارزش با ماکو اروند، انزلی، قشم، کیش، ارس، اقتصادی ط8ویژه از جمهور رئیس حضور با که تومان میلیارد کنفرانسرهزار ویدیو یق

میشودداشتهبرزودیبهیمهاتحرروحانی:ابتکار:|خبرخبرادامهادامه
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تردیدرب بی کرد: تاکید مقاومتی، اقتصاد اهداف تحقق خصوص در انقالب معظم رهبر های دغدغه به اشاره با آهنگران جعفر گزارشد،

عملکرد از دولت و انقالب معظم رهبر حمایت آزادبا نمونهمناطق به کشور، اقتصادی توسعه پیشرو عنوان به مناطق این موانع، رفع و

شد.خواهندتبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمرتحشرایطدراقتصادییرآوتابازموفقیهای

ارزش به اشاره با کیش، آزاد منطقه سازمان عامل و29مدیر عمرانی پروژههای تومانی میلیارد کهزهزار صنعتی غیر و صنعتی یرساختی،

بردا بهره از اجراست، حال در دولتی و خصوصی بخش توسط کیش اجراییردر عملیات آغاز و سرمایهگذارط٢١ی مجموع با یالیریرح

داد.خبریرهزجایندریالرمیلیاردهزار4٢معادلیزارو

تکمیل لزوم بر تاکید با آهنگران متوازجعفر توسعه و ماهیتزیرساختها راستای در پایدار و آزادن سرمایهگذامناطق جذب جمله یراز

فناو انتقال صادرات، افزایش مراکزمالی،رخارجی، عرصه در پیشرفته خدمات ارائه پایه بر مناطق این پنجم نسل به ورود آن از مهمتر و ی

گردشگ توارلجستیکی، هدف با اخیر ماههای در کیش آزاد منطقه سازمان داشت: اظهار فناورانه، فعالیتهای و باتسهیلزی توسعه در ن

بر کاهش خصوصی، بخش مانعوفعالیت خصوص در انقالب معظم رهبر منویات به عمل ضمن اقتصادی، فعاالن با تعامل و کراسی

سرمایهگذا هدایت با توانسته تولید از حمایت و فناورانهرزدایی تولیدی خدمات و دارویی صنایع کلیدی حوزههای در خصوصی بخش ی

کند.تجربهرامناسبیبسیاررشد

ساخت مراحل تکمیل به ملی، سطح در آزاد منطقه این ظرفیتهای مطلوب معرفی و مناسب فرصتهای ایجاد اهمیت بر تاکید با وی

مساف جدید امروزرپایانه افزود: و کرد اشاره کیش بینالمللی فرودگاه سرمایهگذارط9ی حجم با عمرانی تومان1900یالیریرح میلیارد

ارروسرمایهگذا حدود22یزی عالوه به دالر بردا11میلیون بهره به یورو اجراییرمیلیون عملیات و رسید سرمایهگذارط١٢ی با هزار١6یرح

شد.آغازکیشدریالرمیلیارد١٩٧و

ط این که مطلب این بیان با طرآهنگران با منطبق ها پاسخگوییرح هدف با شناختی جمعیت مطالعات اساس بر و کیش جامع ح

تص است، شده بنا منطقه رشد حال در نیازجمعیت طربه این کرد: برایریح حدود375حها و مستقیم طور به طور755نفر به نفر

است.داشتهاشتغالزاییغیرمستقیم

کیش، آزاد منطقه حقوقی های خواسته راستای در کرد درخواست روحانی حسن دکتر از همچنین آزاد منطقه سازمان عامل مدیر

شزبرایبا سهام واگذارگشت و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش هواپیمایی جرکت اقتصادی فعاالن به سهام این از بخشی یزه،زی

ش4٩گشتزبا سهام از بردرصد و آب برکت شبکه اتصال همچنین و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش برق شبکه به کیش سراسرق یرق

هدفتقویت انرزبا های ساخت شهژیر عنوان به منطقه این ساکنان بیشتر رفاه افزایش و آزادری منطقه سازمان پیشرو، و هوشمند ی

کند.یررایاکیش

ج آهنگران طزجعفر از مالی منابع تامین نوین روشهای از موفق استفاده در پیشرو آزاد منطقه را برایریره سرمایه بازار یق

صکرتکمیلط اوراق انتشار گفت: و کرد عنوان تمام نیمه عمرانی خوحهای اوراق و اجاره ارزشرک به دین ایجاد400ید و تومان میلیارد

در ساختمان و زمین آزاداولینصندوق سازمناطق جمله از امیدوکشور که است مالی منابع تامین در بخش اطمینان و نوین کارهای

یابد.گسترشهمخصوصیبهبخشیمردا

ط است ذکر به عالیرالزم شورای دبیر و رئیسجمهور کنفرانسی ویدیو حضور با آیین این در که آزادحهایی همچنینمناطق و کشور

هرم استان بردازفرماندار بهره به کیش در بلرگان از عبارت رسید ماربAکوی پرشین تلهکابینرجهای یوتاور، مسکونی مجتمع ینا،

ش حفارمیکا، ارائهخدمات شرکت دوم فاز کیش)، پارسیان سرویس (پترو گازری و نفت صنایع پیشرفته ایمنی خدمات ارائه فامور(کت

کیشدرانیعمرحطر٢١اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهرابتکار:|خبرخبرادامهادامه
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شرمه فازجدید کیش)، شرگان مدیفارم)، (کیش ورزشی مکمل و خوراکی قطره و شربت تولید ورکت اتصاالت و شیرآالت تولیدی کت

میباشند.کیش)سالمتنوشیدرمروا(آشامیدنیآبتولیدیکترشوکیش)هیدرونیوماتیککولِمت(گازونفتصنایعابزار

ط جاترهمچنین کارخانه آرمیتاژ، و ملیا های هتل ونیز، چندمنظوره مجموعه شامل نیز شد آغاز امروز آنها اجرایی عملیات که هایی ح

فل سازههای شیزساخت آب های پکیج انواع ساخت و طراحی آرایشی، و خانگی مونتاژلوازم کشتیرانی، سکوهای انواع وری، ینکن

بارب پایانه کارتصفیه، کامیونی، چاری بندر مواصالتی جاده فرودگاه، غربی اپرون فرودگاهی، مدرسهرگو پیرامونی18ک، دیوار و کالسه

بود.کیشالمللیبینفرودگاه

کیشدرانیعمرحطر٢١اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهرابتکار:|خبرخبرادامهادامه
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)۲۰:۱۵-۰۰/۰۳/۳۱(اخبار

میشودبرداشتهبزودییمهارتحروحانی:

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: جمهور تحررئیس شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که برداشتهریم یمها

است.گستردهایروابطشدخواهد

ط افتتاح آئین در دیروز صبح جمهور رئیس روحانی آزادحهایرحسن هرمرتجامناطق استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی گانزی،

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی تحرآذربایجان شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که یمهاریم

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشته

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

باشدوینمذاکراتپایانیدوربعددورکهنیستبعیدخارجه:اموروزارتسخنگوی

وین مذاکرات مورد در که آنچه و باشد پایانی دور وین، مذاکرات آینده دور که نیست بعید هیچ گفت: خارجه امور وزارت سخنگوی

دارد.طرفهاتمامیسویازسیاسیتصمیماتخاذبهاحتیاجماندهباقی

تش ضمن خبرنگاران با هفتگی نشست در دوشنبه روز خطیبزاده آخرسعید خصوصریح در افزود: خارجی؛ سیاست تحوالت ین
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تصمیمات اگر و دارد طرفها تمامی سوی از سیاسی تصمیم اتخاذ به احتیاج باشد داشته مذاکره به احتیاج که آن از بیشتر وین مذاکرات

باشد.پایانیدورمذاکرات،آیندهدورکهباشیمامیدوارممیتوانیمشود،گرفتهسیاسی

ب همچنین انتخاباترگزارخطیبزاده دوره سیزدهمین آمیز موفقیت جمهوری رهبریاست معظم مقام به را تبری ایران مردم و یکری

داشت.بستند،دلایرانسرنوشتبهکهکسانیهمهبرایمهمیپیامایرانملتهمدالنهومسئوالنهحضورکرد:یحرتصوگفت

بهت آینده جمهور رئیس برای گفت: همچنین خارجه وزارت موفقرسخنگوی ملت اراده و خواست تحقق در امیدوارم و دارم را آرزوها ین

باشد.

طی افزود: از48وی بیش گذشته تب45ساعت پیامهای مختلف کشورهای ارشد کردند.رمقام ارسال منتخب جمهور رئیس برای را یکی

دارد.ادامهرونداینوبودندبینالمللیوسیاسیارشدشخصیت18وپارلمانرئیس4یر،زنخستووجمهوررئیس24

جدید دولت در توافق اینکه و وین مذاکرات درباره زاده تصرخطیب داد خواهد واقعیترخ به نزدیک حتی گزارشها این کرد: یح

در را اضافی وقت که نداشته را احساس این طرفها از کدام هیچ کردند. گفتگو جزییات درباره وین در طرفها تمامی نیست. گفتگوها

بیندازد.تاخیربهراآنباشدیمهارتحرفعامکاناگرکهنبودهاینایرانسیاستهیچگاهاست.گذاشتهوین

توسط سیاسی تصمیمات آیا ببینیم باید و است زود همواره قضاوت برای ولی هستند، خوشبینی آدمهای دیپلماتها داد: ادامه وی

رسیدیم.گروههارکاهمهدرروشنیمتنیکبهواستابهامفاقدمتنخیر.یامیشودگرفتهطرفهاهمه

آم ملی امنیت مشاور سالیوان اظهارات درباره خارجه وزارت داشتهرسخنگوی سال چند این در را واحدی سیاست ایران گفت: هم یکا

بهت شد. نخواهد مذاکره و گفتگو جدیدی برجام هیچگاه است. شده گذاشته کنار و امضا و موم و مهر برجام چیراست. آمزین که یکاری

با برای الزم تضمینهای ارائه کند فکر قطعنامهزمیتواند نقض عدم و برجام به ب2231گشت برجام به وقتی هستراست. لیستی گردد

باشد.آنپاسخگویبایدیکارآمکه

را فنی موضوعات و نمیشود حساب دادگاه داشت جلسه که ایکائو فنی شورای گفت: ایکائو اخیر نشست درباره همچنین زاده خطیب

نشسترمط آن در و است بوده کامل ایران فنی گزارش است. داده پاسخ ابهامات به و داده قبال را خود فنی گزارش ایران و میکنند ح

است.گرفتهقرارتوجهمورد

خودنظرچهارشنبهنگهبانشورای

میکنداعالمراانتخاباتدرباره

م اجرایی هیات انتخاباتزکرعضو دوره سیزدهمین جمهوری اعالمریاست آمار درباره خود نظر چهارشنبه روز نگهبان شورای گفت: ی

میکند.اعالمرامردمکترمشامیزانوآرادربارهکشوروزارتسویازشده

آخ در گفت: خبر این اعالم با دوشنبه روز دلیگانی حاجی مرحسینعلی اجرایی هیات جلسه انتخاباتزکرین سیزدهمین یاستری

شد.بررسیوارائهکشوروزارتآماریرجمهو

م اجرایی هیات انتخاباتزکرعضو دوره سیزدهمین جمهوری شدریاست قرار اساس این بر بود اشکاالتی دارای شده ارائه آمار افزود: ی

شود.جمعبندیآماراختالفبهنسبتنهایتدروبررسینگهبانشورایانتخاباتیسامانهکشور،وزارتآماربرعالوه

جدی اختالف کشور وزارت آمار تاکنون داشتم نگهبان شورای حقوقدان اعضای از نفر دو با که صحبتی در کرد: خاطرنشان حاجیدلیگانی

است.نداشتهنگهبانشورایسامانهدرشدهثبتآماربا

تص مشاروی میزان و آرا درباره کشور وزارت سوی از شده اعالم آمار درباره را خود نظر نگهبان شورای چهارشنبه روز کرد: مردمریح کت
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۱۴۰۰خرداد۳۱

۶۷
Freena.ir



کرد.خواهداعالم

انتخابات دوره سیزدهمین در رییسی ابراهیم جمهورسید کسبریاست با و17ی و926میلیون جمهو345هزار رییس عنوان یربه

شد.انتخاب

حسینیمیرکحسینربیعیانمونایمیرکحسینیمیرکحسین:ینویسندهرتجاآزادمناطقحهایرطازیربهرهبرداآیین
)۰۹:۱۲-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:یمی؛رک

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و طرحجتاالسالم از ملیری آزادحهای بسیاررتجامناطق مسئولیت مردم اینکه بیان با ی

رییسجمهوربز آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی اقدامرگ این برای آنان به کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیار

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

اخبارصنعت:اخبار|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۶۸
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تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:پویا:اقتصاد|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۶۹
Freena.ir



مزایدهمناقصهزمان،پیامعصراقتصاد،اقتصاد،وهدفاسالمی،یرجمهوروزنامهدیگر:منابع

۵ ۳

۱۴۰۰خرداد۳۱

۷۰
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/۰۰/۰۳(میشودبرداشتهزودیبهیمهارتحاقتصادی:ویژهویرتجاآزادمناطقحهایرطافتتاحآئیندرجمهوررئیس
۳۱-۲۰:۱۵(

2

/۰۰/۰۳(میشودبرداشتهزودیبهیمهارتحاقتصادی:ویژهویرتجاآزادمناطقحهایرطافتتاحآئیندرجمهوررئیس
۳۱-۲۰:۱۵(

2

/۰۰(میشودبرداشتهزودیبهیمهارتحاقتصادی:ویژهوصنعتیی،رتجاآزادمناطقحهایرطافتتاحآئیندرجمهوررئیس
۰۳/۳۱-۲۰:۱۵(

جمهو با روابط بهبود برای صحبتهایی گفت: روحانی تحرحسن برداشتن با که است شده آذربایجان دستری مهم این به بزودی یمها

شد.خواهدبرداشتهزودیبهیمهارتحکهکردتاکیداومییابیم.

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: جمهور تحررئیس شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که برداشتهریم یمها

است.گستردهایروابطشدخواهد

ط افتتاح آئین در گذشته روز جمهور رئیس روحانی آزادحهایرحسن هرمرتجامناطق استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی گانزی،

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی تحرآذربایجان شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که یمهاریم

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشته

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

۱۴۰۰خرداد۳۱

۷۱
Freena.ir
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ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

/۰۰(میشودبرداشتهزودیبهیمهارتحاقتصادی:ویژهوصنعتیی،رتجاآزادمناطقحهایرطافتتاحآئیندرجمهوررئیس
۰۳/۳۱-۲۰:۱۵(

جمهو با روابط بهبود برای صحبتهایی گفت: روحانی تحرحسن برداشتن با که است شده آذربایجان دستری مهم این به بزودی یمها

شد.خواهدبرداشتهزودیبهیمهارتحکهکردتاکیداومییابیم.

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: جمهور تحررئیس شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که برداشتهریم یمها

است.گستردهایروابطشدخواهد

ط افتتاح آئین در گذشته روز جمهور رئیس روحانی آزادحهایرحسن هرمرتجامناطق استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی گانزی،

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی تحرآذربایجان شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که یمهاریم

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشته

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

میشودداشتهبرزودیبهیمهاتحراقتصادی:ویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقحهایطرافتتاحآئیندرجمهوررئیسامتیاز:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۷۲
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ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

/۰۰(میشودبرداشتهزودیبهیمهارتحاقتصادی:ویژهوصنعتیی،رتجاآزادمناطقحهایرطافتتاحآئیندرجمهوررئیس
۰۳/۳۱-۲۰:۱۵(

جمهو با روابط بهبود برای صحبتهایی گفت: روحانی تحرحسن برداشتن با که است شده آذربایجان دستری مهم این به بزودی یمها

شد.خواهدبرداشتهزودیبهیمهارتحکهکردتاکیداومییابیم.

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: جمهور تحررئیس شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که برداشتهریم یمها

است.گستردهایروابطشدخواهد

ط افتتاح آئین در گذشته روز جمهور رئیس روحانی آزادحهایرحسن هرمرتجامناطق استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی گانزی،

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی تحرآذربایجان شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که یمهاریم

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشته

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

میشودداشتهبرزودیبهیمهاتحراقتصادی:ویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقحهایطرافتتاحآئیندرجمهوررئیسامتیاز:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۷۳
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ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

/۰۰(میشودبرداشتهزودیبهیمهارتحاقتصادی:ویژهوصنعتیی،رتجاآزادمناطقحهایرطافتتاحآئیندرجمهوررئیس
۰۳/۳۱-۲۰:۱۵(

جمهو با روابط بهبود برای صحبتهایی گفت: روحانی تحرحسن برداشتن با که است شده آذربایجان دستری مهم این به بزودی یمها

شد.خواهدبرداشتهزودیبهیمهارتحکهکردتاکیداومییابیم.

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: جمهور تحررئیس شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که برداشتهریم یمها

است.گستردهایروابطشدخواهد

ط افتتاح آئین در گذشته روز جمهور رئیس روحانی آزادحهایرحسن هرمرتجامناطق استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی گانزی،

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی تحرآذربایجان شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که یمهاریم

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشته

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

میشودداشتهبرزودیبهیمهاتحراقتصادی:ویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقحهایطرافتتاحآئیندرجمهوررئیسامتیاز:|خبرخبرادامهادامه
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ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

میشودداشتهبرزودیبهیمهاتحراقتصادی:ویژهوصنعتیی،تجارادآزمناطقحهایطرافتتاحآئیندرجمهوررئیسامتیاز:|خبرخبرادامهادامه
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)۲۰:۱۵-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهبزودییمهارتحملی:حهایرطافتتاحهفتادوچهارمیندریررئیسجمهو

رئیسجمهو اقتصادی| تحرگروه که این بیان با امری به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: شد، خواهد برداشته بزودی یکاییهاریمها

تح را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که تحربود را ایران تولید نمیتوانید کنید. تحریم به را مردم راحتی میتوانید کنید. یمریم

تح به را ارزانی میتوانید داربکشانید باز تولید جهش و توسعه مسیر در را ملتی نمیتوانید اما بکشانید اینریم شاهد امروز ما ید.

هستیم.کشورسراسردرتحول

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی طرحسن افتتاح حاشیه در و ملی سازمانرحهای آزادحهای اقتصادی،مناطق ویژه و

۵
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تب بزربا بسیار کار جمعه روز مردم گفت: رضا(ع) امام والدت رئیسجمهوریک و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی برایرگ را ی

سال آغاز از کرد: اظهار گذشته روز افتتاحهای به بااشاره روحانی کردند. انتخاب سیزدهم کردهایم99دوره آغاز را پنجشنبهها افتتاح

م ایران است این عالمت نخستین است. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت این است. افتتاح چهارمین و هفتاد افتتاح این کزرو

داد:رسرمایهگذا ادامه امید و تدبیر دولت رئیس هستند. خود کشور آبادانی به عالقهمند ایران مردم و است تولید و حالرط621ی در ح

و است ط248اجرا این برای تومان میلیارد سرمایهگذارهزار ورحها است شده ط53ی این استردرصد شده عملیاتی و اجرایی حها

سرمایهگذا خواندن مهم با وی میرسد. افتتاح به و مییابد ادامه آینده سال و سال پایان تا بهرو مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم ی

سرمایهگذا سود و کشور دررآینده فقط باشند، نداشته امید خود آزادی سرمایهگذا248مناطق تومان میلیارد روزانهرهزار و نمیکنند ی

میشود.یرسرمایهگذاکشورسراسردریادیزمناطقدر

تص مدت، این در مردم ایستادگی از قدردانی با امید و تدبیر دولت وررئیس سختی رنج، وجود با مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که حرفیرمشکالتی داد: ادامه روحانی است. بوده نظیر کم جهان در و بینظیر منطقه یخ

ام دارایی وزارت مسئوالن تحرکه که آمادهایم فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه برداریکا کرونا واکسن روی را اینریم یعنی یم،

کامرترو دولتیستها ماهها از بعد حاال و کردند قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی را چیز همه میکنند اعتراف اًل

تح باید که است معتقد طرجدید که گفته هم بارها و بگذارد کنار را تحریم واکسنرح کننده صادر فهمیدند که زمانی است. بوده غلط یم

برمیدارند.رایمرتحگفتندشدیم،ماسکو

س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

تح گفتند شد، شروع واکسیناسیون و آمد بازار به و جمهورکردیم رئیس است. آزاد واکسن برای طولریم در ما که حرفی شد: یادآور ی

پول بتوانیم که کشید طول ها ماه گفتیم مردم به که این میشود. اداره کشور سختی چه با که میزدیم مردم به سالونیم سه این

سخت مردم برای شاید بگذارند اختیار در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کوواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن

پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت رئیس شود. کشور وارد تا کشیدیم واکسن کردن وارد برای سختیهایی چه کنند باور که بود

صرام مردمیحریکا که میدهد نشان این شود آغاز بانکی فعالیت ماسک و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفت و کرد اعالم ًا

مالیدند.خاکبهرادشمنسیاهصورتحالعیندراماکردندزندگیسختیچهبا

حرطتومانمیلیاردهزار8افتتاح

امروز گفت: داد، خواهیم ادامه را افتتاحها دولت این آخر روز تا که این بیان با آزادهدوشنب(روحانی مناطق در تومان8) میلیارد هزار

مجموعرط که شد افتتاح سرمایهگذاح آنچه با شدرًا زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در اینکه است. تومان میلیارد میلیارد70هزار هزار

سرمایهگذا و افتتاح بخش در دوازدهمرتومان و یازدهم دولتهای در گفت: روحانی است. ملت این عظمت از نشان باشیم مناطقی

همسایگانآزاد و ایران بین ارتباطی پل به تبدیل مناطق این شدند. تبدیل کننده صادر و کننده تولید مناطق به کننده وارد مناطق از

در امروز اینکه شدند. مختلف کشورهای آزادو استمناطق این دهنده نشان هستند، شور آف بانک بینالمللی، بورس ایجاد فکر در

آزادکه جمهومناطق رئیس است. پیشرفت و توسعه مسیر در سرمایهگذارما گفت: گرفت.ری خواهد انجام کشور در جا همه خارجی ی

تح بزودی سرارانشاءاهلل ایران سمت به خارجی سرمایههای و میشود برداشته امازیم شد. خواهد آزادیر رامناطق خود خاص شرایط

سیزدهم دولت در و آینده هفتههای طول در بیشتر فعالیت شاهد و باشند پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در بنابراین دارند

میشودداشتهبربزودییمهاتحرملی:حهایطرافتتاحمینهفتادوچهاردریرئیسجمهوران:ایر|خبرخبرادامهادامه
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باشیم.

بینالمللیبورس

ج در همچنین بهرهبردارروحانی بینالمللریان بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس و پروژهها از ی

ط سه میتواند شور آف و اختصاصی بانک همچنین دررو تحول برای مهم آزادح زودترمناطق نشستن بهثمر برای هم دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاین

جمهو طررئیس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای امرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند ی

افزود:رسرمایهگذا امید و تدبیر دولت رئیس هستند. امیدوار کشورشان آینده به ما ملت و جامعه که است این معنای به میکند ی

تح برداشتن از بعد هستم رئیسرمطمئن با مهمی تصمیمات میشود. گسترده آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام بزودی که یم

تحرجمهو بهدلیل تصمیمات این همه و کردهایم اتخاذ آذربایجان عملیاتیری و اجرایی ها این همه که بود شده مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ گذامناطق سرمایه که است مناطقی جزو کیش بزرهستیم. بسیار های انجامری آنجا در گی

بسیار استعداد هم باز و است سرمایهگذازشده برای خارجیریادی سرمایه جذب برای مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد بیشتر ی

جمهو رئیس بهرباشد. دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه یززبرای

ج را قشم ادامه در وی کرد. خواهد گذازکمک سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد خوبیریرهای بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است شده انجام منطقه این افتتاحزدر باشیم. جزحرط15یره این در یبازیرهزیربنایی

ج این چون است ما همه خوشحالی بسیارزموجب استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از وری یا

دارد.یرگردشگهمچنین

ت اسفندأروحانی سفر در کرد: نخستو97کید با مهم توافقهای از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسألهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی رئیسجمهورک دو هر و شد نخستوریح و ایران مطزی را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

ط همچنین افزود: دوازدهم و یازدهم دولتهای دررئیس به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن مدیترانهرح یای

بود.عراقوقتیرزنخستوبامامصوباتجزوهماینواستمهمبسیارمیکندمتصل

امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف موانع که کردیم صحبت الکاظمی آقای با مصوبه این درباره بار بهرچند زودتر چه هر راهآهن یم

برای خوبی بسیار مسیر این بود نخواهد هم کرونا شرایط که آینده های سال و برسد راحتزنتیجه زوار تا بود خواهد اربعین یارت

برسند.کربالبهیلربابتوانند

میشودافتتاحکیشدربینالمللبورس
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عالی شورای دبیر مؤمنی، آزادحمیدرضا ومناطق بزودی کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با مراسم این در نیز اقتصادی ویژه و

مالی تأمین و خارجی سرمایههای جذب برای بورس این گفت: شد، خواهد افتتاح بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور از پس

راهاندازار اززی بیش افزود: وی میشود. و2ی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان میلیارد

گردشگز و لجستیکی کاسپینریرساختهای بندر اسکلههای تکمیل و تأمین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تأمین ماکو، ی

است.شدهمالیتأمینمختلفروشهایباقشمیرساختیزپروژههایو

پروژههای برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمؤمنی آزادیربنایی شدنمناطق نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتأمینشیوههاهمینبهالزمفرایندهای

همکا اینکه بیان با میانرمؤمنی گستردهای آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تأمین آزادکت سرمایهگذامناطق جذب جهت بورس بازارهای فعالیتهای گسترش کشورهایرو از بویژه ی

میشود.محسوبارتباطاتاینجملهازهمسایه

سرمایهگذا فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن سپردههای مؤمنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

میکند.فراهمآزادمناطقدرمستقرپروژههایمالیتأمین

برش

ها:حرط

تولید، جهش برای امید و تدبیر ملی پویش هفته چهارمین و هفتاد و102در اقتصادی درزپروژه آزادیربنایی ورتجامناطق صنعتی ی،

رسید.یربهرهبردابهگیالنوشرقیآذربایجانگان،زهرمبلوچستان،وسیستانخوزستان،استانهایاقتصادیویژه

اجرای در50برای آزادپروژه کشورمناطق اقتصادی ویژه و8و ه15هزار اعتبار تومان اجرایزمیلیارد برای و شده که52ینه طرحی

است.شدهگرفتهنظردراعتبارتومانمیلیارد50وهزار62نیزمیشودآغازآنهااحداثعملیات

میشود.ایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا

)۲۰:۱۵-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهبزودییمهارتحملی:حهایرطافتتاحهفتادوچهارمیندریررئیسجمهو

رئیسجمهو اقتصادی| تحرگروه که این بیان با امری به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: شد، خواهد برداشته بزودی یکاییهاریمها

تح را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که تحربود را ایران تولید نمیتوانید کنید. تحریم به را مردم راحتی میتوانید کنید. یمریم

تح به را ارزانی میتوانید داربکشانید باز تولید جهش و توسعه مسیر در را ملتی نمیتوانید اما بکشانید اینریم شاهد امروز ما ید.

هستیم.کشورسراسردرتحول

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی طرحسن افتتاح حاشیه در و ملی سازمانرحهای آزادحهای اقتصادی،مناطق ویژه و

تب بزربا بسیار کار جمعه روز مردم گفت: رضا(ع) امام والدت رئیسجمهوریک و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی برایرگ را ی

سال آغاز از کرد: اظهار گذشته روز افتتاحهای به بااشاره روحانی کردند. انتخاب سیزدهم کردهایم99دوره آغاز را پنجشنبهها افتتاح

م ایران است این عالمت نخستین است. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت این است. افتتاح چهارمین و هفتاد افتتاح این کزرو
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داد:رسرمایهگذا ادامه امید و تدبیر دولت رئیس هستند. خود کشور آبادانی به عالقهمند ایران مردم و است تولید و حالرط621ی در ح

و است ط248اجرا این برای تومان میلیارد سرمایهگذارهزار ورحها است شده ط53ی این استردرصد شده عملیاتی و اجرایی حها

سرمایهگذا خواندن مهم با وی میرسد. افتتاح به و مییابد ادامه آینده سال و سال پایان تا بهرو مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم ی

سرمایهگذا سود و کشور دررآینده فقط باشند، نداشته امید خود آزادی سرمایهگذا248مناطق تومان میلیارد روزانهرهزار و نمیکنند ی

میشود.یرسرمایهگذاکشورسراسردریادیزمناطقدر

تص مدت، این در مردم ایستادگی از قدردانی با امید و تدبیر دولت وررئیس سختی رنج، وجود با مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که حرفیرمشکالتی داد: ادامه روحانی است. بوده نظیر کم جهان در و بینظیر منطقه یخ

ام دارایی وزارت مسئوالن تحرکه که آمادهایم فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه برداریکا کرونا واکسن روی را اینریم یعنی یم،

کامرترو دولتیستها ماهها از بعد حاال و کردند قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی را چیز همه میکنند اعتراف اًل

تح باید که است معتقد طرجدید که گفته هم بارها و بگذارد کنار را تحریم واکسنرح کننده صادر فهمیدند که زمانی است. بوده غلط یم

برمیدارند.رایمرتحگفتندشدیم،ماسکو

س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

تح گفتند شد، شروع واکسیناسیون و آمد بازار به و جمهورکردیم رئیس است. آزاد واکسن برای طولریم در ما که حرفی شد: یادآور ی

پول بتوانیم که کشید طول ها ماه گفتیم مردم به که این میشود. اداره کشور سختی چه با که میزدیم مردم به سالونیم سه این

سخت مردم برای شاید بگذارند اختیار در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کوواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن

پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت رئیس شود. کشور وارد تا کشیدیم واکسن کردن وارد برای سختیهایی چه کنند باور که بود

صرام مردمیحریکا که میدهد نشان این شود آغاز بانکی فعالیت ماسک و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفت و کرد اعالم ًا

مالیدند.خاکبهرادشمنسیاهصورتحالعیندراماکردندزندگیسختیچهبا

حرطتومانمیلیاردهزار8افتتاح

امروز گفت: داد، خواهیم ادامه را افتتاحها دولت این آخر روز تا که این بیان با آزادهدوشنب(روحانی مناطق در تومان8) میلیارد هزار

مجموعرط که شد افتتاح سرمایهگذاح آنچه با شدرًا زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در اینکه است. تومان میلیارد میلیارد70هزار هزار

سرمایهگذا و افتتاح بخش در دوازدهمرتومان و یازدهم دولتهای در گفت: روحانی است. ملت این عظمت از نشان باشیم مناطقی

همسایگانآزاد و ایران بین ارتباطی پل به تبدیل مناطق این شدند. تبدیل کننده صادر و کننده تولید مناطق به کننده وارد مناطق از

در امروز اینکه شدند. مختلف کشورهای آزادو استمناطق این دهنده نشان هستند، شور آف بانک بینالمللی، بورس ایجاد فکر در

آزادکه جمهومناطق رئیس است. پیشرفت و توسعه مسیر در سرمایهگذارما گفت: گرفت.ری خواهد انجام کشور در جا همه خارجی ی

تح بزودی سرارانشاءاهلل ایران سمت به خارجی سرمایههای و میشود برداشته امازیم شد. خواهد آزادیر رامناطق خود خاص شرایط

سیزدهم دولت در و آینده هفتههای طول در بیشتر فعالیت شاهد و باشند پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در بنابراین دارند

باشیم.

بینالمللیبورس

ج در همچنین بهرهبردارروحانی بینالمللریان بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس و پروژهها از ی
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ط سه میتواند شور آف و اختصاصی بانک همچنین دررو تحول برای مهم آزادح زودترمناطق نشستن بهثمر برای هم دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاین

جمهو طررئیس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای امرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند ی

افزود:رسرمایهگذا امید و تدبیر دولت رئیس هستند. امیدوار کشورشان آینده به ما ملت و جامعه که است این معنای به میکند ی

تح برداشتن از بعد هستم رئیسرمطمئن با مهمی تصمیمات میشود. گسترده آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام بزودی که یم

تحرجمهو بهدلیل تصمیمات این همه و کردهایم اتخاذ آذربایجان عملیاتیری و اجرایی ها این همه که بود شده مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ گذامناطق سرمایه که است مناطقی جزو کیش بزرهستیم. بسیار های انجامری آنجا در گی

بسیار استعداد هم باز و است سرمایهگذازشده برای خارجیریادی سرمایه جذب برای مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد بیشتر ی

جمهو رئیس بهرباشد. دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه یززبرای

ج را قشم ادامه در وی کرد. خواهد گذازکمک سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد خوبیریرهای بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است شده انجام منطقه این افتتاحزدر باشیم. جزحرط15یره این در یبازیرهزیربنایی

ج این چون است ما همه خوشحالی بسیارزموجب استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از وری یا

دارد.یرگردشگهمچنین

ت اسفندأروحانی سفر در کرد: نخستو97کید با مهم توافقهای از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسألهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی رئیسجمهورک دو هر و شد نخستوریح و ایران مطزی را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

ط همچنین افزود: دوازدهم و یازدهم دولتهای دررئیس به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن مدیترانهرح یای

بود.عراقوقتیرزنخستوبامامصوباتجزوهماینواستمهمبسیارمیکندمتصل

امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف موانع که کردیم صحبت الکاظمی آقای با مصوبه این درباره بار بهرچند زودتر چه هر راهآهن یم

برای خوبی بسیار مسیر این بود نخواهد هم کرونا شرایط که آینده های سال و برسد راحتزنتیجه زوار تا بود خواهد اربعین یارت

برسند.کربالبهیلربابتوانند

میشودافتتاحکیشدربینالمللبورس

عالی شورای دبیر مؤمنی، آزادحمیدرضا ومناطق بزودی کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با مراسم این در نیز اقتصادی ویژه و

مالی تأمین و خارجی سرمایههای جذب برای بورس این گفت: شد، خواهد افتتاح بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور از پس

راهاندازار اززی بیش افزود: وی میشود. و2ی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان میلیارد
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گردشگز و لجستیکی کاسپینریرساختهای بندر اسکلههای تکمیل و تأمین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تأمین ماکو، ی

است.شدهمالیتأمینمختلفروشهایباقشمیرساختیزپروژههایو

پروژههای برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمؤمنی آزادیربنایی شدنمناطق نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتأمینشیوههاهمینبهالزمفرایندهای

همکا اینکه بیان با میانرمؤمنی گستردهای آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تأمین آزادکت سرمایهگذامناطق جذب جهت بورس بازارهای فعالیتهای گسترش کشورهایرو از بویژه ی

میشود.محسوبارتباطاتاینجملهازهمسایه

سرمایهگذا فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن سپردههای مؤمنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

میکند.فراهمآزادمناطقدرمستقرپروژههایمالیتأمین

برش

ها:حرط

تولید، جهش برای امید و تدبیر ملی پویش هفته چهارمین و هفتاد و102در اقتصادی درزپروژه آزادیربنایی ورتجامناطق صنعتی ی،

رسید.یربهرهبردابهگیالنوشرقیآذربایجانگان،زهرمبلوچستان،وسیستانخوزستان،استانهایاقتصادیویژه

اجرای در50برای آزادپروژه کشورمناطق اقتصادی ویژه و8و ه15هزار اعتبار تومان اجرایزمیلیارد برای و شده که52ینه طرحی

است.شدهگرفتهنظردراعتبارتومانمیلیارد50وهزار62نیزمیشودآغازآنهااحداثعملیات

میشود.ایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا
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میشودیرزسراایرانسویبهسرمایههاومیشودبرداشتهیمهارتحزودیبهانشاءاهللگفت:رییسجمهور

یرتجاآزادمناطقحهایرطازیربهرهبرداآیین

میشودیرزسراسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به انشاءاهلل گفت: سراررییسجمهور ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

سرمایهگذا افزایش شاهد حجتاالسالمرسیزدهم ایسنا، گزارش به شوند. بهرهمند آن سود و نفع از بتوانند مردم و باشیم یها

بهرهبردا آیین در روحانی حسن طروالمسلمین از ملیری آزادحهای بزرتجامناطق بسیار مسوولیت مردم اینکه بیان با وری سیاسی گ

رییسجمهو آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود خوبراجتماعی بسیار اقدام این برای آنان به کردند. انتخاب را خود ی

تب رای صندوقهای پای در گسترده حضور جهت دیگردر بخش در وی میگویم. بریک به اشاره با سخنانش از هفتادوچهارمینرگزاری ی

ط دررافتتاح کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای کهمناطق شد اعالم ورط621ما است اجرا حال در تومان248ح میلیارد هزار

کهرسرمایهگذا دارد و53ی خود آینده به مردم اگر شد: یادآور روحانی میشود. افتتاح سال پایان تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشودداشتهبربزودییمهاتحرملی:حهایطرافتتاحمینهفتادوچهاردریرئیسجمهوران:ایر|خبرخبرادامهادامه
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سرمایهگذا سرمایهگذارسود از میزان چنین که باشند نداشته امید سختیری و رنج برخالف مردم ایستادگی همین نمیدهند. انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در رییسجمهورکه است. ما مردم واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه روزریخ چند اینکه گفت: ی

ام خود حاضرپیش کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را تروریم این خود که میدهد نشان بهریم یستها

موضوع بانکی مسائل در اگر که گفتهاند نبوده، درست قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین

ندا مشکلی باشد، واکسن و ماسک زمینه وردر شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی هم آن تازه کرد: تاکید روحانی یم.

تص مالیدند، خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با وی رفتیم. تولید سمت به هم واکسن در و میکنیم بازاررصادرات االن کرد: یح

همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد وجود اقتصادی جنگ دلیل به گرانی چند هر است، جنس از پر ما

ط امرافتتاح به تودهنی که بود ملی رییسجمهورحهای میشد. محسوب طریکا افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با حهایری

ط ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در سرمایهگذازحهایرملی آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در یریادی

شد کلنگزنی سرمایهگذا70و تومان میلیارد اینکهرهزار از من گرفت. صورت آزادی صادمناطق به بدل واردکننده مناطق از کنندهرایران

تح زودی به انشاءاهلل شد: یادآور روحانی سپاسگزارم. شدند، دولت این سراردر ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته یرزیمها

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهمدولتدرکهامیدوارمومیشود

ایرانملتمنتخبرییسجمهوربهاقتصادیرزویکرتبپیام

رییسجمهوزو هشتمین عنوان به رییسی سیدابراهیم حجتاالسالم انتخاب پیامی، در دارایی و اقتصادی امور ایرانریر ملت منتخب ی

گفت.یکرتبرا

د وژفرهاد رییسجمهوزپسند، هشتمین عنوان به رییسی سیدابراهیم حجتاالسالم انتخاب پیامی طی دارایی و اقتصادی امور یریر

تب را ایران ملت ورمنتخب پیام در گفت. شزیک ملت قاطع اعتماد است: آمده اقتصاد عنوانریر به جنابعالی به اسالمی ایران یف

حماسه در اسالمی، و انقالبی افتخارآمیز و روشن سوابق از برخوردار و برجسته دیگ28شخصیتی فصل مردمساالرخرداد، از دینی،ری ی

تب ضمن اینجانب داد. قرار دنیا دیدگان روی پیش را کشور تعالی و پیروراقتدار این بززیک دولتری که دارم واثق رجاء محضرتان، به گ

مدی تحت درسیزدهم از استعانت با حضرتعالی شایسته (رریت خمینی امام حضرت آرمانهای تحقق جهت در متعال، خداوند )،هگاه

رهب معظم مقام سرمایهگذارمنویات رشد از اعم اقتصاد حوزه در ویژه به کشور جانبه همه اعتالی و کسبری فضای بهبود تولید، و ی

گامهای الهی، نصرت با مردم عامه معیشت بهبود و کشور عمومی بودجه در مالیات سهم افزایش سرمایه، بازار تعمیق و توسعه کار، و

همکا گونه هر برای را خود آمادگی حضرتعالی، دولت استقرار راستای در وزارتخانه این داشت. برخواهد را اعالمراساسی حضور به ی

میدارد.

باشیدبازاردرصدی20سقوطمنتظرمعروف:اقتصاددان

امرما تورم تاثیر مورد در سرمایهگذاران به پیامی در معروف اقتصاددان زندی، سقوطرک منتظر گفت و داد هشدار درصدی20تا10یکا

باشید.بازارها

ما سیانبیسی، از نقل به مهر گزارش امربه تورم تأثیر مورد در سرمایهگذاران به پیامی در معروف، اقتصاددان زندی، دادرک هشدار یکا

سقوط منتظر گفت ما20تا10و باشید. بازارها وردرصدی است مودیز اعتبارسنجی بینالمللی موسسه ارشد اقتصاددانان از زندی ک

ن رفتن باال است امرمعتقد بهره بازارهایرخ در سنگین بسیار سقوطی موجب است، داده وعده خود اخیر اجالس در فدرالرزرو که یکا،

یک شاهد قبلی، مشابه موارد برخالف سنگین، سقوط این از پس که میکند پیشبینی زندی شد. خواهد سریکاورمالی نخواهیمری یع
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ام سهام قیمت که چرا کردربود پیشبینی او است. باالتر خیلی سهام این واقعی ارزش میزان از هم حاال همین سهامریکاوریکا بازار ی

سقوطرام این از شده10-20یکا آغاز سقوط این فرآیند است ممکن حاال همین کرد اشاره او بکشد. طول سال یک از بیش درصدی

جل برای خواست فدرالرزرو از زندی هستند. وحشتزده سرمایهگذاران که چرا سیاستگذارگیوباشد سقوط، این از تغییرری را خود یهای

آمد.پاییندرصد3.45وکردثبترا2020اکتبرازخودهفتگیسقوطینربدتداوجونزشاخصجمعهروزمعامالتدردهد.

)۲۳:۴۹-۰۰/۰۳/۳۱(رویداد

ط افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز مؤمنی مؤثرترحمیدرضا از یکی اینکه بابیان تولید جهش برای امید و تدبیر عنوان با برنامههارحهای ین
کرداظهاراست،اقتصادیویژهوآزادمناطقدربینالمللبورسایجاد

میشودافتتاحکیشدربینالمللبورس

ط افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز مؤمنی یکیرحمیدرضا اینکه بابیان تولید جهش برای امید و تدبیر عنوان با حهای

مؤثرت درراز بینالملل بورس ایجاد برنامهها آزادین مهمتمناطق بهعنوان موضوع این کرد: اظهار است، اقتصادی ویژه بستررو ین

ط از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به بااتصال خارجی سرمایههای جذب برای قابلکنتراقتصادی و استاندارد شیوههای باریق ل

ار و مالی نیازهای تأمینزتأمین در بیبدیلی نقش ابزار، این کند. فراهم داخلی تولیدی کاالهای صادرات برای مطمئنی مسیر کشور ی

ار و شزمالی و پروژهها برای شورایعالیری دبیر داشت. خواهد کشور کل برای آزادکتها تأمینمناطق اینکه بابیان اقتصادی ویژه و

اصلیت از یکی تصرمالی است، تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای تشکیلرین با اخیر ماههای طی زمینه همین در کرد: یح

سرمایهگذا و مالی تأمین سازمانهایرشورای کلیدی پروژههای مالی منابع برای الزم اقدامات آزادی، برمناطق افزود: شد.وی انجام

از بیش اساس و2همین کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان لجستیکیزمیلیارد یرساختهای

گردشگ پروژههایرو و کاسپین بندر اسکلههای تکمیل و تأمین امام، فرودگاهی آزادشهر منطقه تجهیزات تأمین ماکو، یرساختیزی

پروژههای برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان است.مؤمنی شده مالی تأمین مختلف روشهای با یربناییزقشم

آزاددر تمناطق شد.وی خواهد تأمین شیوهها همین به الزم فرآیندهای شدن نهایی با چابهار و حاضرأارس حال در کرد: شعبه320کید

و479بانک، بیمه مجموع74شعبه تعدادصرافی به خدمترسانی873ًا زمینه این در فعاالن به اقتصادی و مالی موضوعات در واحد

همکا اینکه بابیان میانرمیکنند.مؤمنی گستردهای آزادی است،مناطق گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه و

شرتص ایجاد کرد: خاصریح سرمایه تأمین آزادکت سرمایهگذامناطق جذب جهت بورس بازارهای فعالیتهای گسترش ازرو بهویژه ی

عالی شورای میشود.دبیر محسوب ارتباطات این ازجمله همسایه آزادکشورهای برونمرمناطق بانک اینکه بابیان اقتصادی ویژه یزو

مهمت از یکی سرمایهگذارنیز اقدامات و فعالیتها رساندن ثمر به در مالی ساختارهای تجارین و تری است، شرایطأی این کرد: کید

اعتمادسا تجازبا روندهای تسهیل بر بینالمللی، مالی منابع و سرمایه ورود زمینه ایجاد بر عالوه خارجی سرمایهگذاران برای نیزری ی

معتب و متعدد سرمایهگذاران افزود: میکند.وی ایفا مهمی کهرنقش کردهاند تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تأسیس برای ی

تس صورت مردر بانک اثزکریع شاهد الزم مجوزهای صدور فرآیند در گفتهرگذاری به بود. خواهیم کشور و مناطق توسعه بر ابزار این ی
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سرمایهگذا فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن سپردههای تجارمؤمنی، و مالیری تأمین جهت باالیی ظرفیت آنها، ی

میکند.فراهمآزادمناطقدرمستقرپروژههای

سنگآهنباعرضهفوالدیردستویرقیمتگذاپایان

تج خان امیرتقی خبر| کشفرکاال و شدن رقابتی به کاال بورس در معدنی محصوالت عرضه اینکه بابیان سرمایه بازار ارشد کارشناس یشی

فوالد، تولید زنجیره کل عرضه کنار در کاال بورس به معدنی محصوالت ورود است معتقد میکند، کمک فوالد زنجیره کل در بهینه قیمت

دستو قیمتهای سالها بر میگوید:رپایانی سنگآهن بورسی عرضه پیامدهای خصوص در است.وی زنجیره مختلف حلقههای در ی

ذات محصوالت، این که است این فوالد، زنجیره خوراکهای و سنگآهن بورسی عرضه درباره مهم میشوندنکته مبادله مجتمعی بین ًا

بز مجتمع چند توسط کشور تولیدی کنسانتره عمده که معنی این توسطربه سنگآهن یا کنسانتره از بخشی (البته میشود تولید گ

خ ولی میشوند) تولید هم کوچک بزرمجتمعهای مجتمع چند محصوالت این زنجیرهریدار در هرچقدر میان این در هستند. فوالدی گ

ح پاییندست سمت به باالدست از حالرفوالد در میرود. ازدیاد به رو صنعت، این در فعال مجتمعهای و فعاالن تعداد میکنیم، کت

اخیر اسفنجی آهن خوراک همچنین و گندله خوراک کنسانتره، خوراک اینکه به توجه با میشودحاضر، مشاهده عرضهشده، بورس در ًا

ح پایین سمت به باالدست از هرقدر نیز کاالها این عرضه خردر تعداد میکنیم، جذابتزیدارانرکت رقابت و شده رویریادتر نیز ی

یعنی خوراک زنجیره انتهای در بهویژه را مهم این که میشود نزدیکتر واقعی پایه قیمت به کشفشده قیمت و انجامشده محصوالت

دیگ مورد میدهد: توضیح میکنیم.وی مشاهده بیشتر اسفنجی کاالرآهن بورس در که شرایطی در که است این کرد توجه باید که ی

شرخ محصوالت برای باشندریدار داشته را محصول صادرات اجازه نشد، پیدا جایگزکتها وقتی وجودزیرا صادرات مجوز اسم به ینی

سودآو و سود حاشیه افزایش میدهد: ادامه سرمایه بازار کارشناس میکند.این کمک کاال بورس در قیمت کشف کارایی به یردارد

بزرش کمک میتواند سنگآهن سرمایهگذارکتهای رشد برای شرگی این در شری این باشد؛ تجهیزرکتها اکتشاف، برای بههرحال کتها

تجهیز همچنین و جدید سرمایهگذازمعادن نیازمند خودشان موردنیاز بزریرساختهای سودآوریهای افزایش درواقع، و هستند یرگی

سرمایهگذا برای الزم منابع میتواند طرآنها ساخت لحاظ به چه و فعلی ظرفیت حفظ جهت به چه را آتی اینریهای توسعهای حهای

بدهد.آنهابهراظرفیتوامکان

رویدادتعادل:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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)۰۲:۱۱-۰۰/۰۴/۰۱(امیدوارنداقتصادآیندهبهمردم

سرمایهگذا گفت: سالررئیسجمهور در اقتصادی99و98یها آینده به مردم و است شده بیشتر اقتصادی، جنگ و مشکالت بهرغم

هستند.امیدوار

بهرهبردا آیین در رئیسجمهور روحانی، حسن آزادیرحجتاالسالم هرمرتجامناطق استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی گان،زی،

اقتصادی جنگ رنج و سختیها برابر در اخیر نیم و سال سه در ایران ملت مقاومت و ایستادگی گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان

تا در اقتصادی جنگ این بود. بهربینظیر را ایران ملت نیم و سال سه کاخسفید، ظالمان افزود: بود.وی مثالزدنی جهان و منطقه یخ

گذاشتند.دسترویدستونکردندکمکایرانملتبهیکارآمترسازنیزدیگرکشورهایکردند.محاصرهکاملطور

آم دارایی وزارت بیانیه به اشاره با تحرروحانی فردا از هستیم آماده اینکه بر مبنی برداریکا کرونا واکسن روی از را خاطرنشانریم یم،

کرد.قفلرابانکیفعالیتهایوبستایرانرویراچیزهمهیکارآماخیرنیموسالسهطولدرکرد:

۶
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)۰۷:۱۰-۰۰/۰۴/۰۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورساقتصادی:ویژهوآزادمناطقعالیشورایدبیر

عالی شورای آزاددبیر عالیمناطق شورای ازسوی مجوز صدور از پس و بزودی کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و

میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهدافتتاحبورس

ط افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در مومنی حمیدرضا ایرنا، گزارش یکیربه اینکه بیان با تولید جهش برای امید و تدبیر عنوان با حها

موثرت درراز الملل بین بورس ایجاد برنامهها آزادین مهمتمناطق عنوان به موضوع این داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه بستررو ین

ط از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی سرمایههای جذب برای کنتراقتصادی قابل و استاندارد شیوههای باریق ل

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنیمسیرکشوریزارومالینیازهایتامین

ار و مالی تامین در بیبدیلی نقش ابزار، این افزود: طزوی برای شری و شورایعالیرحها داشت.دبیر خواهد کشور کل برای مناطقکتها

اصلیتآزاد از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه تصرو است، تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای کرد:رین یح

گذا سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر ماههای طی راستا همین طردر مالی منابع برای الزم اقدامات کلیدیری، حهای

شد.انجامآزادمناطقسازمانهای

از بیش اساس همین بر افزود: و2وی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختهایزمیلیارد

گردشگ و طرلجستیکی و کاسپین بندر اسکلههای تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، حهایری

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیز

ط برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزحهایرمومنی آزادیربنایی شدنمناطق نهایی با چابهار و ارس

حاضر درحال کرد: تاکید شد.وی خواهد تامین شیوهها همین به الزم بانک،320فرآیندهای و479شعبه بیمه مجموعا74شعبه صرافی

میکنند.رسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبهاقتصادیومالیموضوعاتدرواحد873تعدادبه

همکا اینکه بیان با میانرمومنی گستردهای آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو
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ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت سرمایهگذامناطق جذب جهت بورس بازارهای فعالیتهای گسترش ازرو ویژه به ی

میشود.محسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

)۰۷:۱۰-۰۰/۰۴/۰۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورساقتصادی:ویژهوآزادمناطقعالیشورایدبیر

عالی شورای آزاددبیر عالیمناطق شورای ازسوی مجوز صدور از پس و بزودی کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و

میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهدافتتاحبورس

ط افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در مومنی حمیدرضا ایرنا، گزارش یکیربه اینکه بیان با تولید جهش برای امید و تدبیر عنوان با حها

موثرت درراز الملل بین بورس ایجاد برنامهها آزادین مهمتمناطق عنوان به موضوع این داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه بستررو ین

ط از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی سرمایههای جذب برای کنتراقتصادی قابل و استاندارد شیوههای باریق ل

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنیمسیرکشوریزارومالینیازهایتامین

ار و مالی تامین در بیبدیلی نقش ابزار، این افزود: طزوی برای شری و شورایعالیرحها داشت.دبیر خواهد کشور کل برای مناطقکتها

اصلیتآزاد از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه تصرو است، تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای کرد:رین یح

گذا سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر ماههای طی راستا همین طردر مالی منابع برای الزم اقدامات کلیدیری، حهای

شد.انجامآزادمناطقسازمانهای

از بیش اساس همین بر افزود: و2وی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختهایزمیلیارد

گردشگ و طرلجستیکی و کاسپین بندر اسکلههای تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، حهایری

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیز

ط برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزحهایرمومنی آزادیربنایی شدنمناطق نهایی با چابهار و ارس

حاضر درحال کرد: تاکید شد.وی خواهد تامین شیوهها همین به الزم بانک،320فرآیندهای و479شعبه بیمه مجموعا74شعبه صرافی

میکنند.رسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبهاقتصادیومالیموضوعاتدرواحد873تعدادبه

همکا اینکه بیان با میانرمومنی گستردهای آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت سرمایهگذامناطق جذب جهت بورس بازارهای فعالیتهای گسترش ازرو ویژه به ی

میشود.محسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبوراقتصادی:ویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیراسالمی:یجمهور|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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)۰۷:۱۰-۰۰/۰۴/۰۱(شودمیبرداشتههایمرتحبزودیشد؛جمهورانجامرئیسکنفرانسیویدئوحضوربا

اجراییربهرهبردا عملیات آغاز و و102ی اقتصادی درزپروژه آزادیربنایی بارتجامناطق دوشنبه روز کشور اقتصادی ویژه و صنعتی ی،

شد.آغازکنفرانسوویدئیقرطازورئیسجمهورفرمان

رسمی افتتاح فرمان تولید، جهش برای امید و تدبیر ملی پویش هفته چهارمین و هفتاد در روحانی، و102دکتر اقتصادی یربناییزپروژه

در آزادرا هرمرتجامناطق بلوچستان، و سیستان خوزستان، استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی صادرزی، گیالن و شرقی آذربایجان گان،

کرد.

اجرای دررط50برای آزادح بهرهبردامناطق امروز که کشور اقتصادی ویژه میشود،رو آغاز آنها از رسمی و8ی تومان15هزار میلیارد

ه اجرایزاعتبار برای و شده نیز52ینه میشود آغاز رسما امروز آنها احداث عملیات که و62طرحی نظر50هزار در اعتبار تومان میلیارد

است.شدهگرفته

میشود.ایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا

افتتاح فرمان صدور از قبل جمهور ورط15رئیس صنعتی برابزح سه افزایش ارس، آزاد منطقه در سرمایهگذاریربنایی منطقهری این در ی

و هزار یک سال900از در تومان بر98میلیارد بالغ سال6به در تومان میلیارد آم99هزار اقتصادی جنگ شکست از خوبی نشانه یکاررا

دانست.ایرانمردمعلیه

ط افتتاح مراسم در روحانی وردکتر اقتصادی تزحهای اکبر مهندس مرحوم خاطره و یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه کانریربنایی

بسیار زحمات جملهزکه از مختلف بخشهای در آزادیادی مستعدمناطق مناطق از یکی عنوان به کیش از کشیدند، کشور توسعه برای

سرمایهگذا سرمایهگذاربرای که است مناطقی جزو کیش گفت: و برد نام بسیارری بسیارزیهای استعداد و گرفته انجام آن در یادی

سرمایهگذاز برای خارجیریادی سرمایه جذب و تحول برای کشور جنوب آزاد منطقه در مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد هم بیشتر ی

باشد.

به دوازدهم و یازدهم دولت همانند هم سیزدهم دولت دارم اطمینان افزود: جمهور آزادرئیس عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

سرمایهگذا افزایش شاهد کرونا و اقتصادی جنگ بهرغم خوشبختانه افزود: دررروحانی آزادی خصوصیمناطق بخش فعالیت و تالش با

است.شدهکشورآیندهوتولیداقتصاد،آیندهبهمردمبیشتریرامیدوابهمنجرکههستیم

ط افتتاح به اشاره با ادامه در جمهور مهمررئیس روابطزحهای دارم اطمینان داشت: اظهار ارس، آزاد منطقه در اقتصادی و بنایی یر

خواهد.برداشتهبهزودیکهیمهارتحشدنبرداشتهازبعدآذربایجانیرجمهوباایراناسالمییرجمهو

همکا برای مهمی بسیار تصمیمات اینکه بیان با جمهورروحانی رئیس با کشور دو اینری همه گفت: است، شده اتخاذ آذربایجان کشور

تح خاطر به تحرتصمیمات لغو با که بود شده مواجه کندی با غیرقانونی و ظالمانه اجراییریمهای و عملیاتی نزدیک، آینده در یمها

بود.خواهندکشوروغربشمالیزمرمناطقدرمثبتبسیارتحولیکشاهدمردمومیشود

افتتاح فرمان صدور از قبل جمهور سالرط11رئیس در عراق کشور به خود سفر به اشاره با اروند، آزاد منطقه در صنعتی اقتصادی- 97ح

این مهم توافقات از بصره – شلمچه آهن خط احداث همچنین و رود اروند الیروبی موضوع گفت: سفر، این در کشور دو مهم توافقات و

است.شدهفراهمتفاهماتشدنعملیاتیواجراییزمینههایموجود،موانعرفعویهارپیگیباخوشبختانهکهبودسفر

۱۴۰۰خرداد۳۱
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به را ایران که آهن خط این افزود: و دانست منطقه بیشتر آبادانی و توسعه موجب را بصره – شلمچه آهن خط احداث روحانی دکتر

د به نهایت در و برایرعراق خوبی بسیار مسیر و است برخوردار باالیی اهمیت از میکند متصل مدیترانه بودزیای خواهد اربعین یارت

برسد.یربهرهبردابهیعتررسهرچهیمرامیدواوبرسندکربالبهراحتمیتوانندیلریقرطازمردمکه

که مهم و حساس بسیار منطقهای را اروند آزاد منطقه از د8رئیسجمهور تالشهایرسال و اقدامات گفت: و برد نام بوده جنگ گیر

خودز توان همه دولت این دارد، وجود مشکالتی و سختیها هنوز حال عین در اما شده انجام منطقه این توسعه و آبادانی برای یادی

داد.خواهدادامهرامنطقهتوسعهروندهمبعدیدولتدارماطمینانوبردهکاربهرا

شدخواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایهومیشودبرداشتهیمهارتحبزودی

اینکه بر تاکید با روحانی آزاددکتر سرمایهگذامناطق در تحرباید بزودی گفت: شوند، پیشران خارجی سرمایهری و میشود برداشته یمها

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجی

ط افتتاح مراسم در گذشته روز جمهور ملیررئیس طرحهای و آزادحها تدبیرمناطق پویش چهارمین و درهفتاد کشور اقتصادی ویژه و

ط هفته هر افتتاح تولید، جهش برای امید سالرو آغاز از توسعهای و ملی جهانیان99حهای همه برای خوبی بسیار عالمت را تاکنون

تح از ناشی موانع و مشکالت و هستند خود کشور آبادانی و توسعه به عالقمند ایرانیان که دانست واقعیت این بیان ظالمانهردر یمهای

کند.ایجادمانعکشورپیشرفتوتوسعهراهدرنتوانستهکروناشیوعودشمناقتصادیجنگو

تص روحانی سرمایهگذاردکتر افزایش و کشور آبادانی و توسعه روند کرد: طریح در پروژههایری و مختلفزحها بخشهای در یربنایی

هستند.امیدوارکشوروخودآیندهبهمردمکهاستایندهندهنشان

تح و اقتصادی جنگ برابر در ایستادگی و مقاومت با ایران مردم اینکه بیان با بهروی را دشمن بینی و سیاه صورت ظالمانه، یمهای

آم مسئوالن گذشته روزهای در داشت: اظهار مالیدند، تحرخاک لغو برای و پذیرفته مدتها از بعد را خود اشتباه کروناریکایی واکسن یم

جمله از کرونا با مقابله تجهیزات تامین در و هستیم واکسن تولیدکننده امروز ما که است درحالی این و کردند آمادگی اعالم ایران علیه

یم.رنداجرخابهیزنیاماسک

دیگ بخش در جمهور جایگاهررئیس اهمیت به اشاره با خود سخنان از آزادی گفت:مناطق کشور، اقتصاد در اقتصادی ویژه و

آزادامروز صادمناطق به مصرفکننده و واردکننده از و یافته بارتوسعه ایران بین ارتباطی پل و شدهاند تبدیل تولیدکننده و کننده

هستند.جهانمختلفکشورهایوهمسایگان

تب با خود سخنان ابتدای در جمهور بزررئیس مسئولیت به عمل خاطر به ایران مردم از رضا(ع)، امام سعادت با میالد وریک سیاسی گ

کرد.یرسپاسگزایخیرتامقطعایندریرجمهویاسترانتخاباتدرکترشواجتماعی

آم رسمی مقام یک اعتراف به اشاره با تحرروحانی گستره به آمریکا ظالمانه خریمهای بر حتی درریکا گفت: کرونا، واکسن و ماسک ید

تح را چیز همه سفید کاخ ظالمان که میگفتیم چه هر ایران، ملت علیه عیار تمام اقتصادی جنگ نیم و سال سه همهرطول و کرده یم

نمیکردند.باورعدهایبازبستهاند،راراهها

دولت و کردند اعمال ایران ملت علیه کامل محاصره نیم و سال سه سفید کاخ ظالمان که داد نشان اعتراف این افزود: جمهور رئیس

است.دادهادامهرامسیرهمانگذشتهماه5حدوددرمتفاوتشعارهایوجودبانیزیکارآمجدید

تص روحانی آمردکتر کرد: صادریح حتی و خودکفا ماسک تولید در ایران ملت دیدند وقتی واکسنریکاییها تولید زمینه در و است کننده

کرد.خواهندرفعراایرانبرایواکسنوماسکیدرخیمرتحکهمیکننداعالمتازهاست،بودهموفقنیز

شودمیداشتهبرهایمتحربزودیاسالمی:یجمهور|خبرخبرادامهادامه
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ط مستمر افتتاح جمهور بزررئیس عمرانی آمرحهای به تودهنی یک را کشور سراسر در افتتاحهایرگ کرد: خاطرنشان و توصیف یکا

آم شاید که داد نشان تحرپنجشنبهها با بتوانند هریکاییها اما کنند، مواجه مشکل با را ایران ملت رفاه تولیدریم توانست نخواهند گز

کنند.تعطیلکشورایندررافعالیتو

شودمیداشتهبرهایمتحربزودیاسالمی:یجمهور|خبرخبرادامهادامه
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)۲۰:۱۸-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههابهزودییمها؛رتحرفعدرموردروحانیوعده

تح زودی به انشاءاهلل گفت: سراررییسجمهور ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته خبزیمها گزارش میشود.به یها،رگزاریر

بهرهبردا آیین در روحانی طرحسن از ملیری آزادحهای بزرتجامناطق بسیار مسوولیت مردم اینکه بیان با اجتماعیری و سیاسی گ

رییسجمهو آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را جهترخود در خوب بسیار اقدام این برای آنان به کردند. انتخاب را خود ی

تب رای صندوقهای پای در گسترده دیگرحضور بخش در میگویم.وی آمریک پیش روز چند اینکه گفت: سخنانش از اعالمری یکاییها

حاض تحرکردند برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را تروریم این خود که میدهد نشان اعترافریم اقدامی چنین به یستها

و ماسک زمینه در موضوع بانکی مسائل در اگر که گفتهاند نبوده، درست قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند
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ندا مشکلی باشد ورواکسن میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی هم آن تازه کرد: تاکید یم.روحانی

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با رفتیم.وی تولید سمت به هم واکسن است،ردر جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد وجود اقتصادی جنگ دلیل به گرانی حهایرهرچند

آم به تودهنی که بود میشد.رییسجمهورملی محسوب طریکا افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با وری دوشنبه در ملی حهای

ط ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را سرمایهگذازحهایرپنجشنبه آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و 70ی

سرمایهگذا تومان میلیارد اینکهرهزار از من گرفت. صورت آزادی صادمناطق به بدل واردکننده مناطق از شدندرایران دولت این در کننده

تح زودی به انشاءاهلل شد: یادآور سرارسپاسگزارم.روحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته درزیمها که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهمدولت

)۲۰:۱۶-۰۰/۰۳/۳۱(کشورآزادمناطقدراقتصادیحرط102ازیربهرهبرداگرفت؛صورتروحانیحضوربا

شد.گزارربکشوراقتصادیویژهوصنعتیی،رتجاآزادمناطقدریربناییزواقتصادیپروژه102اجراییعملیاتآغازویربهرهبردا

رییسجمهو روحانی حسن رسمیرحجتاالسالم افتتاح فرمان و102ی، اقتصادی درزپروژه را آزادیربنایی ویژهرتجامناطق و صنعتی ی،

هرم بلوچستان، و سیستان خوزستان، استانهای اجرایزاقتصادی برای کرد. صادر گیالن و شرقی آذربایجان در50گان، مناطقپروژه

بهرهبرداآزاد گذشته روز که کشور اقتصادی ویژه برو آنها از رسمی شد،ری و8گزار ه15هزار اعتبار تومان اجرایزمیلیارد برای و شده ینه

ب52 رسما دیروز آنها احداث عملیات که نیزرطرحی شد و62گزار بهرهبردا50هزار با است. شده گرفته نظر در اعتبار تومان ازرمیلیارد ی

میشود.ایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموع

سهبراب افزایش مراسم، این در سخنانی طی سرمایهگذارروحانی وری هزار یک از ارس آزاد منطقه در سال900ی در تومان به98میلیارد

بر سال6بالغ در تومان میلیارد آم99هزار اقتصادی جنگ شکست از خوبی نشانه کیشررا از همچنین وی دانست. ایران مردم علیه یکا

سرمایهگذا برای مستعد مناطق از یکی عنوان سرمایهگذاربه که است مناطقی جزو کیش گفت: و برد نام بسیارری آنزیهای در یادی

بسیار استعداد و گرفته گذازانجام سرمایه برای برایریادی کشور جنوب آزاد منطقه در مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد هم بیشتر ی

رییسجمهو باشد. خارجی سرمایه جذب و بهرتحول دوازدهم و یازدهم دولت همانند هم سیزدهم دولت دارم اطمینان افزود: مناطقی

عآزاد ایران توسعه گذازبرای سرمایه افزایش شاهد کرونا و اقتصادی جنگ رغم به خوشبختانه افزود: روحانی کرد. خواهد کمک یریز

آزاددر امیدوامناطق به منجر که هستیم خصوصی بخش فعالیت و تالش شدهربا کشور آینده و تولید اقتصاد، آینده به مردم بیشتر ی

ط افتتاح به اشاره با ادامه در رییسجمهور مهمراست. دارمزحهای اطمینان داشت: اظهار ارس، آزاد منطقه در اقتصادی و یربنایی

جمهو جمهورروابط با ایران اسالمی تحری شدن برداشته از بعد آذربایجان بیشتری گسترش شد، خواهد برداشته زودی به که یریمها

همکا برای مهمی بسیار تصمیمات اینکه بیان با روحانی یافت. رییسجمهورخواهد با کشور دو گفت:ری شده، اتخاذ آذربایجان کشور

تح خاطر به تصمیمات این تحرهمه لغو با که بود شده مواجه کندی با غیرقانونی و ظالمانه وریمهای عملیاتی نزدیک، آینده در یمها

بود.خواهندکشوروغربشمالیزمرمناطقدرمثبتبسیارتحولیکشاهدمردمومیشوداجرایی

میشودیرازسرانایربهمایههاسربهزودیصنعت:جهان|خبرخبرادامهادامه
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یادآو با اروند، آزاد منطقه به اشاره با ادامه در سالروی در عراق کشور به خود سفر گفت:97ی سفر، این در کشور دو مهم توافقات و

پیگی با خوشبختانه که بود سفر این مهم توافقات از بصره شلمچه- خطآهن احداث همچنین و اروندرود الیروبی رفعرموضوع و یها

موجب را بصره – شلمچه آهن خط احداث روحانی است. شده فراهم تفاهمات شدن عملیاتی و اجرایی زمینههای موجود، موانع

د به نهایت در و عراق به را ایران که خطآهن این افزود: و دانست منطقه بیشتر آبادانی و اهمیترتوسعه از میکند متصل مدیترانه یای

برای خوبی بسیار مسیر و است برخوردار طزباالیی از مردم که بود خواهد اربعین وریقریارت برسند کربال به راحت میتوانند یل

برسد.یربهرهبردابهیعتررسهرچهیمرامیدوا

)۲۰:۱۶-۰۰/۰۳/۳۱(کشورآزادمناطقدراقتصادیحرط102ازیربهرهبرداگرفت؛صورتروحانیحضوربا

شد.گزارربکشوراقتصادیویژهوصنعتیی،رتجاآزادمناطقدریربناییزواقتصادیپروژه102اجراییعملیاتآغازویربهرهبردا

رییسجمهو روحانی حسن رسمیرحجتاالسالم افتتاح فرمان و102ی، اقتصادی درزپروژه را آزادیربنایی ویژهرتجامناطق و صنعتی ی،

هرم بلوچستان، و سیستان خوزستان، استانهای اجرایزاقتصادی برای کرد. صادر گیالن و شرقی آذربایجان در50گان، مناطقپروژه

بهرهبرداآزاد گذشته روز که کشور اقتصادی ویژه برو آنها از رسمی شد،ری و8گزار ه15هزار اعتبار تومان اجرایزمیلیارد برای و شده ینه

ب52 رسما دیروز آنها احداث عملیات که نیزرطرحی شد و62گزار بهرهبردا50هزار با است. شده گرفته نظر در اعتبار تومان ازرمیلیارد ی

میشود.ایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموع

سهبراب افزایش مراسم، این در سخنانی طی سرمایهگذارروحانی وری هزار یک از ارس آزاد منطقه در سال900ی در تومان به98میلیارد

بر سال6بالغ در تومان میلیارد آم99هزار اقتصادی جنگ شکست از خوبی نشانه کیشررا از همچنین وی دانست. ایران مردم علیه یکا

سرمایهگذا برای مستعد مناطق از یکی عنوان سرمایهگذاربه که است مناطقی جزو کیش گفت: و برد نام بسیارری آنزیهای در یادی

بسیار استعداد و گرفته گذازانجام سرمایه برای برایریادی کشور جنوب آزاد منطقه در مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد هم بیشتر ی

رییسجمهو باشد. خارجی سرمایه جذب و بهرتحول دوازدهم و یازدهم دولت همانند هم سیزدهم دولت دارم اطمینان افزود: مناطقی

عآزاد ایران توسعه گذازبرای سرمایه افزایش شاهد کرونا و اقتصادی جنگ رغم به خوشبختانه افزود: روحانی کرد. خواهد کمک یریز

آزاددر امیدوامناطق به منجر که هستیم خصوصی بخش فعالیت و تالش شدهربا کشور آینده و تولید اقتصاد، آینده به مردم بیشتر ی

ط افتتاح به اشاره با ادامه در رییسجمهور مهمراست. دارمزحهای اطمینان داشت: اظهار ارس، آزاد منطقه در اقتصادی و یربنایی

جمهو جمهورروابط با ایران اسالمی تحری شدن برداشته از بعد آذربایجان بیشتری گسترش شد، خواهد برداشته زودی به که یریمها

همکا برای مهمی بسیار تصمیمات اینکه بیان با روحانی یافت. رییسجمهورخواهد با کشور دو گفت:ری شده، اتخاذ آذربایجان کشور

تح خاطر به تصمیمات این تحرهمه لغو با که بود شده مواجه کندی با غیرقانونی و ظالمانه وریمهای عملیاتی نزدیک، آینده در یمها

بود.خواهندکشوروغربشمالیزمرمناطقدرمثبتبسیارتحولیکشاهدمردمومیشوداجرایی

یادآو با اروند، آزاد منطقه به اشاره با ادامه در سالروی در عراق کشور به خود سفر گفت:97ی سفر، این در کشور دو مهم توافقات و

پیگی با خوشبختانه که بود سفر این مهم توافقات از بصره شلمچه- خطآهن احداث همچنین و اروندرود الیروبی رفعرموضوع و یها

کشورادآزمناطقدراقتصادیحطر102ازیدارهبربهرحمایت:|خبرخبرادامهادامه
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موجب را بصره – شلمچه آهن خط احداث روحانی است. شده فراهم تفاهمات شدن عملیاتی و اجرایی زمینههای موجود، موانع

د به نهایت در و عراق به را ایران که خطآهن این افزود: و دانست منطقه بیشتر آبادانی و اهمیترتوسعه از میکند متصل مدیترانه یای

برای خوبی بسیار مسیر و است برخوردار طزباالیی از مردم که بود خواهد اربعین وریقریارت برسند کربال به راحت میتوانند یل

برسد.یربهرهبردابهیعتررسهرچهیمرامیدوا

)۲۰:۱۶-۰۰/۰۳/۳۱(کشورآزادمناطقدراقتصادیحرط102ازیربهرهبرداگرفت؛صورتروحانیحضوربا

شد.گزارربکشوراقتصادیویژهوصنعتیی،رتجاآزادمناطقدریربناییزواقتصادیپروژه102اجراییعملیاتآغازویربهرهبردا

رییسجمهو روحانی حسن رسمیرحجتاالسالم افتتاح فرمان و102ی، اقتصادی درزپروژه را آزادیربنایی ویژهرتجامناطق و صنعتی ی،

هرم بلوچستان، و سیستان خوزستان، استانهای اجرایزاقتصادی برای کرد. صادر گیالن و شرقی آذربایجان در50گان، مناطقپروژه

بهرهبرداآزاد گذشته روز که کشور اقتصادی ویژه برو آنها از رسمی شد،ری و8گزار ه15هزار اعتبار تومان اجرایزمیلیارد برای و شده ینه

ب52 رسما دیروز آنها احداث عملیات که نیزرطرحی شد و62گزار بهرهبردا50هزار با است. شده گرفته نظر در اعتبار تومان ازرمیلیارد ی

میشود.ایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموع

سهبراب افزایش مراسم، این در سخنانی طی سرمایهگذارروحانی وری هزار یک از ارس آزاد منطقه در سال900ی در تومان به98میلیارد

بر سال6بالغ در تومان میلیارد آم99هزار اقتصادی جنگ شکست از خوبی نشانه کیشررا از همچنین وی دانست. ایران مردم علیه یکا

سرمایهگذا برای مستعد مناطق از یکی عنوان سرمایهگذاربه که است مناطقی جزو کیش گفت: و برد نام بسیارری آنزیهای در یادی

بسیار استعداد و گرفته گذازانجام سرمایه برای برایریادی کشور جنوب آزاد منطقه در مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد هم بیشتر ی

رییسجمهو باشد. خارجی سرمایه جذب و بهرتحول دوازدهم و یازدهم دولت همانند هم سیزدهم دولت دارم اطمینان افزود: مناطقی

عآزاد ایران توسعه گذازبرای سرمایه افزایش شاهد کرونا و اقتصادی جنگ رغم به خوشبختانه افزود: روحانی کرد. خواهد کمک یریز

آزاددر امیدوامناطق به منجر که هستیم خصوصی بخش فعالیت و تالش شدهربا کشور آینده و تولید اقتصاد، آینده به مردم بیشتر ی

ط افتتاح به اشاره با ادامه در رییسجمهور مهمراست. دارمزحهای اطمینان داشت: اظهار ارس، آزاد منطقه در اقتصادی و یربنایی

جمهو جمهورروابط با ایران اسالمی تحری شدن برداشته از بعد آذربایجان بیشتری گسترش شد، خواهد برداشته زودی به که یریمها

همکا برای مهمی بسیار تصمیمات اینکه بیان با روحانی یافت. رییسجمهورخواهد با کشور دو گفت:ری شده، اتخاذ آذربایجان کشور

تح خاطر به تصمیمات این تحرهمه لغو با که بود شده مواجه کندی با غیرقانونی و ظالمانه وریمهای عملیاتی نزدیک، آینده در یمها

بود.خواهندکشوروغربشمالیزمرمناطقدرمثبتبسیارتحولیکشاهدمردمومیشوداجرایی

یادآو با اروند، آزاد منطقه به اشاره با ادامه در سالروی در عراق کشور به خود سفر گفت:97ی سفر، این در کشور دو مهم توافقات و

پیگی با خوشبختانه که بود سفر این مهم توافقات از بصره شلمچه- خطآهن احداث همچنین و اروندرود الیروبی رفعرموضوع و یها

موجب را بصره – شلمچه آهن خط احداث روحانی است. شده فراهم تفاهمات شدن عملیاتی و اجرایی زمینههای موجود، موانع

د به نهایت در و عراق به را ایران که خطآهن این افزود: و دانست منطقه بیشتر آبادانی و اهمیترتوسعه از میکند متصل مدیترانه یای
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برای خوبی بسیار مسیر و است برخوردار طزباالیی از مردم که بود خواهد اربعین وریقریارت برسند کربال به راحت میتوانند یل

برسد.یربهرهبردابهیعتررسهرچهیمرامیدوا

)۲۰:۱۶-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهیمهارتحبهزودیروحانی:

تح بهزودی شاءاهلل ان گفت: رئیسجمهور : سرارایسنا ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در امیدوارم و میشود یر

سرمایهگذا افزایش شاهد بهرهبردارسیزدهم آیین در روحانی حسن شوند. بهرهمند آن سود و نفع از بتوانند مردم و باشیم ازریها ی

ملیرط آزادحهای بزرتجامناطق بسیار مسوولیت مردم اینکه بیان با اظهارری دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی گ

رای صندوقهای پای در گسترده حضور جهت در خوب بسیار اقدام این برای آنان به کردند. انتخاب را خود رئیسجمهور آنان کرد:

میگویم.یکرتب

دیگ بخش در براو به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد تا53ی آنها همه و شده اجرا آن درصد

یادآو روحانی میشوند. افتتاح سال سرمایهگذارپایان سود و خود آینده به مردم اگر کرد: ازری میزان چنین که باشند نداشته امید ی

تارسرمایهگذا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی همین نمیدهند. انجام را بیسابقهری یخ

رئیسجمهو است. ما مردم واالی جایگاه از نشان آمربوده، خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها راریم یم

بردا ایران علیه کرونا واکسن روی تروراز این خود میدهد نشان کهریم جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

ندا مشکلی باشد واکسن و ماسک زمینه در موضوع بانکی مسائل در اگر گفتهاند نبوده، درست قبلی دولت راه است روحانیرمعتقد یم.

رفتیم.تولیدسمتبههمواکسندرومیکنیمصادراتوشدیمخودکفاماسکتولیددرمافهمیدندکهزمانیهمآنتازهکرد:تاکید

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ بهدلیل گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

رئیسجمهو طرمیشد. افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با ماری کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهای

سرمایهگذازحهایرط آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد صورترهزار ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهازمنگرفت.

)۰۴:۰۳-۰۰/۰۴/۰۱(میشودبرداشتهیمهارتحبهزودیانشاءاهللی:ررئیسجمهو

تحررئیسجمهو بهزودی «انشاءاهلل گفت: سراری ایران سوی سرمایهها و برداشته؛ سیزدهمزیمها دولت در که امیدوارم میشود. یر

سرمایهگذا افزایش آئینرشاهد در روحانی حسن دکتر ایسنا؛ بهگزارش شوند». بهرهمند آن سود و نفع از بتوانند مردم و باشیم یها

کشورادآزمناطقدراقتصادیحطر102ازیدارهبربهرحمایت:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۹۸
Freena.ir

http://www.newswire.ir/LIOTJGNY
http://www.newswire.ir/JIOTTP6J


طربهرهبردا از ملیری آزادحهای بسیاربزرتجامناطق مسئولیت مردم بابیاناینکه انجامری جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی گ

رئیسجمهو «آنان کرد: اظهار پایردادند، در گسترده حضور درجهت بسیارخوب ایناقدام برای آنان به کردند. انتخاب را خود ی

تب رأی برصندوقهای بااشارهبه وی میگویم». ط74یرگزاریک افتتاح «دررُامین گفت: خود، دولت در ملی آزادحهای حرط621مناطق

میشود».افتتاحسالپایانتاآنهاهمهوشدهاجراآندرصد53کهدرحالاجراست

)۱۹:۳۲-۰۰/۰۳/۳۱(اخباراخبار

جمهورمحترمیاسترروحانیدکتردستوربا

شدآغازپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهساختاجراییعملیات

مدی گزارش برایربه امید و تدبیر دولت افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در انزلی آزاد منطقه سازمان بینالملل امور و عمومی روابط یت

اقتصادی عمرانی پروژههای تولید گردشگزجهش و آزادیریربنایی روحانیمناطق دکتر دستور با جمهورکشور محترم اسالمیریاست ی

شد.آغازحرط52اجراییعملیاتوافتتاحپروژه50،ایران

ط افتتاح رویداد پنجمین رویداد سراسرراین آزادحهای اجالسمناطق ویدیو افتتاحیه برنامههای جمهوردر دستورریاست با که بوده ی

شد.آغازانزلیآزادمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهپروژهساختعملیاتروحانیدکتر

بز پروژه این است گردشگرگفتنی تکمیلرگ منظور به دیگر گامی گردشگزی ضریرساختهای افزایش و ماندگاری درریب گردشگر ی

خا مقیم داخلی سرمایهگذار جذب با که بوده انزلی آزاد پارمنطقه مجموعه شد. محقق کشور از شهربارج و آبی سزک منطقهری پوشیده

سرمایهگذا میزان با انزلی بهرهگیرمیلیارد4300یرآزاد با خصوصی بخش آخریالی از درری بینالمللی شاخصهای و استانداردها ین

مساحت به با7فضایی و مترمربع اززهزار بیش برای23مترمربع(23000یربنای اشتغالزایی میزان با مترمربع) فاز120هزار در نفر

میگیرد.قراریربهرهبرداموردوساختهنیموسالدوظرفمنطقهیرگردشگوتجارت

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف مجموعههای به تنوعبخشی و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

میشود.ایجادسازماناینبایربهرهبرداوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

سرمایهگذارگردشگ با منطقه خاری مقیم ایرانی جذبری جهت در سازمان برنامههای از برآیندی که موضوعی میشود؛ ساخته کشور از ج

میگردد.محسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایه

گردشگ حوزه در هماکنون است ذکر به بزرالزم دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه آبریحی-گردشگرین خزندگانزی باغ و یتان

بز مرگترکشور؛ تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای قایقهای اسکله بر مشتمل همراهریها به آبی ورزشهای و یحی

تف امکانات گردشگرسایر و فرهنگی،ورزشی برنامههای کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای ازریحی که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگقطبهایینراصلیتازیکیبهرامنطقهاینمیشودپاربانزلیآزادمنطقهسازمانسوی

میشودداشتهبریمهاتحربهزودیانشاءهللای:رئیسجمهورسایه:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۹۹
Freena.ir

http://www.newswire.ir/LIOS3VLK


غیرمجازآبپمپهایدارندگانباقانونیبرخوردآغاز

دارد.قانونیپیگردوشدهمحسوبجرمآبیعزتوشبکهرویپمپمستقیمیز:نصبزعمحبوبه

ش همگانی آموزش و عمومی روابط تعدادرمدیر نصب پی در گفت: خبر این اعالم با اصفهان استان فاضالب و آب پمپزکت یادی

آبرسانی امر در اختالل و آب قطع فشار، شدید کاهش به منجر که پوشش تحت روستاهای و شهرها آبرسانی شبکه روی بر غیرمجاز

ش بود، شده مردم به درخواسترعادالنه اصفهان استان انقالب و عمومی محترم دادستان از نامهای در اصفهان استان فاضالب و آب کت

کرد.متخلفافرادبابرخوردبرایقانونیمجوز

مشت با برخورد اجازه و موافقت درخواست این با قضایی محترم مقام خوشبختانه گفت: سندی خور مشترمهرداد پرمصرف، کینیرکین

مشت و میکنند فعلی شرایط در آب از ناصحیح استفاده به تظاهر نمودهاند،رکه شبکه روی بر مستقیم پمپ نصب به اقدام که کینی

کرد.صادر

جا هفته ابتدای از اساس همین بر گفت: مشتروی انشعاب قطع و شناسایی عملیات مصرفری مروج گروههای و شد آغاز متخلف کان

موا رعایت ضمن دارند اجازه انتظامی نیروی مأموران همراهی با اصفهان استان آبفای آب شهروندی،زبهینه حقوق و قانونی شرعی، ین

کنند.اقداممتخلفافرادآبانشعابقطعوشناساییبهنسبت

جمعآو به نسبت متخلف افراد اینکه محض به است بدیهی افزود: اصفهان استان آبفای ورسخنگوی پمپ نصب و مستقیم پمپ ی

شد.خواهدوصلدوبارهآنهاآبانشعابکنند،اقدامیفشدهرتعاستانداردهایاساسبرذخیرهنزمخ

بز اصفهان آبرسانی شبکه حاضر حال در اینکه بابیان باروی غیرمجاز،3200گ پمپهای گفت: است مواجه آب کمبود ثانیه در لیتر

تورمدی عدالت و شبکه شزیت دست از را آب خاریع آبفا شرکت دلیل همین به و میسازد شناساییرج اصفهان استان فاضالب و آب کت

است.دادهقرارجدیکاردستوردررامتخلفکینرمشتآبانشعابقطعو

مشت با ارتباط سامانه به را مراتب غیرمجاز، پمپهای مشاهده صورت در خواست شهروندان از درعینحال اصفهانروی استان آبفای یان

دهند.اطالع122

بندهای اساس بر میشود ش4-39و4-34اضافه عملیاتی آبرسانیرآییننامه شبکه روی مستقیم پمپ نصب فاضالب و آب کتهای

کنند.قطعموقتصورتبهتخلفرفعزمانتاراکینرمشتاینگونهانشعابمیتوانندآبفاکتهایرشواستممنوع

سال35باالیمجردزنانبهمسکنودیعهوامپرداختجزئیات

و شهرسازمعاون و راه باالیزیر مجرد زنان به اجاره وام اختصاص از خودس35ی و ،رسال آنالین صبح ستاره گزارش به داد. خبر پرست

باالی که خانمهایی همه کرونا با مبارزه ستاد مصوبه براساس افزود: محمودزاده خودس35محمود دارند، سن بارسال و هستند پرست

و معاون کنند. استفاده اجاره تسهیالت از میتوانند نمیکنند، زندگی شهرسازخانواده و راه وامزیر پرداخت اولویت گذشته سال گفت: ی

خودس زنان برای را سراجاره و تعرپرست که دادیم قرار خانوار فرپرست مجرد زنان با آن وقتریف به هم امسال مصوبه این میکند، ق

باالی زنان به تسهیالت اعطای به که ودیعه اجاره وام اعطای شرایط از بند این توضیح در وی است. باقی دارد،35خود اشاره سال

باالی که خانمهایی خودس35گفت: و دارند سن تسهیالترسال از میتوانند نمیکنند، زندگی خانواده با اینکه مفهوم به هستند پرست

س مردان به اینکه بیان با محموزاده کنند. استفاده متاراجاره و طالق همسر، فوت دلیل به که خانوار وامرپرست نیز هستند مجرد که

باالی مجرد زنان برای استثنایی واقع در گفت: میگیرد، تعلق بر35اجاره دارد؛ وجود ودیعه» «وام و ملی» «مسکن نام ثبت در سال

س خانمهای برای اساس خودسراین خانمهای یا خانوار بارپرست که دارد وجود استثنا این تسهیالت35پرست از بتوانند سن سال
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ط امکانات از همچنین و اجاره شهرسارودیعه و راه وزارت ساختمان و مسکن معاون کنند. استفاده مسکن ملی اقدام ادامهداد:زح ی

باالی مجرد زنان همه به ستاد مصوبه طبق و باشد هماهنگ کرونا با مبارزه ستاد مصوبه با باید بانکی را35نظام اجاره وام سال

ساعت از مسکن ودیعه وام ثبتنام کند. چهارشنبه12پرداخت د26روز شرایط واجد مستاجران همه و است شده آغاز یافترخرداد

باشد.خوداستعالمپاسخمنتظربایداکنونکردهاندثبتنامtem.mrud.irسامانهدرکهمسکنودیعهکمکتسهیالت

جمهورمحترمیاسترروحانیدکتردستوربا

شدآغازپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهساختاجراییعملیات

مدی گزارش برایربه امید و تدبیر دولت افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در انزلی آزاد منطقه سازمان بینالملل امور و عمومی روابط یت

اقتصادی عمرانی پروژههای تولید گردشگزجهش و آزادیریربنایی روحانیمناطق دکتر دستور با جمهورکشور محترم اسالمیریاست ی

شد.آغازحرط52اجراییعملیاتوافتتاحپروژه50،ایران

ط افتتاح رویداد پنجمین رویداد سراسرراین آزادحهای اجالسمناطق ویدیو افتتاحیه برنامههای جمهوردر دستورریاست با که بوده ی

شد.آغازانزلیآزادمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهپروژهساختعملیاتروحانیدکتر

بز پروژه این است گردشگرگفتنی تکمیلرگ منظور به دیگر گامی گردشگزی ضریرساختهای افزایش و ماندگاری درریب گردشگر ی

خا مقیم داخلی سرمایهگذار جذب با که بوده انزلی آزاد پارمنطقه مجموعه شد. محقق کشور از شهربارج و آبی سزک منطقهری پوشیده

سرمایهگذا میزان با انزلی بهرهگیرمیلیارد4300یرآزاد با خصوصی بخش آخریالی از درری بینالمللی شاخصهای و استانداردها ین

مساحت به با7فضایی و مترمربع اززهزار بیش برای23مترمربع(23000یربنای اشتغالزایی میزان با مترمربع) فاز120هزار در نفر

میگیرد.قراریربهرهبرداموردوساختهنیموسالدوظرفمنطقهیرگردشگوتجارت

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف مجموعههای به تنوعبخشی و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

میشود.ایجادسازماناینبایربهرهبرداوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

سرمایهگذارگردشگ با منطقه خاری مقیم ایرانی جذبری جهت در سازمان برنامههای از برآیندی که موضوعی میشود؛ ساخته کشور از ج

میگردد.محسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایه

گردشگ حوزه در هماکنون است ذکر به بزرالزم دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه آبریحی-گردشگرین خزندگانزی باغ و یتان

بز مرگترکشور؛ تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای قایقهای اسکله بر مشتمل همراهریها به آبی ورزشهای و یحی

تف امکانات گردشگرسایر و فرهنگی،ورزشی برنامههای کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای ازریحی که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگقطبهایینراصلیتازیکیبهرامنطقهاینمیشودپاربانزلیآزادمنطقهسازمانسوی

غیرمجازآبپمپهایدارندگانباقانونیبرخوردآغاز

دارد.قانونیپیگردوشدهمحسوبجرمآبیعزتوشبکهرویپمپمستقیمیز:نصبزعمحبوبه

ش همگانی آموزش و عمومی روابط تعدادرمدیر نصب پی در گفت: خبر این اعالم با اصفهان استان فاضالب و آب پمپزکت یادی

آبرسانی امر در اختالل و آب قطع فشار، شدید کاهش به منجر که پوشش تحت روستاهای و شهرها آبرسانی شبکه روی بر غیرمجاز
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ش بود، شده مردم به درخواسترعادالنه اصفهان استان انقالب و عمومی محترم دادستان از نامهای در اصفهان استان فاضالب و آب کت

کرد.متخلفافرادبابرخوردبرایقانونیمجوز

مشت با برخورد اجازه و موافقت درخواست این با قضایی محترم مقام خوشبختانه گفت: سندی خور مشترمهرداد پرمصرف، کینیرکین

مشت و میکنند فعلی شرایط در آب از ناصحیح استفاده به تظاهر نمودهاند،رکه شبکه روی بر مستقیم پمپ نصب به اقدام که کینی

کرد.صادر

جا هفته ابتدای از اساس همین بر گفت: مشتروی انشعاب قطع و شناسایی عملیات مصرفری مروج گروههای و شد آغاز متخلف کان

موا رعایت ضمن دارند اجازه انتظامی نیروی مأموران همراهی با اصفهان استان آبفای آب شهروندی،زبهینه حقوق و قانونی شرعی، ین

کنند.اقداممتخلفافرادآبانشعابقطعوشناساییبهنسبت

جمعآو به نسبت متخلف افراد اینکه محض به است بدیهی افزود: اصفهان استان آبفای ورسخنگوی پمپ نصب و مستقیم پمپ ی

شد.خواهدوصلدوبارهآنهاآبانشعابکنند،اقدامیفشدهرتعاستانداردهایاساسبرذخیرهنزمخ

بز اصفهان آبرسانی شبکه حاضر حال در اینکه بابیان باروی غیرمجاز،3200گ پمپهای گفت: است مواجه آب کمبود ثانیه در لیتر

تورمدی عدالت و شبکه شزیت دست از را آب خاریع آبفا شرکت دلیل همین به و میسازد شناساییرج اصفهان استان فاضالب و آب کت

است.دادهقرارجدیکاردستوردررامتخلفکینرمشتآبانشعابقطعو

مشت با ارتباط سامانه به را مراتب غیرمجاز، پمپهای مشاهده صورت در خواست شهروندان از درعینحال اصفهانروی استان آبفای یان

دهند.اطالع122

بندهای اساس بر میشود ش4-39و4-34اضافه عملیاتی آبرسانیرآییننامه شبکه روی مستقیم پمپ نصب فاضالب و آب کتهای

کنند.قطعموقتصورتبهتخلفرفعزمانتاراکینرمشتاینگونهانشعابمیتوانندآبفاکتهایرشواستممنوع

سال35باالیمجردزنانبهمسکنودیعهوامپرداختجزئیات

و شهرسازمعاون و راه باالیزیر مجرد زنان به اجاره وام اختصاص از خودس35ی و ،رسال آنالین صبح ستاره گزارش به داد. خبر پرست

باالی که خانمهایی همه کرونا با مبارزه ستاد مصوبه براساس افزود: محمودزاده خودس35محمود دارند، سن بارسال و هستند پرست

و معاون کنند. استفاده اجاره تسهیالت از میتوانند نمیکنند، زندگی شهرسازخانواده و راه وامزیر پرداخت اولویت گذشته سال گفت: ی

خودس زنان برای را سراجاره و تعرپرست که دادیم قرار خانوار فرپرست مجرد زنان با آن وقتریف به هم امسال مصوبه این میکند، ق

باالی زنان به تسهیالت اعطای به که ودیعه اجاره وام اعطای شرایط از بند این توضیح در وی است. باقی دارد،35خود اشاره سال

باالی که خانمهایی خودس35گفت: و دارند سن تسهیالترسال از میتوانند نمیکنند، زندگی خانواده با اینکه مفهوم به هستند پرست

س مردان به اینکه بیان با محموزاده کنند. استفاده متاراجاره و طالق همسر، فوت دلیل به که خانوار وامرپرست نیز هستند مجرد که

باالی مجرد زنان برای استثنایی واقع در گفت: میگیرد، تعلق بر35اجاره دارد؛ وجود ودیعه» «وام و ملی» «مسکن نام ثبت در سال

س خانمهای برای اساس خودسراین خانمهای یا خانوار بارپرست که دارد وجود استثنا این تسهیالت35پرست از بتوانند سن سال

ط امکانات از همچنین و اجاره شهرسارودیعه و راه وزارت ساختمان و مسکن معاون کنند. استفاده مسکن ملی اقدام ادامهداد:زح ی

باالی مجرد زنان همه به ستاد مصوبه طبق و باشد هماهنگ کرونا با مبارزه ستاد مصوبه با باید بانکی را35نظام اجاره وام سال

ساعت از مسکن ودیعه وام ثبتنام کند. چهارشنبه12پرداخت د26روز شرایط واجد مستاجران همه و است شده آغاز یافترخرداد

باشد.خوداستعالمپاسخمنتظربایداکنونکردهاندثبتنامtem.mrud.irسامانهدرکهمسکنودیعهکمکتسهیالت
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)۱۹:۳۲-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهیمهارتحبهزودیمیشودروحانی:برداشتهیمهارتحبهزودیروحانی:

تح بهزودی شاءاهلل ان گفت: سراررئیسجمهور ایران بهسوی سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

سرمایهگذا افزایش شاهد دیگرسیزدهم بخش در روحانی شوند. بهرهمند آن سود و نفع از بتوانند مردم و باشیم سخنانشریها از ی

ب به اشاره طرگزاربا افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای کهمناطق شد اعالم حالرط621ما در ح

و است سرمایهگذا248اجرا تومان میلیارد کهرهزار دارد روحانی53ی میشود. افتتاح سال پایان تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: سرمایهگذاریادآور از میزان چنین که باشند نداشته امید همینری نمیدهند. انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم مارایستادگی مردم واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

رئیسجمهو آمراست. خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

ندا مشکلی باشد واکسن و ماسک زمینه در موضوع بانکی مسائل در اگر که گفتهاند ترنبوده، روحانی کهأیم. زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.تولیدسمتبههمواکسندرومیکنیمصادراتوشدیمخودکفاماسکتولیددرمافهمیدند

تح بهزودی شاءاهلل ان گفت: سراررئیسجمهور ایران بهسوی سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

سرمایهگذا افزایش شاهد دیگرسیزدهم بخش در روحانی شوند. بهرهمند آن سود و نفع از بتوانند مردم و باشیم سخنانشریها از ی

ب به اشاره طرگزاربا افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای کهمناطق شد اعالم حالرط621ما در ح

و است سرمایهگذا248اجرا تومان میلیارد کهرهزار دارد روحانی53ی میشود. افتتاح سال پایان تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: سرمایهگذاریادآور از میزان چنین که باشند نداشته امید همینری نمیدهند. انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم مارایستادگی مردم واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

رئیسجمهو آمراست. خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

ندا مشکلی باشد واکسن و ماسک زمینه در موضوع بانکی مسائل در اگر که گفتهاند ترنبوده، روحانی کهأیم. زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.تولیدسمتبههمواکسندرومیکنیمصادراتوشدیمخودکفاماسکتولیددرمافهمیدند

)۱۹:۳۲-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهزودیبهیمهارتحمیشودروحانی:برداشتهزودیبهیمهارتحروحانی:

تح زودی به انشاءاهلل گفت: سراررئیسجمهور ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

سرمایهگذا افزایش شاهد آیینرسیزدهم در روحانی حسن ایسنا، گزارش به شوند. بهرهمند آن سود و نفع از بتوانند مردم و باشیم یها

طربهرهبردا از ملیری آزادحهای دررتجامناطق کرد: اظهار آزادی کهمناطق شد اعالم ورط621ما است اجرا حال در میلیارد248ح هزار

سرمایهگذا کهرتومان دارد رئیسجمهو53ی میشود. افتتاح سال پایان تا آنها همه و اجراشده آن پیشردرصد روز چند اینکه گفت: ی

آم حاضرخود کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را تروریم این خود که میدهد نشان بهریم یستها
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موضوع بانکی مسائل در اگر که گفتهاند نبوده، درست قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین

ندا مشکلی باشد واکسن و ماسک زمینه پسردر از ما اقتصاد اما دارد وجود اقتصادی جنگ دلیل به گرانی هرچند گفت: روحانی یم.

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ آمراین به تودهنی که بود ملی رئیسجمهورحهای میشد. محسوب بابیانریکا ی

رئیسجمهورتح با که مهمی تصمیمات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته زودی به جمهوریمها کردهایم،ری اتخاذ آذربایجان ی

مر مناطق در مثبتی بسیار تحول شاهد کشور،زمردم اقتصاد، آینده به مردم بنابراین کرد: خاطرنشان روحانی بود. خواهند غرب شمال ی

است.کردهیرگذاسرمایهحهارطاینبرایکهاستخصوصیبخشاینچونباشندامیدواردرصد100صادراتوتولید

تح زودی به انشاءاهلل گفت: سراررئیسجمهور ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

سرمایهگذا افزایش شاهد آیینرسیزدهم در روحانی حسن ایسنا، گزارش به شوند. بهرهمند آن سود و نفع از بتوانند مردم و باشیم یها

طربهرهبردا از ملیری آزادحهای دررتجامناطق کرد: اظهار آزادی کهمناطق شد اعالم ورط621ما است اجرا حال در میلیارد248ح هزار

سرمایهگذا کهرتومان دارد رئیسجمهو53ی میشود. افتتاح سال پایان تا آنها همه و اجراشده آن پیشردرصد روز چند اینکه گفت: ی

آم حاضرخود کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را تروریم این خود که میدهد نشان بهریم یستها

موضوع بانکی مسائل در اگر که گفتهاند نبوده، درست قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین

ندا مشکلی باشد واکسن و ماسک زمینه پسردر از ما اقتصاد اما دارد وجود اقتصادی جنگ دلیل به گرانی هرچند گفت: روحانی یم.

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ آمراین به تودهنی که بود ملی رئیسجمهورحهای میشد. محسوب بابیانریکا ی

رئیسجمهورتح با که مهمی تصمیمات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته زودی به جمهوریمها کردهایم،ری اتخاذ آذربایجان ی

مر مناطق در مثبتی بسیار تحول شاهد کشور،زمردم اقتصاد، آینده به مردم بنابراین کرد: خاطرنشان روحانی بود. خواهند غرب شمال ی

است.کردهیرگذاسرمایهحهارطاینبرایکهاستخصوصیبخشاینچونباشندامیدواردرصد100صادراتوتولید

)۲۰:۱۸-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایههایومیشودبرداشتهیمرتحزودیبهروحانی:حسن

میشود.خارجیهایسرمایهشدنیزرسراباعثکهدادرایمهارتحلغووعدهدیگربارگذشتهروزروحانی

ط افتتاح آیین در جمهور طررئیس از کشور ملی مهم دررحهای کنفرانس ویدیو آزادیق اقتصادیرتجامناطق ویژه و صنعتی ی،

هرم آمزاستانهای گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان ندارگان، نیاز ماسک درباره میدانستند که زمانی از بعد صادریکاییها و کنندهریم

است.آزادواکسنبرایبانکیفعالیتگفتندتازههستیم،تولیدکنندهواکسندرفهمیدندوشدهایم

جمهو با ما افزود:روابط تحروی شدن برداشته از بعد آذربایجان تصمیماتری و میشود گستردهتر شد، خواهد برداشته بزودی که یمها

تح بهخاطر تصمیمات این و کردیم اتخاذ آذربایجان رئیسجمهور با بارمهمی مردمیم و میشود عملیاتی که بود شده مواجه ُکندی

بود.خواهندکشورشمالغربیزمرمناطقدرمثبتشاهد

تص خود سخنان ادامه در آمروی دارایی مسئولین که حرفی کرد: تحریح آمادهایم فردا «از که کردند اعالم پیش سهروز رویریکا را یم

بردا کرونا ترورواکسن این یعنی قفلریم» را بانکی فعالیتهای و بستند مردم این روی بر را همهچیز که میکنند اعتراف کامال یستها

تح باید است معتقد که ماهها از بعد جدید دولت حاال و طرکردند که گفته بارها و بگذارد کنار را تحریم نادرسترح و غلط ترامپ یم

میشودداشتهبرزودیبهیمهاتحرمیشودروحانی:داشتهبرزودیبهیمهاتحرروحانی:صبح:هستار|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۱۰۴
Freena.ir

http://www.newswire.ir/HITOTJ4S


باشد،کروناواکسنوماسکبرایاگربانکیمسائلدرگفتندپیشسهروز-دوتازهوهستندکاررساستماه5االنبوده،

یم.رندامشکلی

ندا نیاز ماسک درباره میدانستند که زمانی از بعد داد: ادامه صادررئیسجمهور و تولیدکنندهریم واکسن در فهمیدند و شدهایم کننده

این در که میگفتیم مردم به که حرفی این است. آزاد واکسن برای بانکی فعالیت گفتند تازه کشور3.5هستیم، اقتصادی جنگ سال

پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول تا کشید طول ماهها گفتیم اینکه و میشود اداره سختی با

بود.سختمردمبرایباورششایدکنیم،

نشان شود، آغاز ماسک و واکسن برای بانکی فعالیت داد خواهیم اجازه که کردند اعالم پیش روز دو-سه تازه آنها گفت: روحانی

کاخ جالدان و ترامپ بینی و صورت ما مردم مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت اما کردند زندگی سختی با مردم اینکه با میدهد

شرای این در و کرد ایستادگی سروقامت ما ملت مالیدند؛ خاک به را تحسفید سرمایهگذارِط راریم، بود الزم آنچه ما و میکند تولید و ی

ولی هستند فشار در اقتصادی جنگ سایه در مردم و دارد وجود گرانی البته است؛ جنس از پر کشور بازار و کردیم کشور وارد سختی با

نپاشید.فرواقتصادیجنگدرایراناقتصاد

)۲۰:۱۸-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایههایومیشودبرداشتهیمرتحزودیبهروحانی:حسن

میشود.خارجیهایسرمایهشدنیزرسراباعثکهدادرایمهارتحلغووعدهدیگربارگذشتهروزروحانی

ط افتتاح آیین در جمهور طررئیس از کشور ملی مهم دررحهای کنفرانس ویدیو آزادیق اقتصادیرتجامناطق ویژه و صنعتی ی،

هرم آمزاستانهای گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان ندارگان، نیاز ماسک درباره میدانستند که زمانی از بعد صادریکاییها و کنندهریم

است.آزادواکسنبرایبانکیفعالیتگفتندتازههستیم،تولیدکنندهواکسندرفهمیدندوشدهایم

جمهو با ما افزود:روابط تحروی شدن برداشته از بعد آذربایجان تصمیماتری و میشود گستردهتر شد، خواهد برداشته بزودی که یمها

تح بهخاطر تصمیمات این و کردیم اتخاذ آذربایجان رئیسجمهور با بارمهمی مردمیم و میشود عملیاتی که بود شده مواجه ُکندی

بود.خواهندکشورشمالغربیزمرمناطقدرمثبتشاهد

تص خود سخنان ادامه در آمروی دارایی مسئولین که حرفی کرد: تحریح آمادهایم فردا «از که کردند اعالم پیش سهروز رویریکا را یم

بردا کرونا ترورواکسن این یعنی قفلریم» را بانکی فعالیتهای و بستند مردم این روی بر را همهچیز که میکنند اعتراف کامال یستها

تح باید است معتقد که ماهها از بعد جدید دولت حاال و طرکردند که گفته بارها و بگذارد کنار را تحریم نادرسترح و غلط ترامپ یم

باشد،کروناواکسنوماسکبرایاگربانکیمسائلدرگفتندپیشسهروز-دوتازهوهستندکاررساستماه5االنبوده،

یم.رندامشکلی

ندا نیاز ماسک درباره میدانستند که زمانی از بعد داد: ادامه صادررئیسجمهور و تولیدکنندهریم واکسن در فهمیدند و شدهایم کننده

این در که میگفتیم مردم به که حرفی این است. آزاد واکسن برای بانکی فعالیت گفتند تازه کشور3.5هستیم، اقتصادی جنگ سال

پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول تا کشید طول ماهها گفتیم اینکه و میشود اداره سختی با

بود.سختمردمبرایباورششایدکنیم،

شدخواهدیرازسرانایرسمتبهجیخارمایههایسرومیشودداشتهبریمتحرزودیبهروحانی:حسنروز:سیاست|خبرخبرادامهادامه
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نشان شود، آغاز ماسک و واکسن برای بانکی فعالیت داد خواهیم اجازه که کردند اعالم پیش روز دو-سه تازه آنها گفت: روحانی

کاخ جالدان و ترامپ بینی و صورت ما مردم مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت اما کردند زندگی سختی با مردم اینکه با میدهد

شرای این در و کرد ایستادگی سروقامت ما ملت مالیدند؛ خاک به را تحسفید سرمایهگذارِط راریم، بود الزم آنچه ما و میکند تولید و ی

ولی هستند فشار در اقتصادی جنگ سایه در مردم و دارد وجود گرانی البته است؛ جنس از پر کشور بازار و کردیم کشور وارد سختی با

نپاشید.فرواقتصادیجنگدرایراناقتصاد

)۲۰:۱۸-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایههایومیشودبرداشتهیمرتحزودیبهروحانی:حسن

میشود.خارجیهایسرمایهشدنیزرسراباعثکهدادرایمهارتحلغووعدهدیگربارگذشتهروزروحانی

ط افتتاح آیین در جمهور طررئیس از کشور ملی مهم دررحهای کنفرانس ویدیو آزادیق اقتصادیرتجامناطق ویژه و صنعتی ی،

هرم آمزاستانهای گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان ندارگان، نیاز ماسک درباره میدانستند که زمانی از بعد صادریکاییها و کنندهریم

است.آزادواکسنبرایبانکیفعالیتگفتندتازههستیم،تولیدکنندهواکسندرفهمیدندوشدهایم

جمهو با ما افزود:روابط تحروی شدن برداشته از بعد آذربایجان تصمیماتری و میشود گستردهتر شد، خواهد برداشته بزودی که یمها

تح بهخاطر تصمیمات این و کردیم اتخاذ آذربایجان رئیسجمهور با بارمهمی مردمیم و میشود عملیاتی که بود شده مواجه ُکندی

بود.خواهندکشورشمالغربیزمرمناطقدرمثبتشاهد

تص خود سخنان ادامه در آمروی دارایی مسئولین که حرفی کرد: تحریح آمادهایم فردا «از که کردند اعالم پیش سهروز رویریکا را یم

بردا کرونا ترورواکسن این یعنی قفلریم» را بانکی فعالیتهای و بستند مردم این روی بر را همهچیز که میکنند اعتراف کامال یستها

تح باید است معتقد که ماهها از بعد جدید دولت حاال و طرکردند که گفته بارها و بگذارد کنار را تحریم نادرسترح و غلط ترامپ یم

باشد،کروناواکسنوماسکبرایاگربانکیمسائلدرگفتندپیشسهروز-دوتازهوهستندکاررساستماه5االنبوده،

یم.رندامشکلی

ندا نیاز ماسک درباره میدانستند که زمانی از بعد داد: ادامه صادررئیسجمهور و تولیدکنندهریم واکسن در فهمیدند و شدهایم کننده

این در که میگفتیم مردم به که حرفی این است. آزاد واکسن برای بانکی فعالیت گفتند تازه کشور3.5هستیم، اقتصادی جنگ سال

پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول تا کشید طول ماهها گفتیم اینکه و میشود اداره سختی با

بود.سختمردمبرایباورششایدکنیم،

نشان شود، آغاز ماسک و واکسن برای بانکی فعالیت داد خواهیم اجازه که کردند اعالم پیش روز دو-سه تازه آنها گفت: روحانی

کاخ جالدان و ترامپ بینی و صورت ما مردم مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت اما کردند زندگی سختی با مردم اینکه با میدهد

شرای این در و کرد ایستادگی سروقامت ما ملت مالیدند؛ خاک به را تحسفید سرمایهگذارِط راریم، بود الزم آنچه ما و میکند تولید و ی

ولی هستند فشار در اقتصادی جنگ سایه در مردم و دارد وجود گرانی البته است؛ جنس از پر کشور بازار و کردیم کشور وارد سختی با

نپاشید.فرواقتصادیجنگدرایراناقتصاد

شدخواهدیرازسرانایرسمتبهجیخارمایههایسرومیشودداشتهبریمتحرزودیبهروحانی:حسنروز:سیاست|خبرخبرادامهادامه
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)۲۰:۱۸-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایههایومیشودبرداشتهیمرتحزودیبهروحانی:حسن

میشود.خارجیهایسرمایهشدنیزرسراباعثکهدادرایمهارتحلغووعدهدیگربارگذشتهروزروحانی

ط افتتاح آیین در جمهور طررئیس از کشور ملی مهم دررحهای کنفرانس ویدیو آزادیق اقتصادیرتجامناطق ویژه و صنعتی ی،

هرم آمزاستانهای گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان ندارگان، نیاز ماسک درباره میدانستند که زمانی از بعد صادریکاییها و کنندهریم

است.آزادواکسنبرایبانکیفعالیتگفتندتازههستیم،تولیدکنندهواکسندرفهمیدندوشدهایم

جمهو با ما افزود:روابط تحروی شدن برداشته از بعد آذربایجان تصمیماتری و میشود گستردهتر شد، خواهد برداشته بزودی که یمها

تح بهخاطر تصمیمات این و کردیم اتخاذ آذربایجان رئیسجمهور با بارمهمی مردمیم و میشود عملیاتی که بود شده مواجه ُکندی

بود.خواهندکشورشمالغربیزمرمناطقدرمثبتشاهد

تص خود سخنان ادامه در آمروی دارایی مسئولین که حرفی کرد: تحریح آمادهایم فردا «از که کردند اعالم پیش سهروز رویریکا را یم

بردا کرونا ترورواکسن این یعنی قفلریم» را بانکی فعالیتهای و بستند مردم این روی بر را همهچیز که میکنند اعتراف کامال یستها

تح باید است معتقد که ماهها از بعد جدید دولت حاال و طرکردند که گفته بارها و بگذارد کنار را تحریم نادرسترح و غلط ترامپ یم

باشد،کروناواکسنوماسکبرایاگربانکیمسائلدرگفتندپیشسهروز-دوتازهوهستندکاررساستماه5االنبوده،

یم.رندامشکلی

ندا نیاز ماسک درباره میدانستند که زمانی از بعد داد: ادامه صادررئیسجمهور و تولیدکنندهریم واکسن در فهمیدند و شدهایم کننده

این در که میگفتیم مردم به که حرفی این است. آزاد واکسن برای بانکی فعالیت گفتند تازه کشور3.5هستیم، اقتصادی جنگ سال

پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول تا کشید طول ماهها گفتیم اینکه و میشود اداره سختی با

بود.سختمردمبرایباورششایدکنیم،

نشان شود، آغاز ماسک و واکسن برای بانکی فعالیت داد خواهیم اجازه که کردند اعالم پیش روز دو-سه تازه آنها گفت: روحانی

کاخ جالدان و ترامپ بینی و صورت ما مردم مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت اما کردند زندگی سختی با مردم اینکه با میدهد

شرای این در و کرد ایستادگی سروقامت ما ملت مالیدند؛ خاک به را تحسفید سرمایهگذارِط راریم، بود الزم آنچه ما و میکند تولید و ی

ولی هستند فشار در اقتصادی جنگ سایه در مردم و دارد وجود گرانی البته است؛ جنس از پر کشور بازار و کردیم کشور وارد سختی با

نپاشید.فرواقتصادیجنگدرایراناقتصاد

)۲۰:۱۸-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایههایومیشودبرداشتهیمرتحزودیبهروحانی:حسن

میشود.خارجیهایسرمایهشدنیزرسراباعثکهدادرایمهارتحلغووعدهدیگربارگذشتهروزروحانی

ط افتتاح آیین در جمهور طررئیس از کشور ملی مهم دررحهای کنفرانس ویدیو آزادیق اقتصادیرتجامناطق ویژه و صنعتی ی،

هرم آمزاستانهای گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان ندارگان، نیاز ماسک درباره میدانستند که زمانی از بعد صادریکاییها و کنندهریم

است.آزادواکسنبرایبانکیفعالیتگفتندتازههستیم،تولیدکنندهواکسندرفهمیدندوشدهایم
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جمهو با ما افزود:روابط تحروی شدن برداشته از بعد آذربایجان تصمیماتری و میشود گستردهتر شد، خواهد برداشته بزودی که یمها

تح بهخاطر تصمیمات این و کردیم اتخاذ آذربایجان رئیسجمهور با بارمهمی مردمیم و میشود عملیاتی که بود شده مواجه ُکندی

بود.خواهندکشورشمالغربیزمرمناطقدرمثبتشاهد

تص خود سخنان ادامه در آمروی دارایی مسئولین که حرفی کرد: تحریح آمادهایم فردا «از که کردند اعالم پیش سهروز رویریکا را یم

بردا کرونا ترورواکسن این یعنی قفلریم» را بانکی فعالیتهای و بستند مردم این روی بر را همهچیز که میکنند اعتراف کامال یستها

تح باید است معتقد که ماهها از بعد جدید دولت حاال و طرکردند که گفته بارها و بگذارد کنار را تحریم نادرسترح و غلط ترامپ یم

باشد،کروناواکسنوماسکبرایاگربانکیمسائلدرگفتندپیشسهروز-دوتازهوهستندکاررساستماه5االنبوده،

یم.رندامشکلی

ندا نیاز ماسک درباره میدانستند که زمانی از بعد داد: ادامه صادررئیسجمهور و تولیدکنندهریم واکسن در فهمیدند و شدهایم کننده

این در که میگفتیم مردم به که حرفی این است. آزاد واکسن برای بانکی فعالیت گفتند تازه کشور3.5هستیم، اقتصادی جنگ سال

پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول تا کشید طول ماهها گفتیم اینکه و میشود اداره سختی با

بود.سختمردمبرایباورششایدکنیم،

نشان شود، آغاز ماسک و واکسن برای بانکی فعالیت داد خواهیم اجازه که کردند اعالم پیش روز دو-سه تازه آنها گفت: روحانی

کاخ جالدان و ترامپ بینی و صورت ما مردم مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت اما کردند زندگی سختی با مردم اینکه با میدهد

شرای این در و کرد ایستادگی سروقامت ما ملت مالیدند؛ خاک به را تحسفید سرمایهگذارِط راریم، بود الزم آنچه ما و میکند تولید و ی

ولی هستند فشار در اقتصادی جنگ سایه در مردم و دارد وجود گرانی البته است؛ جنس از پر کشور بازار و کردیم کشور وارد سختی با

نپاشید.فرواقتصادیجنگدرایراناقتصاد

شدخواهدیرازسرانایرسمتبهجیخارمایههایسرومیشودداشتهبریمتحرزودیبهروحانی:حسنروز:سیاست|خبرخبرادامهادامه
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)۲۰:۱۷-۰۰/۰۳/۳۱(رئیسیسبددربرجاممیوهمیشود؛یرزسراایرانبهسرمایههازودیبهروحانی:

تحرش «بهزودی سرارق: ایران بهسوی سرمایهها و میشود برداشته آخزیمها در روحانی حسن که است جملهای این میشود»؛ ینریر

سال در روزها همین در پیش، سال شش در دیگر یکبار او است. آورده زبان به میبرد، بهسر پاستور ساختمان در که چنین94روزهایی

و ایران روزها آن بود. گفته را رسید.5+1جمالتی سرانجام به نیز درنهایت که بودند چندساله تنش یک پایان و برجام به رسیدن درحال

تح از چندصباحی آمرایران و اروپا اتحادیه متحد، ملل امنیت شورای پیروریمهای با اما آمد، بیرون رئیسجمهورزیکا ترامپ، دونالد ی

ورجمهو متحده، ایاالت در بریخواه سالرق اردیبهشت در ترامپ خا97گشت. برجام تحراز و شد وضعرج ایران علیه جدیدی یمهای

دولت دیگر ماه دو حدود باید که میگوید برجام احیای از درحالی ایران رئیسجمهور حاال شود. مشکل دچار دوباره ایران اقتصاد تا کرد

امیدوا ابراز روحانی دهد. تحویل رئیسی ابراهیم به سرمایهگذاررا افزایش شاهد سیزدهم دولت در کرده بتوانندری مردم تا باشیم یها

بهرهبردا آیین در که او شوند. بهرهمند آن سود و نفع طراز از ملیری آزادحهای مردمرتجامناطق اینکه بیان با میگفت سخن ی

بز بسیار رئیسجمهورمسئولیت «آنان کرد: عنوان دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی کردند.رگ انتخاب را خود ی

تب رأی صندوقهای پای در گسترده حضور جهت در خوب بسیار اقدام این برای آنان بربه به اشاره با روحانی میگویم». یرگزاریک

ط افتتاح «دررهفتادوچهارمین کرد: عنوان خود دولت در ملی آزادحهای کهمناطق شد اعالم ورط621ما است اجرا درحال هزار248ح
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سرمایهگذا تومان کهرمیلیارد دارد سود53ی و خود آینده به مردم اگر میشود. افتتاح سال پایان تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

سرمایهگذارسرمایهگذا از میزان این که باشند نداشته امید درری که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی همین نمیدهند. انجام را ی

تا در که کشیدند سهسالونیم رئیسجمهوراین ماست». مردم واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه پیشریخ روز چند «اینکه گفت: ی

آم حاضرخود کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را تروریم این خود که میدهد نشان بهریم، یستها

موضوع بانکی مسائل در اگر که گفتهاند نبوده، درست قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین

ندا مشکلی باشد، واکسن و ماسک زمینه درردر و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی هم آن تازه یم.

خزانهدا وزارت پنجشنبه روز بیانیه به روحانی حسن اشاره رفتیم». تولید سمت به هم آمرواکسن معافیتری صدور از آن در که یکاست

کوویدرتح به مربوط مبادالت برای ایران به19یمی پاسخگویی برای ایران به خاص فعالیتهای مجوز بیانیه این طبق بود. شده داده خبر

کوویدربیما کووید19ی به مربوط معامالت برخی انجام همچنین است. شده ممنوعیت19اعطا شامل که بندهایی از تعدادی استثنای به

تح و مبادالت مقررات و ساعترمعامالت از است، ایران جمعه20:31یمهای دستورالعمل1400خرداد27، براساس شد. اعالم مجاز

خزانهدا آمرجدید فناوری و کاال صادرات پیشگیریکا، با ارتباط در که میگیرند،ری قرار استفاده مورد کرونا ویروس تشخیص درمان، ی،

تح خزانهدارشامل بود. نخواهند آمریم مری بانک شامل خاص معامالت مجوز که کرده اعالم همچنین شزکریکا یا ایران ملیری کت

ما بازار «االن گفت: مالیدند، خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با خود دیروز صحبتهای ادامه در روحانی هست. نیز ایران نفت

همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد وجود اقتصادی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر

ط آمرافتتاح به تودهنی که بود ملی طرحهای افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با همچنین او میشد». محسوب ملیریکا حهای

ط «ما کرد: عنوان میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه سرمایهگذازحهایردر آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در وریادی ی

شد سرمایهگذا70کلنگزنی تومان میلیارد اینکهرهزار از من گرفت. صورت آزادی صادمناطق به بدل واردکننده مناطق از کنندهرایران

تح بهزودی انشاءاهلل سپاسگزارم. شدند، دولت این سراردر ایران بهسوی سرمایهها و میشود برداشته کهزیمها امیدوارم و میشود یر

سرمایهگذا افزایش شاهد سیزدهم دولت روزهاردر این روحانی دولت شوند». بهرهمند آن سود و نفع از بتوانند مردم و باشیم یها

پیرو فردای رئیسجمهور است. منتخب رئیسجمهور به قدرت انتقال مراحل انجام ستادزدرحال جلسه در انتخابات در رئیسی ابراهیم ی

به را انجامشده اقدامات و کشور اقتصادی وضعیت از الزم گزارشهای تا خواست دولت اقتصادی ستاد از دولت، اقتصادی هماهنگی

بار انتقال شرایط و مقدمات و تجارب انتقال برای کرده اعالم هم کشور برنامهوبودجه سازمان رئیس کنند. ارائه منتخب رئیسجمهور

رو که برجام دید باید دارند. آمادگی سیزدهم دولت به بزامانت روری و امید» و تدبیر «دولت برنده محسوبزگ او پاشنهآشیل دیگر ی

داشت.خواهدعایدیچهجدیدرئیسجمهوربرایمیشد،

)۲۰:۱۷-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانسرمایههابهزودیبهروحانی:رئیسی؛سبددربرجاممیوه

تحرش «بهزودی سرارق: ایران بهسوی سرمایهها و میشود برداشته آخزیمها در روحانی حسن که است جملهای این میشود»؛ ینریر

سال در روزها همین در پیش، سال شش در دیگر یکبار او است. آورده زبان به میبرد، بهسر پاستور ساختمان در که چنین94روزهایی

و ایران روزها آن بود. گفته را رسید.5+1جمالتی سرانجام به نیز درنهایت که بودند چندساله تنش یک پایان و برجام به رسیدن درحال

رئیسیسبددرجامبرمیوهق:شر|خبرخبرادامهادامه
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تح از چندصباحی آمرایران و اروپا اتحادیه متحد، ملل امنیت شورای پیروریمهای با اما آمد، بیرون رئیسجمهورزیکا ترامپ، دونالد ی

ورجمهو متحده، ایاالت در بریخواه سالرق اردیبهشت در ترامپ خا97گشت. برجام تحراز و شد وضعرج ایران علیه جدیدی یمهای

دولت دیگر ماه دو حدود باید که میگوید برجام احیای از درحالی ایران رئیسجمهور حاال شود. مشکل دچار دوباره ایران اقتصاد تا کرد

امیدوا ابراز روحانی دهد. تحویل رئیسی ابراهیم به سرمایهگذاررا افزایش شاهد سیزدهم دولت در کرده بتوانندری مردم تا باشیم یها

بهرهبردا آیین در که او شوند. بهرهمند آن سود و نفع طراز از ملیری آزادحهای مردمرتجامناطق اینکه بیان با میگفت سخن ی

بز بسیار رئیسجمهورمسئولیت «آنان کرد: عنوان دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی کردند.رگ انتخاب را خود ی

تب رأی صندوقهای پای در گسترده حضور جهت در خوب بسیار اقدام این برای آنان بربه به اشاره با روحانی میگویم». یرگزاریک

ط افتتاح «دررهفتادوچهارمین کرد: عنوان خود دولت در ملی آزادحهای کهمناطق شد اعالم ورط621ما است اجرا درحال هزار248ح

سرمایهگذا تومان کهرمیلیارد دارد سود53ی و خود آینده به مردم اگر میشود. افتتاح سال پایان تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

سرمایهگذارسرمایهگذا از میزان این که باشند نداشته امید درری که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی همین نمیدهند. انجام را ی

تا در که کشیدند سهسالونیم رئیسجمهوراین ماست». مردم واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه پیشریخ روز چند «اینکه گفت: ی

آم حاضرخود کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را تروریم این خود که میدهد نشان بهریم، یستها

موضوع بانکی مسائل در اگر که گفتهاند نبوده، درست قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین

ندا مشکلی باشد، واکسن و ماسک زمینه درردر و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی هم آن تازه یم.

خزانهدا وزارت پنجشنبه روز بیانیه به روحانی حسن اشاره رفتیم». تولید سمت به هم آمرواکسن معافیتری صدور از آن در که یکاست

کوویدرتح به مربوط مبادالت برای ایران به19یمی پاسخگویی برای ایران به خاص فعالیتهای مجوز بیانیه این طبق بود. شده داده خبر

کوویدربیما کووید19ی به مربوط معامالت برخی انجام همچنین است. شده ممنوعیت19اعطا شامل که بندهایی از تعدادی استثنای به

تح و مبادالت مقررات و ساعترمعامالت از است، ایران جمعه20:31یمهای دستورالعمل1400خرداد27، براساس شد. اعالم مجاز

خزانهدا آمرجدید فناوری و کاال صادرات پیشگیریکا، با ارتباط در که میگیرند،ری قرار استفاده مورد کرونا ویروس تشخیص درمان، ی،

تح خزانهدارشامل بود. نخواهند آمریم مری بانک شامل خاص معامالت مجوز که کرده اعالم همچنین شزکریکا یا ایران ملیری کت

ما بازار «االن گفت: مالیدند، خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با خود دیروز صحبتهای ادامه در روحانی هست. نیز ایران نفت

همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد وجود اقتصادی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر

ط آمرافتتاح به تودهنی که بود ملی طرحهای افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با همچنین او میشد». محسوب ملیریکا حهای

ط «ما کرد: عنوان میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه سرمایهگذازحهایردر آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در وریادی ی

شد سرمایهگذا70کلنگزنی تومان میلیارد اینکهرهزار از من گرفت. صورت آزادی صادمناطق به بدل واردکننده مناطق از کنندهرایران

تح بهزودی انشاءاهلل سپاسگزارم. شدند، دولت این سراردر ایران بهسوی سرمایهها و میشود برداشته کهزیمها امیدوارم و میشود یر

سرمایهگذا افزایش شاهد سیزدهم دولت روزهاردر این روحانی دولت شوند». بهرهمند آن سود و نفع از بتوانند مردم و باشیم یها

پیرو فردای رئیسجمهور است. منتخب رئیسجمهور به قدرت انتقال مراحل انجام ستادزدرحال جلسه در انتخابات در رئیسی ابراهیم ی

به را انجامشده اقدامات و کشور اقتصادی وضعیت از الزم گزارشهای تا خواست دولت اقتصادی ستاد از دولت، اقتصادی هماهنگی

بار انتقال شرایط و مقدمات و تجارب انتقال برای کرده اعالم هم کشور برنامهوبودجه سازمان رئیس کنند. ارائه منتخب رئیسجمهور
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رو که برجام دید باید دارند. آمادگی سیزدهم دولت به بزامانت روری و امید» و تدبیر «دولت برنده محسوبزگ او پاشنهآشیل دیگر ی

داشت.خواهدعایدیچهجدیدرئیسجمهوربرایمیشد،

)۲۰:۱۷-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانسرمایههابهزودیبهروحانی:رئیسی؛سبددربرجاممیوه

تحرش «بهزودی سرارق: ایران بهسوی سرمایهها و میشود برداشته آخزیمها در روحانی حسن که است جملهای این میشود»؛ ینریر

سال در روزها همین در پیش، سال شش در دیگر یکبار او است. آورده زبان به میبرد، بهسر پاستور ساختمان در که چنین94روزهایی

و ایران روزها آن بود. گفته را رسید.5+1جمالتی سرانجام به نیز درنهایت که بودند چندساله تنش یک پایان و برجام به رسیدن درحال

تح از چندصباحی آمرایران و اروپا اتحادیه متحد، ملل امنیت شورای پیروریمهای با اما آمد، بیرون رئیسجمهورزیکا ترامپ، دونالد ی

ورجمهو متحده، ایاالت در بریخواه سالرق اردیبهشت در ترامپ خا97گشت. برجام تحراز و شد وضعرج ایران علیه جدیدی یمهای

دولت دیگر ماه دو حدود باید که میگوید برجام احیای از درحالی ایران رئیسجمهور حاال شود. مشکل دچار دوباره ایران اقتصاد تا کرد

امیدوا ابراز روحانی دهد. تحویل رئیسی ابراهیم به سرمایهگذاررا افزایش شاهد سیزدهم دولت در کرده بتوانندری مردم تا باشیم یها

بهرهبردا آیین در که او شوند. بهرهمند آن سود و نفع طراز از ملیری آزادحهای مردمرتجامناطق اینکه بیان با میگفت سخن ی

بز بسیار رئیسجمهورمسئولیت «آنان کرد: عنوان دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی کردند.رگ انتخاب را خود ی

تب رأی صندوقهای پای در گسترده حضور جهت در خوب بسیار اقدام این برای آنان بربه به اشاره با روحانی میگویم». یرگزاریک

ط افتتاح «دررهفتادوچهارمین کرد: عنوان خود دولت در ملی آزادحهای کهمناطق شد اعالم ورط621ما است اجرا درحال هزار248ح

سرمایهگذا تومان کهرمیلیارد دارد سود53ی و خود آینده به مردم اگر میشود. افتتاح سال پایان تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

سرمایهگذارسرمایهگذا از میزان این که باشند نداشته امید درری که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی همین نمیدهند. انجام را ی

تا در که کشیدند سهسالونیم رئیسجمهوراین ماست». مردم واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه پیشریخ روز چند «اینکه گفت: ی

آم حاضرخود کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را تروریم این خود که میدهد نشان بهریم، یستها

موضوع بانکی مسائل در اگر که گفتهاند نبوده، درست قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین

ندا مشکلی باشد، واکسن و ماسک زمینه درردر و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی هم آن تازه یم.

خزانهدا وزارت پنجشنبه روز بیانیه به روحانی حسن اشاره رفتیم». تولید سمت به هم آمرواکسن معافیتری صدور از آن در که یکاست

کوویدرتح به مربوط مبادالت برای ایران به19یمی پاسخگویی برای ایران به خاص فعالیتهای مجوز بیانیه این طبق بود. شده داده خبر

کوویدربیما کووید19ی به مربوط معامالت برخی انجام همچنین است. شده ممنوعیت19اعطا شامل که بندهایی از تعدادی استثنای به

تح و مبادالت مقررات و ساعترمعامالت از است، ایران جمعه20:31یمهای دستورالعمل1400خرداد27، براساس شد. اعالم مجاز

خزانهدا آمرجدید فناوری و کاال صادرات پیشگیریکا، با ارتباط در که میگیرند،ری قرار استفاده مورد کرونا ویروس تشخیص درمان، ی،

تح خزانهدارشامل بود. نخواهند آمریم مری بانک شامل خاص معامالت مجوز که کرده اعالم همچنین شزکریکا یا ایران ملیری کت

ما بازار «االن گفت: مالیدند، خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با خود دیروز صحبتهای ادامه در روحانی هست. نیز ایران نفت

همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد وجود اقتصادی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر
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ط آمرافتتاح به تودهنی که بود ملی طرحهای افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با همچنین او میشد». محسوب ملیریکا حهای

ط «ما کرد: عنوان میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه سرمایهگذازحهایردر آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در وریادی ی

شد سرمایهگذا70کلنگزنی تومان میلیارد اینکهرهزار از من گرفت. صورت آزادی صادمناطق به بدل واردکننده مناطق از کنندهرایران

تح بهزودی انشاءاهلل سپاسگزارم. شدند، دولت این سراردر ایران بهسوی سرمایهها و میشود برداشته کهزیمها امیدوارم و میشود یر

سرمایهگذا افزایش شاهد سیزدهم دولت روزهاردر این روحانی دولت شوند». بهرهمند آن سود و نفع از بتوانند مردم و باشیم یها

پیرو فردای رئیسجمهور است. منتخب رئیسجمهور به قدرت انتقال مراحل انجام ستادزدرحال جلسه در انتخابات در رئیسی ابراهیم ی

به را انجامشده اقدامات و کشور اقتصادی وضعیت از الزم گزارشهای تا خواست دولت اقتصادی ستاد از دولت، اقتصادی هماهنگی

بار انتقال شرایط و مقدمات و تجارب انتقال برای کرده اعالم هم کشور برنامهوبودجه سازمان رئیس کنند. ارائه منتخب رئیسجمهور

رو که برجام دید باید دارند. آمادگی سیزدهم دولت به بزامانت روری و امید» و تدبیر «دولت برنده محسوبزگ او پاشنهآشیل دیگر ی

داشت.خواهدعایدیچهجدیدرئیسجمهوربرایمیشد،

)۲۰:۱۷-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانسرمایههابهزودیبهروحانی:رئیسی؛سبددربرجاممیوه

تحرش «بهزودی سرارق: ایران بهسوی سرمایهها و میشود برداشته آخزیمها در روحانی حسن که است جملهای این میشود»؛ ینریر

سال در روزها همین در پیش، سال شش در دیگر یکبار او است. آورده زبان به میبرد، بهسر پاستور ساختمان در که چنین94روزهایی

و ایران روزها آن بود. گفته را رسید.5+1جمالتی سرانجام به نیز درنهایت که بودند چندساله تنش یک پایان و برجام به رسیدن درحال

تح از چندصباحی آمرایران و اروپا اتحادیه متحد، ملل امنیت شورای پیروریمهای با اما آمد، بیرون رئیسجمهورزیکا ترامپ، دونالد ی

ورجمهو متحده، ایاالت در بریخواه سالرق اردیبهشت در ترامپ خا97گشت. برجام تحراز و شد وضعرج ایران علیه جدیدی یمهای

دولت دیگر ماه دو حدود باید که میگوید برجام احیای از درحالی ایران رئیسجمهور حاال شود. مشکل دچار دوباره ایران اقتصاد تا کرد

امیدوا ابراز روحانی دهد. تحویل رئیسی ابراهیم به سرمایهگذاررا افزایش شاهد سیزدهم دولت در کرده بتوانندری مردم تا باشیم یها

بهرهبردا آیین در که او شوند. بهرهمند آن سود و نفع طراز از ملیری آزادحهای مردمرتجامناطق اینکه بیان با میگفت سخن ی

بز بسیار رئیسجمهورمسئولیت «آنان کرد: عنوان دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی کردند.رگ انتخاب را خود ی

تب رأی صندوقهای پای در گسترده حضور جهت در خوب بسیار اقدام این برای آنان بربه به اشاره با روحانی میگویم». یرگزاریک

ط افتتاح «دررهفتادوچهارمین کرد: عنوان خود دولت در ملی آزادحهای کهمناطق شد اعالم ورط621ما است اجرا درحال هزار248ح

سرمایهگذا تومان کهرمیلیارد دارد سود53ی و خود آینده به مردم اگر میشود. افتتاح سال پایان تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

سرمایهگذارسرمایهگذا از میزان این که باشند نداشته امید درری که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی همین نمیدهند. انجام را ی

تا در که کشیدند سهسالونیم رئیسجمهوراین ماست». مردم واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه پیشریخ روز چند «اینکه گفت: ی

آم حاضرخود کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را تروریم این خود که میدهد نشان بهریم، یستها

موضوع بانکی مسائل در اگر که گفتهاند نبوده، درست قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین

ندا مشکلی باشد، واکسن و ماسک زمینه درردر و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی هم آن تازه یم.
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خزانهدا وزارت پنجشنبه روز بیانیه به روحانی حسن اشاره رفتیم». تولید سمت به هم آمرواکسن معافیتری صدور از آن در که یکاست

کوویدرتح به مربوط مبادالت برای ایران به19یمی پاسخگویی برای ایران به خاص فعالیتهای مجوز بیانیه این طبق بود. شده داده خبر

کوویدربیما کووید19ی به مربوط معامالت برخی انجام همچنین است. شده ممنوعیت19اعطا شامل که بندهایی از تعدادی استثنای به

تح و مبادالت مقررات و ساعترمعامالت از است، ایران جمعه20:31یمهای دستورالعمل1400خرداد27، براساس شد. اعالم مجاز

خزانهدا آمرجدید فناوری و کاال صادرات پیشگیریکا، با ارتباط در که میگیرند،ری قرار استفاده مورد کرونا ویروس تشخیص درمان، ی،

تح خزانهدارشامل بود. نخواهند آمریم مری بانک شامل خاص معامالت مجوز که کرده اعالم همچنین شزکریکا یا ایران ملیری کت

ما بازار «االن گفت: مالیدند، خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با خود دیروز صحبتهای ادامه در روحانی هست. نیز ایران نفت

همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد وجود اقتصادی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر

ط آمرافتتاح به تودهنی که بود ملی طرحهای افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با همچنین او میشد». محسوب ملیریکا حهای

ط «ما کرد: عنوان میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه سرمایهگذازحهایردر آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در وریادی ی

شد سرمایهگذا70کلنگزنی تومان میلیارد اینکهرهزار از من گرفت. صورت آزادی صادمناطق به بدل واردکننده مناطق از کنندهرایران

تح بهزودی انشاءاهلل سپاسگزارم. شدند، دولت این سراردر ایران بهسوی سرمایهها و میشود برداشته کهزیمها امیدوارم و میشود یر

سرمایهگذا افزایش شاهد سیزدهم دولت روزهاردر این روحانی دولت شوند». بهرهمند آن سود و نفع از بتوانند مردم و باشیم یها

پیرو فردای رئیسجمهور است. منتخب رئیسجمهور به قدرت انتقال مراحل انجام ستادزدرحال جلسه در انتخابات در رئیسی ابراهیم ی

به را انجامشده اقدامات و کشور اقتصادی وضعیت از الزم گزارشهای تا خواست دولت اقتصادی ستاد از دولت، اقتصادی هماهنگی

بار انتقال شرایط و مقدمات و تجارب انتقال برای کرده اعالم هم کشور برنامهوبودجه سازمان رئیس کنند. ارائه منتخب رئیسجمهور

رو که برجام دید باید دارند. آمادگی سیزدهم دولت به بزامانت روری و امید» و تدبیر «دولت برنده محسوبزگ او پاشنهآشیل دیگر ی

داشت.خواهدعایدیچهجدیدرئیسجمهوربرایمیشد،
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نوآورانروزنامهدیگر:منابع

پیشرانخارجییرسرمایهگذادربایدآزادمناطقکشور:اقتصادیویژهوآزادمناطقملیحهایرطافتتاحآییندرروحانی
)۲۰:۱۸-۰۰/۰۳/۳۱(شوند

ط هفته هر افتتاح جمهور سالررئیس آغاز از ای توسعه و ملی این99حهای بیان در جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت را تاکنون

تح از ناشی موانع و مشکالت و هستند خود کشور آبادانی و توسعه به عالقمند ایرانیان که دانست جنگرواقعیت و ظالمانه های یم
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کند.ایجادمانعکشورپیشرفتوتوسعهراهدرنتوانستهکروناشیوعودشمناقتصادی

کار گزارش طرکاوبه افتتاح آیین در دوشنبه روز روحانی حسن ملیرگر، پروژههای و آزادحها ومناطق درهفتاد کشور اقتصادی ویژه و

تص تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش سرمایهگذارچهارمین افزایش و کشور آبادانی و توسعه روند کرد: طریح در پروژهری و حها

مردمزهای اینکه بیان با هستند.روحانی امیدوار کشور و خود آینده به مردم که است این دهنده نشان مختلف بخشهای در یربنایی

تح و اقتصادی جنگ برابر در ایستادگی و مقاومت با داشت:رایران اظهار مالیدند، خاک به را دشمن بینی و سیاه صورت ظالمانه، یمهای

آم مسئوالن گذشته روزهای تحردر لغو برای و پذیرفته مدتها از بعد را خود اشتباه آمادگیریکایی اعالم ایران علیه کرونا واکسن یم

نیا ماسک جمله از کرونا با مقابله تجهیزات تامین در و هستیم واکسن کننده تولید امروز ما که است درحالی این و خازکردند به جری

یم.رندا

دیگ بخش در جمهور جایگاهررئیس اهمیت به اشاره با خود سخنان از آزادی گفت:مناطق کشور، اقتصاد در اقتصادی ویژه و

آزادامروز ایرانمناطق بین ارتباطی پل و شدهاند تبدیل کننده تولید و کننده صادر به کننده مصرف و کننده وارد از و یافته توسعه

اینکه بر تاکید با روحانی هستند. جهان مختلف کشورهای و همسایگان آزادبا سرمایهگذامناطق در شوند،رباید پیشران خارجی ی

تح بزودی سرارگفت: ایران سمت به خارجی سرمایه و میشود برداشته بازیمها خود سخنان ابتدای در جمهور رئیس شد. خواهد یر

بزرتب مسئولیت به عمل خاطر به ایران مردم از (ع)، رضا امام سعادت با میالد شریک و اجتماعی و سیاسی انتخاباترگ در یاسترکت

تارجمهو مقطع این در سپاسگزاری آمریخی رسمی مقام یک اعتراف به اشاره با کرد.روحانی تحری گستره به آمریکا ظالمانه یکاریمهای

خ بر کهرحتی میگفتیم چه هر ایران، ملت علیه عیار تمام اقتصادی جنگ نیم و سال سه طول در گفت: کرونا، واکسن و ماسک ید

تح را چیز همه سفید کاخ دادرظالمان نشان اعتراف این افزود: جمهور رئیس نمیکردند. باور عدهای باز بستهاند، را راهها همه و کرده یم

آم جدید دولت و کردند اعمال ایران ملت علیه کامل محاصره نیم و سال سه سفید کاخ ظالمان دررکه متفاوت شعارهای وجود با نیز یکا

تص5حدود روحانی است. داده ادامه را مسیر همان گذشته آمرماه کرد: خودکفاریح ماسک تولید در ایران ملت دیدند وقتی یکاییها

صاد حتی تحرو که کنند می اعالم تازه است، بوده موفق نیز واکسن تولید زمینه در و است خرکننده ایرانریم برای واکسن و ماسک ید

ط مستمر افتتاح جمهور رئیس کرد. خواهند رفع بزررا عمرانی آمرحهای به تودهنی یک را کشور سراسر در خاطرنشانرگ و توصیف یکا

آم شاید که داد نشان پنجشنبهها افتتاحهای تحرکرد: با بتوانند هریکاییها اما کنند، مواجه مشکل با را ایران ملت رفاه نخواهندریم گز

کنند.تعطیلکشورایندررافعالیتوتولیدتوانست

پیشرانخارجییرسرمایهگذادربایدآزادمناطقکشور:اقتصادیویژهوآزادمناطقملیحهایرطافتتاحآییندرروحانی
)۲۰:۱۸-۰۰/۰۳/۳۱(شوند

ط هفته هر افتتاح جمهور سالررئیس آغاز از ای توسعه و ملی این99حهای بیان در جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت را تاکنون

تح از ناشی موانع و مشکالت و هستند خود کشور آبادانی و توسعه به عالقمند ایرانیان که دانست جنگرواقعیت و ظالمانه های یم

کند.ایجادمانعکشورپیشرفتوتوسعهراهدرنتوانستهکروناشیوعودشمناقتصادی

کار گزارش طرکاوبه افتتاح آیین در دوشنبه روز روحانی حسن ملیرگر، پروژههای و آزادحها ومناطق درهفتاد کشور اقتصادی ویژه و
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تص تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش سرمایهگذارچهارمین افزایش و کشور آبادانی و توسعه روند کرد: طریح در پروژهری و حها

مردمزهای اینکه بیان با هستند.روحانی امیدوار کشور و خود آینده به مردم که است این دهنده نشان مختلف بخشهای در یربنایی

تح و اقتصادی جنگ برابر در ایستادگی و مقاومت با داشت:رایران اظهار مالیدند، خاک به را دشمن بینی و سیاه صورت ظالمانه، یمهای

آم مسئوالن گذشته روزهای تحردر لغو برای و پذیرفته مدتها از بعد را خود اشتباه آمادگیریکایی اعالم ایران علیه کرونا واکسن یم

نیا ماسک جمله از کرونا با مقابله تجهیزات تامین در و هستیم واکسن کننده تولید امروز ما که است درحالی این و خازکردند به جری

یم.رندا

دیگ بخش در جمهور جایگاهررئیس اهمیت به اشاره با خود سخنان از آزادی گفت:مناطق کشور، اقتصاد در اقتصادی ویژه و

آزادامروز ایرانمناطق بین ارتباطی پل و شدهاند تبدیل کننده تولید و کننده صادر به کننده مصرف و کننده وارد از و یافته توسعه

اینکه بر تاکید با روحانی هستند. جهان مختلف کشورهای و همسایگان آزادبا سرمایهگذامناطق در شوند،رباید پیشران خارجی ی

تح بزودی سرارگفت: ایران سمت به خارجی سرمایه و میشود برداشته بازیمها خود سخنان ابتدای در جمهور رئیس شد. خواهد یر

بزرتب مسئولیت به عمل خاطر به ایران مردم از (ع)، رضا امام سعادت با میالد شریک و اجتماعی و سیاسی انتخاباترگ در یاسترکت

تارجمهو مقطع این در سپاسگزاری آمریخی رسمی مقام یک اعتراف به اشاره با کرد.روحانی تحری گستره به آمریکا ظالمانه یکاریمهای

خ بر کهرحتی میگفتیم چه هر ایران، ملت علیه عیار تمام اقتصادی جنگ نیم و سال سه طول در گفت: کرونا، واکسن و ماسک ید

تح را چیز همه سفید کاخ دادرظالمان نشان اعتراف این افزود: جمهور رئیس نمیکردند. باور عدهای باز بستهاند، را راهها همه و کرده یم

آم جدید دولت و کردند اعمال ایران ملت علیه کامل محاصره نیم و سال سه سفید کاخ ظالمان دررکه متفاوت شعارهای وجود با نیز یکا

تص5حدود روحانی است. داده ادامه را مسیر همان گذشته آمرماه کرد: خودکفاریح ماسک تولید در ایران ملت دیدند وقتی یکاییها

صاد حتی تحرو که کنند می اعالم تازه است، بوده موفق نیز واکسن تولید زمینه در و است خرکننده ایرانریم برای واکسن و ماسک ید

ط مستمر افتتاح جمهور رئیس کرد. خواهند رفع بزررا عمرانی آمرحهای به تودهنی یک را کشور سراسر در خاطرنشانرگ و توصیف یکا

آم شاید که داد نشان پنجشنبهها افتتاحهای تحرکرد: با بتوانند هریکاییها اما کنند، مواجه مشکل با را ایران ملت رفاه نخواهندریم گز

کنند.تعطیلکشورایندررافعالیتوتولیدتوانست

پیشرانخارجییرسرمایهگذادربایدآزادمناطقکشور:اقتصادیویژهوآزادمناطقملیحهایرطافتتاحآییندرروحانی
)۲۰:۱۸-۰۰/۰۳/۳۱(شوند

ط هفته هر افتتاح جمهور سالررئیس آغاز از ای توسعه و ملی این99حهای بیان در جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت را تاکنون

تح از ناشی موانع و مشکالت و هستند خود کشور آبادانی و توسعه به عالقمند ایرانیان که دانست جنگرواقعیت و ظالمانه های یم

کند.ایجادمانعکشورپیشرفتوتوسعهراهدرنتوانستهکروناشیوعودشمناقتصادی

کار گزارش طرکاوبه افتتاح آیین در دوشنبه روز روحانی حسن ملیرگر، پروژههای و آزادحها ومناطق درهفتاد کشور اقتصادی ویژه و

تص تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش سرمایهگذارچهارمین افزایش و کشور آبادانی و توسعه روند کرد: طریح در پروژهری و حها

مردمزهای اینکه بیان با هستند.روحانی امیدوار کشور و خود آینده به مردم که است این دهنده نشان مختلف بخشهای در یربنایی

جیخاریمایهگذارسردربایدادآزمناطقکشور:اقتصادیویژهوادآزمناطقملیحهایطرافتتاحآییندرروحانیگر:کاروکار|خبرخبرادامهادامه
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تح و اقتصادی جنگ برابر در ایستادگی و مقاومت با داشت:رایران اظهار مالیدند، خاک به را دشمن بینی و سیاه صورت ظالمانه، یمهای

آم مسئوالن گذشته روزهای تحردر لغو برای و پذیرفته مدتها از بعد را خود اشتباه آمادگیریکایی اعالم ایران علیه کرونا واکسن یم

نیا ماسک جمله از کرونا با مقابله تجهیزات تامین در و هستیم واکسن کننده تولید امروز ما که است درحالی این و خازکردند به جری

یم.رندا

دیگ بخش در جمهور جایگاهررئیس اهمیت به اشاره با خود سخنان از آزادی گفت:مناطق کشور، اقتصاد در اقتصادی ویژه و

آزادامروز ایرانمناطق بین ارتباطی پل و شدهاند تبدیل کننده تولید و کننده صادر به کننده مصرف و کننده وارد از و یافته توسعه

اینکه بر تاکید با روحانی هستند. جهان مختلف کشورهای و همسایگان آزادبا سرمایهگذامناطق در شوند،رباید پیشران خارجی ی

تح بزودی سرارگفت: ایران سمت به خارجی سرمایه و میشود برداشته بازیمها خود سخنان ابتدای در جمهور رئیس شد. خواهد یر

بزرتب مسئولیت به عمل خاطر به ایران مردم از (ع)، رضا امام سعادت با میالد شریک و اجتماعی و سیاسی انتخاباترگ در یاسترکت

تارجمهو مقطع این در سپاسگزاری آمریخی رسمی مقام یک اعتراف به اشاره با کرد.روحانی تحری گستره به آمریکا ظالمانه یکاریمهای

خ بر کهرحتی میگفتیم چه هر ایران، ملت علیه عیار تمام اقتصادی جنگ نیم و سال سه طول در گفت: کرونا، واکسن و ماسک ید

تح را چیز همه سفید کاخ دادرظالمان نشان اعتراف این افزود: جمهور رئیس نمیکردند. باور عدهای باز بستهاند، را راهها همه و کرده یم

آم جدید دولت و کردند اعمال ایران ملت علیه کامل محاصره نیم و سال سه سفید کاخ ظالمان دررکه متفاوت شعارهای وجود با نیز یکا

تص5حدود روحانی است. داده ادامه را مسیر همان گذشته آمرماه کرد: خودکفاریح ماسک تولید در ایران ملت دیدند وقتی یکاییها

صاد حتی تحرو که کنند می اعالم تازه است، بوده موفق نیز واکسن تولید زمینه در و است خرکننده ایرانریم برای واکسن و ماسک ید

ط مستمر افتتاح جمهور رئیس کرد. خواهند رفع بزررا عمرانی آمرحهای به تودهنی یک را کشور سراسر در خاطرنشانرگ و توصیف یکا

آم شاید که داد نشان پنجشنبهها افتتاحهای تحرکرد: با بتوانند هریکاییها اما کنند، مواجه مشکل با را ایران ملت رفاه نخواهندریم گز

کنند.تعطیلکشورایندررافعالیتوتولیدتوانست

)۱۱:۲۹-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهبزودییمهارتحروحانی:

جمهو تحررییس که این بیان با جمهوری رییس با که مهمی تصمیمات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته بزودی جمهوریمها آذربایجانرِی ی
بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،کردهاتخاذ

جمهو تحررییس که این بیان با جمهوری رییس با که مهمی تصمیمات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته بزودی ِیریمها

بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،کردهاتخاذآذربایجانیرجمهو

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین طرحجتاالسالم ِ افتتاح حاشیه در و ملی حهایرحهای

آزادسازمان بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تبرو با شد، جمعهرگزار روز مردم گفت: (ع) رضا امام والدت شب یک

بز بسیار رییسجمهورکار و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی شوراهارگ انتخابات البته کردند. انتخاب سیزدهم دوره برای را ی

داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهممناطقبرخیدروبودهم
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ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت رایریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

سال آغاز از کرد: اظهار امروز افتتاحهای به اشاره است.99روحانی افتتاح چهارمین و هفتاد امروز و کردهایم آغاز را پنجشنبهها افتتاح

م ایران است این عالمت نخستین است. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت گذاراین سرمایه عالقهمندرکز ایران مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشورآبادانیبه

داد: ادامه امید و تدبیر دولت ورط621رییس است اجرا حال در ط248ح این برای تومان میلیارد سرمایهگذارهزار استرحها شده ی

رسد.میافتتاحبهومییابدادامهآیندهسالوسالپایانتاواستشدهعملیاتیواجراییحهارطایندرصد53و

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم فقطری باشند، نداشته امید خود ی

میشود.یرگذاسرمایهکشورسراسردریادیزمناطقدرروزانهونمیکنندیرگذاسرمایهتومانمیلیاردهزار248آزادمناطقدر

مدت،تص این در مردم ایستادگی از قدردانی با امبد و تدبیر دولت وررییس سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که خودرمشکالتی ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهسالنیموسهراملتی

آم دارایی وزارت مسوولین که حرفی داد: ادامه تحرروحانی که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه واکسنریکا روی را یم

بردا ترورکرونا این یعنی کردندریم، قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلطیمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماههاازبعدحاالو

برمیدارندرایمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرفهمیدندکهزمانی

س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

است.آزادواکسنبراییمرتحگفتندشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیم

جمهو مردمررییس به که این شود. می اداره کشور سختی چه با مردم که میزدیم نیم و سال سه این طول در ما که حرفی شد: یادآور ی

در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها گفتیم

شود.کشورواردکهکشیدیمواکسنکردنواردبرایسختیهاییچهکنندباورکهبودسختمردمبرایشایدبگذارنداختیار

آم پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت صررییس ماسکریکا و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که دهد می نشان این شود آغاز بانکی فعالیت

تح شرایط این در و کرده ایستادگی عظمت با و سروقامت و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ سرمایهرصورت یم

کردند.تولیدویرگذا

جنگ این سایه در البته است. جنس از پر کشور بازار افزود: کردیم، کشور وارد ها سختی تمام با بود الزم که آنچه که این بیان با روحانی

نشد.محققداشتندکههدفییعنیکند،فروپاشیدچارراایراناقتصادنتوانستجنگایناماهستندفشاردرمردموهستگرانی

جمهو آمررییس به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: ادامه در تحری را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود یمریکاییها

تح را ایران تولید نمیتوانید تحرکنید. به را مردم راحتی میتوانید کنید. تحریم به را ارزانی میتوانید بکشانید نمیریم اما بکشانید یم

هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتیتوانید
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شدافتتاححرطتومانمیلیاردهزار8امروز

توسعه زمینه در سرافراز حد چه تا مردم که داد خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را ها افتتاح دولت این آخر روز تا که این بیان با وی

آزادط مناطق در امروز گفت: کنند، می تالش بسیاررکشور شد.زحهای افتتاح ط8یادی تومان میلیارد بارهزار مجموعا شد. افتتاح ح

گذا سرمایه که شدرآنچه زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در که این بود. تومان میلیارد و70هزار افتتاح بخش در تومان میلیارد هزار

است.ملتاینعظمتازنشانباشیمیرگذاسرمایه

عملکرد از قدردانی با آزادروحانی دوازدهممناطق و یازدهم دولتهای در آزادگفت: ومناطق کننده تولید مناطق به کننده وارد مناطق از

در امروز که این شدند. مختلف کشورهای و همسایگان و ایران بین ارتباطی پل به تبدیل مناطق این شدند. تبدیل کننده مناطقصادر

است.پیشرفتوتوسعهمسیردرماآزادمناطقکهاستایندهندهنشانهستند،آبشوربانکالمللی،بینبورسایجادفکردرآزاد

جمهو کهررییس این بر تاکید با آزادی گذامناطق سرمایه گذاردر سرمایه گفت: باشد پیشران باید خارجی کشورری در جا همه خارجی ی

تح زودی به انشاءاهلل گرفت. خواهد سرارانجام ایران سمت به خارجی سرمایههای و میشود برداشته امازیم شد. خواهد مناطقیر

هفتههایآزاد طول در بیشتر فعالیت شاهد و باشند پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در بنابراین دارند را خود خاص شرایط

باشیم.سیزدهمدولتدروآینده

هستندامیدوارکشورآیندهبهمردم

ج در همچنین بردارروحانی بهره بینریان بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس و ها پروژه از ی

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و دررالملل تحول برای مهم آزادح نشستنمناطق ثمر به برای هم دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودتر

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبهمیکندیرسرمایهگذا

شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش استرهستیم. شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهمبازو

جمهو بهررییس دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد
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ج را قشم ادامه در گذازوی سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد ای انجامریره منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است افتتاحزشده باشیم. جزحرط15یره این در خوشحالیزیرهزیربنایی موجب یبا

ج این چون است ما بسیارزهمه استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از گردشگری همچنین و یریا

دارد.

اسفند سفر در کرد: تاکید و97روحانی نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسئلهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

ط همچنین افزود: دوازدهم و یازدهم دولتهای دررییس به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن مدیترانهرح یای

و نخست با ما مصوبات جزو هم این و است مهم بسیار میکند الکاظمیزمتصل آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف موانع که کردیم همرصحبت کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتزبرایخوبیبسیارمسیراینبودنخواهد

همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این یادآورشد: وی

را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و سختیها هنوز

داد.خواهدادامه

مناطقدرمالیتامینجدیدهایکانالاقتصادی:ویژهوآزادمناطقهایپروژهافتتاحآیینپنجمیندرجمهوررییسمشاور
)۱۱:۰۲-۰۰/۰۴/۰۱(المللبینبورسیزانداراهباآزاد

شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و آزاد مناطق شورایعالی دبیر و جمهور رییس مشاور
میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهدافتتاحبورسعالی

شورایعالی دبیر و جمهور رییس آزادمشاور صدورمناطق از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و

ار مالی تامین و خارجی سرمایههای جذب برای بورس این گفت: شد، خواهد افتتاح بورس عالی شورای سوی از راهاندازمجوز یزی

میشود.

ط افتتاح آیین پنجمین در دوشنبه روز مومنی» پروژههایر«حمیدرضا و آزادحها چهارمینمناطق و هفتاد در کشور اقتصادی ویژه و

موثرت از یکی اینکه بیان با تولید، جهش برای امید و تدبیر دررپویش الملل بین بورس ایجاد ها برنامه آزادین اقتصادیمناطق ویژه و
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مهمت عنوان به موضوع این داشت: اظهار ایجادراست، جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر ین

ط از تا شد کنترخواهد قابل و استاندارد های شیوه ارریق و مالی نیازهای تامین با کاالهایزل صادرات برای مطمئنی مسیر کشور ی

کند.فراهمداخلیتولیدی

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:مومنی

ت اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با تصروی است، تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای طیرین راستا همین در کرد: یح

گذا سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های هایرماه سازمان کلیدی های پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات مناطقی،

شد.انجامآزاد

شورایعالی آزاددبیر ازمناطق بیش اساس همین بر افزود: اقتصادی ویژه و2و کیش،500هزار فرودگاه ترمینال برای تومان میلیارد

کیشایر، توسعه و گردشگزتجهیزات و لجستیکی های وریرساخت تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهایپروژهوکاسپینبندرهایاسکلهتکمیل

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

شورایعالی آزاددبیر همکامناطق اینکه بیان با اقتصادی ویژه میانرو ای گسترده آزادی بازارمناطق مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه و

تص است، گرفته صورت شرسرمایه ایجاد کرد: خاصریح سرمایه تامین آزادکت جهتمناطق بورس بازارهای های فعالیت گسترش و

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهایازویژهبهیرگذاسرمایهجذب

مر برون بانک اینکه بیان با مهمتزمومنی از یکی نیز گذاری سرمایه اقدامات و ها فعالیت رساندن ثمر به در مالی ساختارهای ورین ی

اعتمادسارتجا با شرایط این کرد: تاکید است، بینزی مالی منابع و سرمایه ورود زمینه ایجاد بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده جمهور، رییس مشاور گفته تجاربه و ظرفیتری آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامینجهتباالیی

شورایعالی دبیر گفته آزادبه ازمناطق بیش حاضر حال در اقتصادی، ویژه بانک320و و479شعبه بیمه حال74شعبه در صرافی شعبه

هستند.کشورآزادمناطقاقتصادیفعاالنبهیراعتباومالیزمینهدررسانیخدمت

های پروژه افتتاح آیین پنجمین در جمهور رییس روحانی حسن دکتر والمسلمین حجتاالسالم است؛ آزادگفتنی فرمانمناطق کشور،

رسمی و102افتتاح اقتصادی درزپروژه را آزادیربنایی ورتجامناطق سیستان خوزستان، استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی ـ ی

کرد.صادرگیالنوشرقیآذربایجانگان،زهرمبلوچستان،

اجرای در50برای آزادپروژه بهرهبردامناطق امروز که کشور اقتصادی ویژه شد،رو آغاز آنها از رسمی و8ی اعتبار15هزار تومان میلیارد

اجرایزه برای و شده نیز52ینه شد آغاز رسما امروز آنها احداث عملیات که و62طرحی گرفته50هزار نظر در اعتبار تومان میلیارد

ماتام…جدیدهایکانالاقتصادی:ویژهوادآزمناطقهایپروژهافتتاحآیینپنجمیندرجمهورییسرمشاورکار:وکسب|خبرخبرادامهادامه
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است.شده

شود.میایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا

زودیبهدولت:پایانبهماندهماهیکروحانیمیشودبرداشتهیمهارتحزودیبه:92انتخاباتازبعدماهیکروحانی
)۲۰:۱۶-۰۰/۰۳/۳۱(میشود!برداشتهیمهارتح

سال در که تح92روحانی رفع وعده گذشتربا از بعد شد، پیروز انتخابات در تح8یمها به را کشور مشکالت بازهم امید، و تدبیر دولت از گرهرسال یمها
میشود!برداشتهیمهارتحزودیبهگفت:وزد

سیاسی-سرویس

ط افتتاح آئین در دیروز رئیسجمهور روحانی، آزادحهایرحجتاالسالم هرمرتجامناطق استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی گانزی،

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی تحرآذربایجان شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که یمهاریم

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشته

ب به اشاره با دررگزاروی انتخابات بز28ی بسیار مسئولیت یک مردم الحمدهلل داد: ادامه رارخرداد خودشان اجتماعی و سیاسی گ

هم مناطق برخی در و بود هم شوراها انتخابات البته کردند، انتخاب سیزدهم دوره برای را رئیسجمهور و دادند انجام جمعه روز در

خب و مجلس میاندورهای عرانتخابات مردم به که بود هم تبزگان ایران کهریز ارزشمندی و خوب بسیار اقدام این بهخاطر میگویم یک

دادند.انجامآراصندوقپایخودشانگستردهحضوربایخیرتامقطعایندر

عالمت اولین است. جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت یک است افتتاح چهارمین و هفتاد که هفته هر افتتاحهای افزود: روحانی

م ایران که است سرمایهگذاراین باشندرکز نداشته امید خودشان کشور آینده به مردم اگر است. تولید و در248ی میلیارد مناطقهزار

نمیکردند.یرسرمایهگذاآزاد

ت درأرئیسجمهور که کنید نگاه آمار این به شما هستند، خودشان کشور آبادانی به عالقهمند ایران مردم کرد: آزادکید شدمناطق اعالم

کهرط621 است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد طرهزار این است. شده تا53حهاری و شده عملیاتی و اجرایی درصد

میرسد.افتتاحبهاینهاهمهومیکندپیداادامهسالپایان

جنگ یک در کشیدند؛ مردم نیم و سال سه این در که مشکالتی و سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی همین داد: ادامه وی

تا در بینظیر تاراقتصادی در و منطقه بهطورریخ سال نیم و سه را ملتی یک سفید کاخ ظالمان که است بوده کمنظیر هم جهان یخ

بگذارند.دسترویدستهمآنهانکنندحمایتوکمکسفیدکاخازترسهمدیگرانوکنندمحاصرهکامل

ماتام…جدیدهایکانالاقتصادی:ویژهوادآزمناطقهایپروژهافتتاحآیینپنجمیندرجمهورییسرمشاورکار:وکسب|خبرخبرادامهادامه
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آم دارایی مسئولین که حرفی این کرد: خاطرنشان تحررئیسجمهور که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه رویریکا را یم

بردا کرونا ترورواکسن این یعنی کامریم، بانکییستها فعالیتهای تمام و بستهاند مردم این روی به را چیز همه که میکنند اعتراف اًل

تح باید که است معتقد و است آمده کار روی جدید دولت ماهها از بعد حاال و کردهاند قفل استررا گفته هم بارها و بگذارد کنار را یم

ط آن تحرکه االنرح بوده، نادرست و غلط ترامپ س5و4یم اینها بانکیرماه مسایل در که گفتهاند پیش روز سه دو تازه هستند کار

ندارد.اشکالیباشدکروناواکسنبرایوماسکبرایاگر

ندا نیاز ماسک در ما میدانستند که زمانی از بعد هم این داد: ادامه صادرروحانی ماسک در و واکسنریم در فهمیدند و هستیم کننده

است.آزادواکسنبرایتازهگفتندآنوقتشدشروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیمتولیدکهوقتیشدیم.تولیدکنندههم

به اینکه میشود، اداره دارد کشور سختی چه با مردم که نیم و سال سه این طول در میزدیم مردم به ما که حرفی این کرد: اضافه وی

کنند باور بود سخت مردم برای شاید کنیم پرداخت را جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم ما تا کشید طول ماهها گفتیم مردم

شود.کشوروارداستنیازموردآنچهاینکهبرایکشیدیمماسختیهایچهکه

آم پیش روز سه ـ دو که حاال داشت: بیان صرروحانی وریکاییها ماسک برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که میدهد نشان شود؛ آغاز بانکی فعالیت واکسن

بز مردم این خاکرمالیدند به را آنها بینی مالیدند؛ خاک به را سفید کاخ جالدان همه صورت مالیدند خاک به را ترامپ صورت ما گوار

مالیدند.

ت با تحأوی شرایط این در مردم داشت: اظهار کردند، ایستادگی عظمت با و قامت سرو ایران مردم اینکه بر سرمایهگذارکید وریم ی

و هست گرانی جنگ، این سایه در البته است جنس از پر ما کشور بازار کردیم؛ کشور وارد سختیها همه با بود الزم آنچه کردند. تولید

داشتند.آنهاکههدفیهمانیعنیبپاشدفروایراناقتصادنگذاشتجنگایناماهستندفشاردرمردم

سال روحانی است تح92گفتنی که بود گفته امید و تدبیر دولت تشکیل از بعد ماه بعدریک همچنین وی شد. خواهد برداشته یمها

در و برجام امضای گفت94آذر25از تلویودر زنده تحزگوی دیماه «در بود گفته و تکرار را وعده همان خبر شبکه در علیهریونی یمها

انتخابات در خود وعدهای از یکی به یازدهم دولت و میشود برداشته انتخابات92ایران در روحانی میکند.». «با96عمل گفت: هم

داشت»برخواهیمهمرایمهارتحبقیهمایفرظدکترهمین

زودیبهدولت:پایانبهماندهماهیکروحانیمیشودداشتهبریمهاتحرزودیبه:92انتخاباتازبعدماهیکروحانیکیهان:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۹:۰۲-۰۰/۰۳/۳۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورس

شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و آزاد مناطق عالی شورای دبیر خبر»- «بازتاب تهران-
میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهدافتتاحبورسعالی

ط افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز مومنی» «حمیدرضا خبر»، «بازتاب گزارش جهشربه برای امید و تدبیر عنوان با های ح

موثرت از یکی اینکه بیان با دررتولید الملل بین بورس ایجاد ها برنامه آزادین موضوعمناطق این داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه و

مهمت عنوان طربه از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر هایرین شیوه یق

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنیمسیرکشوریزارومالینیازهایتامینبالرکنتقابلواستاندارد

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:وی

شورایعالی آزاددبیر تمناطق اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه است،رو تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای ین

گذارتص سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های ماه طی راستا همین در کرد: هایریح پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات ی،

شد.انجامآزادمناطقهایسازمانکلیدی

از بیش اساس همین بر افزود: و2وی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختزمیلیارد

گردشگ و لجستیکی پروژهرهای و کاسپین بندر های اسکله تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهای

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

همکا اینکه بیان با میانرمومنی ای گسترده آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت گذامناطق سرمایه جذب جهت بورس بازارهای های فعالیت گسترش ازرو ویژه به ی

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

گذا سرمایه اقدامات و ها تجارفعالیت و اعتمادساری با شرایط این کرد: تاکید است، ایجادزی بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،بینمالیمنابعوسرمایهورودزمینه

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده مومنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامین

…داردادامه
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)۱۱:۰۵-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبه

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و طرحجتاالسالم از ملیری آزادحهای بسیاررتجامناطق مسئولیت مردم اینکه بیان با ی

رییسجمهوربز آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی اقدامرگ این برای آنان به کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیار

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم
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)۱۰:۱۴-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به انشاءاهلل گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم شهرآرانیوز؛ گزارش طربه از ملیری آزادحهای اینکهرتجامناطق بیان با ی

بز بسیار مسئولیت رییسجمهورمردم آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی کردند.رگ انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنانبه

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

ایسنامنبع:

۱۴۰۰خرداد۳۱

۱۳۲
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)۲۰:۱۶-۰۰/۰۳/۳۱(انزلیآزادمنطقهدرپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپااحداثآغاز

ط دوره پنجمین در امروز- هایرگیالن پروژه افتتاح ملی آزادح دستورمناطق جمهوربه پاریاست مجموعه ساخت عملیات وری آبی ک

شد.آغازانزلیآزادمنطقهپوشیدهرسیزشهربا

پا مجموعه احداث عملیات جمهور رئیس دستور به کنفرانسی ویدئو ارتباط یک شهرباردر و آبی سزک درری انزلی آزاد منطقه پوشیده

اشتغالزایی با مربع متر هزار هفت مساحت به آخ120زمینی از استفاده با و اینرنفر در المللی بین های شاخص و استانداردها ین

.خوردکلیدمنطقه

پا شهربارمجموعه و آبی سزک ازری بیش مربع23پوشیده متر درزهزار نیم و سال دو مدت ظرف ها بینی پیش اساس بر و دارد بنا یر

گیرد.میقراریربردابهرهموردواحداثآزادمنطقهیرگردشگویرتجامحدوده

گردشگ مجتمع تفراین و گسترشری راستای در توزیحی امکانات و ها کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب برای حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا مجموعه کنار شهرباردر و آبی سزک دیگری های بخش انزلی آزاد منطقه پارپوشیده چون پاری نینجا کودکان، بزرک ورک گساالن

پا و مجاVRکرنوجوانان تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) فاز در مرتبط گردشگریحی و تجارت گذارکز سرمایه با منطقه ایرانیری ی

.شودمیساختهکشورازجرخامقیم

گردشگ حوزه در بزراکنون دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه بزرکواآیریحی-گردشگرین کشور، خزندگان باغ و مرگتریوم کزرین

درتف ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل تفرینا امکانات سایر و آبی های ورزش و برایریحی یحی

است.خارجیوداخلیورودیگردشگران

شد.آغازتومانمیلیاردهزار62اعتبارباکشورآزادمناطقدرپروژه52اجراییعملیاتامروز

پا مجموعه احداث کلنگ کنفرانسی ویدئو ارتباط این پایان در است ذکر با شهربارالزم و آبی سزک زمینری به انزلی آزاد منطقه پوشیده

شد.زده

د حاشیه کشورهای و است خزر حاشیه در ایران آزاد منطقه تنها انزلی آزاد ترمنطقه خزر، وریای فارس خلیج حاشیه کشورهای و کیه

هستند.انزلیآزادمنطقهیقرطازمحصوالتوارداتوصادراتبازارهایعمدهشرقیجنوبآسیای

ک مسیر در گرفتن درقرار حاشیه کشورهای با ارتباط زمینه در ویژه موقعیت دارابودن جنوب، - شمال المللی بین همجواریدور خزر، یریای

میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:انیوز:شهرآر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۱۳۳
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ت کراسنودسک روسیه، در الگان و آستراخان بنادر طربا از دسترسی آذربایجان، در باکو و قزاقستان در اکتائو هایرکمنستان، راه یق

است.انزلیآزادمنطقهمزایایجملهازرشتالمللیبینفرودگاهبهنزدیکی،CISهمسودکشورهایمصرفبازارهایبهمناسب،

مشا و مالکیت ثبت، امکان همچون قانونی میزانرمزایای تا خارجی گذاران سرمایه ها100کت بانک فعالیت امکان منطقه، در درصد

مالیاتی معافیت منطقه، این در ای بیمه - مالی موسسات تا20و از دارایی و درآمد بر بردارساله بهره هریخ اقتصادی،ری فعالیت گونه

مدی هایروحدت معافیت و مزایا خلق خصوص در سازمان اقدامات اقتصادی، فعاالن و گذاران سرمایه به خدمات کلیه ارائه در یت

تجا فضای رونق منطقه، کاالی بورس فعالیت تولیدی، - اقتصادی فعاالن برای برجدید و مسافر همراه کاالی مصوبه اجرای با یرگزاری

است.شدهمنطقهمحدودهدرکاروکسبفضایرونقساززمینهخزریایردحاشیهکشورهایگانیربازهایاتاقاجالسپانزدهمین

)۰۹:۱۴-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و طرحجتاالسالم از ملیری آزادحهای بسیاررتجامناطق مسئولیت مردم اینکه بیان با ی

رییسجمهوربز آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی اقدامرگ این برای آنان به کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیار

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

لیانزادآزمنطقهدرپوشیدهسریشهربازوآبیکپاراحداثآغازامروز:گیالن|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۱۳۴
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تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

ایسنامنبع:

یکارآمیمهایرتحاستانی-سیاسیروحانیحسن:هابرچسب

مجله

)۱۴:۰۵-۰۰/۰۳/۳۰(انزلیآزادمنطقهپوشیدهرسیزشهرباوابیکرپامجموعهاحداثعملیاتآغاز

مدی گزارش هایربه پروژه افتتاح از دور پنجمین در انزلی، آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط آزادیت فرمانمناطق به

شود.میآغازمنطقهاینپوشیدهرسیزشهرباوابیکرپامجموعهساختجمهور،عملیاترییسروحانیحسندکتر

پا شهربارمجموعه و ابی سزک گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه بارمیلیارد4300یرپوشیده داخلی خصوصی بخش یالی

گی آخربهره از مساحتری به فضایی در المللی بین های شاخص و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای 23000یر

گیرد.میقراریربردابهرهموردوساختهنیموسالدوظرفمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرمربع)مترهزار23مترمربع(

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

گذارگردشگ سرمایه با منطقه خاری مقیم ایرانی جهتری در سازمان های ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از ج

گردد.میمحسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایهجذب

گردشگ حوزه در اکنون هم است بزرگفتنی دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه کشور؛رکواآیریحی-گردشگرین خزندگان باغ و یوم

مرگتربز تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل امکاناترینا سایر بهمراه آبی های ورزش و یحی

میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:ستان:خوزنور|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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گردشگرتف و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سازمانریحی سوی از که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقه

یرگزارخب

)۰۵:۲۷-۰۰/۰۳/۳۱(دیگرساعاتیتاآزادمناطقملیحرط50ازیربردابهره

آرگزارخب برداری بهره ازریا- ورط50ی اقتصادی تولیدی، درزح آزادیربنایی دررتجامناطق اقتصادی ویژه و صنعتی - امروز6ی استان

میشود.آغازیرتصویصورتبهجمهوررئیسحضوربادیگرساعاتیتا1400خرداد31

خب گزارش آرگزاربه طری این طریا، افتتاح از برنامه چهارمین و هفتاد در هرمرحها استانهای در ملی، شرقی،زحهای آذربایجان گان،

رسید.خواهندیربردابهرهبهبلوچستانوسیستانوغربیآذربایجانگیالن،خوزستان،

ط این مجموع کیش؛9حها؛راز آزاد منطقه در تولیدی و اقتصادی ارس؛رط15واحد آزاد منطقه در اقتصادی و تولیدی حرط15ح

و وزتولیدی قشم آزاد منطقه در ورط11یربنایی اقتصادی بردازح بهره جمهور رئیس دستور با اروند آزاد منطقه در آنهاریربنایی از ی

میشود.آغاز

اجرایی ورط52عملیات اقتصادی درزح هم دیگر آزادیربنایی آغازرتجامناطق امروز چابهار و ماکو انزلی، ارس، اروند، قشم، کیش، ی

شد.خواهد

میکند.ایجاداشتغالنفر920برایتومانمیلیارد65وهزار70یرگذاسرمایهبایربناییزواقتصادیتولیدی،حهایرطاین

)۰۷:۱۴-۰۰/۰۳/۳۱(آزادمناطقملیحهایرطازیربردابهرهآغاز

آرگزارخب برداری بهره ازریا- ورط50ی اقتصادی تولیدی، درزح آزادیربنایی بارتجامناطق استان شش در اقتصادی ویژه و صنعتی ی،

شد.آغازیرتصویصورتبهجمهوررئیسحضور

لیانزادآزمنطقهپوشیدهسریشهربازوابیکپارمجموعهاحداثعملیاتآغازاقتصادی:فکر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۱۳۶
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خب گزارش آرگزاربه طری افتتاح از برنامه چهارمین و هفتاد در عالیریا، شورای دبیر ابتدا ملی، آزادحهای ویژهرتجامناطق و صنعتی - ی

ط و برنامهها از گزارشی برداراقتصادی بهره روحانی آقای سئواالت به پاسخ از پس و میکند ارائه نهاد این طرحهای این از آغازری حها

میکند.سخنرانیجمهوررئیسهممراسماینپایاندرمیشود،

ورط50این اقتصادی تولیدی، هرمزح استانهای در وزیربنایی سیستان و غربی آذربایجان گیالن، خوزستان، شرقی، آذربایجان گان،

رسید.خواهندیربردابهرهبهبلوچستان

ط این مجموع کیش؛9حها؛راز آزاد منطقه در تولیدی و اقتصادی ارس؛رط15واحد آزاد منطقه در اقتصادی و تولیدی حرط15ح

و وزتولیدی قشم آزاد منطقه در ورط11یربنایی اقتصادی بردازح بهره جمهور رئیس دستور با اروند آزاد منطقه در آنهاریربنایی از ی

میشود.آغاز

اجرایی عملیات ورط52همچنین اقتصادی درزح هم دیگر آزادیربنایی چابهاررتجامناطق و ماکو انزلی، ارس، اروند، قشم، کیش، ی

شد.خواهدآغاز

است.کردهایجاداشتغالنفر920برایتومانمیلیارد65وهزار70یرگذاسرمایهبایربناییزواقتصادیتولیدی،حهایرطاین

حرط٢١اجراییعملیاتآغازویربردابهرهشد:محققکیشدرکنفرانسوویدییقرطازکشورمانرئیسجمهورحضوربا
)۰۹:۰۱-۰۰/۰۳/۳۱(کیشردیالرمیلیاردهزار٤٢معادلیزارویالیراعتبارمجموعباعمرانی

آرگزارخب ازری سیزدهم دولت و انقالب معظم رهبر حمایت با کرد: تاکید کیش آزاد منطقه سازمان مدیرعامل - آزادیا اینمناطق ،

شوند.تبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمرتحشرایطدراقتصادییرآوتابازموفقیهاینمونهبه،توانندمیمناطق

افتتاح دوره پنجمین آیین در کیش آزاد منطقه سازمان بینالملل امور و روابطعمومی گزارش دررط52به عمرانی آزادح ومناطق

ارزش با ماکو اروند، انزلی، قشم، کیش، ارس، اقتصادی ط8ویژه از جمهور رئیس حضور با که تومان میلیارد کنفرانسرهزار ویدیو یق

تردیدرب بی : کرد تاکید ، مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق خصوص در انقالب معظم رهبر های دغدغه به اشاره با آهنگران جعفر ، گزارشد

عملکرد از سیزدهم دولت و انقالب معظم رهبر حمایت آزادبا کشورمناطق اقتصادی توسعه پیشرو عنوان به مناطق این ، موانع رفع و

.شدخواهندتبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمرتحشرایطدراقتصادییرآوتابازموفقیهاینمونهبه،

ارزش به اشاره با کیش، آزاد منطقه سازمان عامل و29مدیر عمرانی پروژههای تومانی میلیارد کهزهزار صنعتی غیر و صنعتی یرساختی،

بردا بهره از اجراست، حال در دولتی و خصوصی بخش توسط کیش اجراییردر عملیات آغاز و سرمایهگذارط٢١ی مجموع با یالیریرح

داد.خبریرهزجایندریالرمیلیاردهزار٤٢معادلیزارو

تکمیل لزوم بر تاکید با آهنگران متوازجعفر توسعه و ماهیتزیرساختها راستای در پایدار و آزادن سرمایهگذامناطق جذب جمله یراز

فناو انتقال صادرات، افزایش مراکزمالی،رخارجی، عرصه در پیشرفته خدمات ارائه پایه بر مناطق این پنجم نسل به ورود آن از مهمتر و ی

گردشگ توارلجستیکی، هدف با اخیر ماههای در کیش آزاد منطقه سازمان داشت: اظهار فناورانه، فعالیتهای و باتسهیلزی توسعه در ن

بر کاهش خصوصی، بخش مانعوفعالیت خصوص در انقالب معظم رهبر منویات به عمل ضمن اقتصادی، فعاالن با تعامل و کراسی

سرمایهگذا هدایت با توانسته تولید از حمایت و فناورانهرزدایی تولیدی خدمات و دارویی صنایع کلیدی حوزههای در خصوصی بخش ی

ادآزمناطقملیحهایطرازیداربرهبهرآغازیا:آر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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کند.تجربهرامناسبیبسیاررشد

ساخت مراحل تکمیل به ملی، سطح در آزاد منطقه این ظرفیتهای مطلوب معرفی و مناسب فرصتهای ایجاد اهمیت بر تاکید با وی

مساف جدید امروزرپایانه افزود: و کرد اشاره کیش بینالمللی فرودگاه سرمایهگذارط9ی حجم با عمرانی تومان1900یالیریرح میلیارد

ارروسرمایهگذا حدود22یزی عالوه به دالر بردا11میلیون بهره به یورو اجراییرمیلیون عملیات و. رسید سرمایهگذارط١٢ی با هزار١٦یرح

شد.آغازکیشدریالرمیلیارد١٩٧و

ط این که مطلب این بیان با طرآهنگران با منطبق ها پاسخگوییرح هدف با شناختی جمعیت مطالعات اساس بر و کیش جامع ح

تص است، شده بنا منطقه رشد حال در نیازجمعیت طربه این کرد: برایریح حدود375حها و مستقیم طور به طور755نفر به نفر

است.داشتهاشتغالزاییغیرمستقیم

، کیش آزاد منطقه حقوقی های خواسته راستای در کرد درخواست روحانی حسن دکتر از همچنین آزاد منطقه سازمان عامل مدیر

شزبرایبا سهام واگذارگشت و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش هواپیمایی جرکت اقتصادی فعاالن به سهام این از بخشی ،زی یزه

ش٤٩گشتزبا سهام از بردرصد و آب برکت شبکه اتصال همچنین و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش برق شبکه به کیش سراسرق یرق

هدفتقویت انرزبا های ساخت شهژیر عنوان به منطقه این ساکنان بیشتر رفاه افزایش و آزادری منطقه سازمان ، پیشرو و هوشمند ی

کند.یررایاکیش

ج آهنگران طزجعفر از مالی منابع تأمین نوین روشهای از موفق استفاده در پیشرو آزاد منطقه را برایریره سرمایه بازار یق

صکرتکمیلط اوراق انتشار گفت: و کرد عنوان تمام نیمه عمرانی خوحهای اوراق و اجاره ارزشرک به دین ایجاد400ید و تومان میلیارد

در ساختمان و زمین آزاداولینصندوق سازمناطق جمله از امیدوکشور که است مالی منابع تأمین در بخش اطمینان و نوین کارهای

یابد.گسترشهمخصوصیبهبخشیمردا

ط است ذکر به عالیرالزم شورای دبیر و رئیسجمهور کنفرانسی ویدیو حضور با آیین این در که آزادحهایی همچنینمناطق و کشور

هرم استان بردازفرماندار بهره به کیش در بلرگان از عبارت رسید ماربAکوی پرشین تلهکابینرجهای یوتاور، مسکونی مجتمع ینا،

ش حفارمیکا، ارائهخدمات شرکت دوم فاز کیش)، پارسیان سرویس (پترو گازری و نفت صنایع پیشرفته ایمنی خدمات ارائه فامور(کت

شرمه فازجدید کیش)، شرگان مدیفارم)، (کیش ورزشی مکمل و خوراکی قطره و شربت تولید ورکت اتصاالت و شیرآالت تولیدی کت

میباشند.کیش)سالمتنوشیدرمروا(آشامیدنیآبتولیدیکترشوکیش)هیدرونیوماتیککولِمت(گازونفتصنایعابزار

ط جاترهمچنین آرمیتاژ،کارخانه و ملیا های هتل ونیز، چندمنظوره مجموعه شامل نیز شد آغاز امروز آنها اجرایی عملیات هاییکه ح

فل سازههای شیزساخت آب های پکیج انواع ساخت و طراحی آرایشی، و خانگی مونتاژلوازم کشتیرانی، سکوهای انواع وری، ینکن

بارب پایانه کارتصفیه، کامیونی، چاری بندر مواصالتی جاده فرودگاه، غربی اپرون فرودگاهی، مدرسهرگو پیرامونی18ک، دیوار و کالسه

بود.کیشالمللیبینفرودگاه

حطر٢١اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهرشد:محققکیشدرانسکنفروویدییقطرازمانکشوررئیسجمهورحضوربایا:آر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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)۰۹:۲۵-۰۰/۰۳/۳۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورساقتصادی:ویژهوآزادمناطقعالیشورایدبیر

آرگزارخب عالیری شورای دبیر - آزادیا ازمناطق مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و

میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهدافتتاحبورسعالیشورایسوی

خب گزارش آرگزاربه طری افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز مومنی» «حمیدرضا ، برایریا امید و تدبیر عنوان با های ح

موثرت از یکی اینکه بیان با تولید دررجهش الملل بین بورس ایجاد ها برنامه آزادین اینمناطق داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه و

مهمت عنوان به طرموضوع از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر یقرین

کنت قابل و استاندارد های اررشیوه و مالی نیازهای تامین با کند.زل فراهم داخلی تولیدی کاالهای صادرات برای مطمئنی مسیر کشور ی

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:وی

شورایعالی آزاددبیر تمناطق اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه است،رو تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای ین

گذارتص سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های ماه طی راستا همین در کرد: هایریح پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات ی،

شد.انجامآزادمناطقهایسازمانکلیدی

از بیش اساس همین بر افزود: و2وی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختزمیلیارد

گردشگ و لجستیکی پروژهرهای و کاسپین بندر های اسکله تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهای

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

همکا اینکه بیان با میانرمومنی ای گسترده آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت گذامناطق سرمایه جذب جهت بورس بازارهای های فعالیت گسترش ازرو ویژه به ی

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

گذا سرمایه اقدامات و ها تجارفعالیت و اعتمادساری با شرایط این کرد: تاکید است، ایجادزی بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،بینمالیمنابعوسرمایهورودزمینه

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده مومنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامین

--
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راسفیدکاخجالدانوترامپصورتمامردممیشود/یرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهجمهور:رئیس
)۰۹:۲۹-۰۰/۰۳/۳۱(مالیدندخاکبه

آرگزارخب تحری زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور رییس سراریا- ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته امیدوارمزیمها و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهمدولتدرکه

خب گزارش آرگزاربه بهرهبرداری آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم طریا، از ملیری آزادحهای اینکهرتجامناطق بیان با ی

بز بسیار مسئولیت رییسجمهورمردم آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی کردند.رگ انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنانبه

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

۱۴۰۰خرداد۳۱
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خبرداد:جمهورحضوررییسباعمرانیهایحرطازیربرداوبیناربهرهدرآزادمناطقدبیرشورایعالیوجمهوررییسمشاور
)۱۰:۲۹-۰۰/۰۳/۳۱(صاداراتافزایشواقتصادیهایفعالیترونقهدفباکیشدرالمللبینبورسایجاد

آرگزارخب برداری بهره دوره ششمین مراسم در مشاور مومنی رضا حمید - عمرانیریا های ح طر اجرایی عملیات آغاز و آزادی کشورمناطق

داد.خبرآزادمنطقهاینتولیدیکاالهایصادراتافزایشزمینهتقویتهدفباکیشآزادمنطقهدرالمللبینبورسابجاداز

شورایعالی دبیر جمهورو رییس مشاور مومنی، حمیدرضا کیش، آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط گزارش مناطقبه

امروزرتجاآزاد اینکه اعالم با کشور صنعتی و گذارط50ی سرمایه بررح بالغ ارزشی با برای8ی اشتغالزایی و تومان میلیارد هزار2هزار

در90و آزادنفر بردامناطق بهره به ارس و قشم اروند، حاضررکیش، حال در که کنم می اعالم افتخار با داشت: اظهار رسد می 621ی

گذارط سرمایه ورح درزی آزادیربنایی برمناطق بالغ ارزشی با با248کشور متوسط صورت به که است اجرا حال در تومان میلیارد هزار

داشت.خواهدهمراهبهاشتغالزایینفرهزار37حدودبرایآیندههایماهدریربردابهرهویکیزفیپیشرفتدرصد50

اجرایی عملیات امروز همچنین افزود: ازرط52وی بیش ارزش به کیش،62ح چابهار، انزلی، اروند، ارس، مناطق در تومان میلیارد هزار

شود.میآغازماکووقشم

درج الملل بین بورس ایجاد قانونی کارهای سازو اینکه اعالم با جمهور رییس منظورزمشاور به : داشت اظهار است شده تامین کیش یره

همکا مالی های بازار متعدد و متنوع مزایای از مندی انجامربهره سرمایه بازار مختلف های بخش و مناطق میان ای گسترده های ی

ش ایجاد به توان می جمله آن از که خاصرشده سرمایه تامین آزادکت جهتمناطق مناطق در بورس تاالرهای های فعالیت گسترش و

کرد.اشارههمسایههایکشورازویژهبهخارجیگذارسرمایهجذب

ش ساختار اصالح افزود: گذاروی سرمایه های آزادیرکت اقداممناطق دست در موضوعات دیگر از نیز سرمایه بازار از منابع تامین جهت

است.

موثرت از یکی الملل بین بورس اینکه بیان با خارجیرمومنی های سرمایه جذب جهت الزم اقتصادی بستر ایجاد برای های برنامه ین

ط از اقتصادجهانی احتساب با افزود: است کشور کاالهایربه صادرات برای مطمئنی مسیر الملل بین بورس استاندارد های شیوه یق

کنند.فراهمراکشورتولیدی

ار مالی تامین در بدیلی بی نقش ابزار این : داشت اظهار طزوی برای شری و ها دررح تنها نه ها آزادکت کشورمناطق کل برای بلکه

شد خواهد افتتاح کیش در الملل بین بورس بعدی رویداد در آن از پس و بوده بورس شورایعالی از مجوز اخذ حال در که داشت خواهد

شورایعالی آزاددبیر تسمناطق و تسهیل خواستار اختصاصیرهمچنین بانک و آفشور بانک تاسیس روند آزادیع امکانمناطق همچنین

شد.آزادمناطقتولیدیهایواحدبهکمکبرایهابانکتسهیالتدرصد50ازاستفاده

تص تسرمومنی صورت در کرد: مریح بانک مطابقزکریع آفشور بانک تاسیس برای متعددی گذاران سرمایه مجوز صدور فرایند در ی

بود.خواهیمکشورومناطقاقتصادیتوسعهبریرچشمگییرگذاراثآنازپسکهکنندمیاقداممقرراتوقوانین

مر برون بانک اثزوی از یکی نیز را گذارگذارتری سرمایه اقدامات و ها فعالیت رساندن ثمر به در مالی های ساختار تجارین و یری

سا اعتماد با که تسزبرشمرد در المللی، بین مالی منابع و ها سرمایه ورود زمینه ایجاد بر عالوه خارجی، گذاران سرمایه برای روندری یع

کرد.خواهدایفامهمینقشیرتجا

گذا سرمایه های فعالیت از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده جمهوراظهارداشت: رییس تجارمشاور و وری آنها ی

۱۴۰۰خرداد۳۱
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کند.میایجادآزادمناطقهایحرطتامینجهتباالییبسیارظرفیتآزاد،مناطقهایسازمان

اختصاصی بانک تاسیس مومنی گفته آزادبه تومناطق منظور سازبه هدفند و ها سپرده بهینه هایزیع واحد به ارائه قابل تسهیالت ی

باشد.مییزکرمبانکیرهمکانیازمندکهاستمواردیدیگرازمناطق،درمستقرخدماتیوتولیدی

ش مالی منابع اینکه بیان با بزروی و کوچک های سازمان همه تریان اصلی از یکی مالی تامین و هستند ورگ زدایی مانع های ابزار ین

بردا بهره با تولید در گذارپشتیبانی سرمایه و مالی تامین شورای تشخیص با اخیر ماه سه در اظهارداشت: است پول زمانی ارزش از یری

ط مالی تامین جهت در الزم اقدامات متخصصان و نخبگان حضور هایربا سازمان کلیدی های آزادح نتیجهمناطق در که شد انجام

ار خ2بیش کیش، فرودگاه جدید پایانه برای تومان میلیارد پانصد و ایر،رهزار کیش توسعه و تجهیزات لجستیکیزید های یرساخت

گردشگ طرو و کاسپین بندر های اسکله توسعه و تکمیل امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، هایری یرساختیزح

است.شدهمالیتامینمتنوع،هایروشبابکر

از بیش افزود: همچنین ط3مومنی برای تومان میلیارد هایرهزار درزح آزادیربنایی هایمناطق فرایند شدن نهایی با ارس و چابهار

شد.خواهدتامینالزم

از بیش حاضر حال در مومنی رضا حمید گفته بانک320به و479شعبه بیمه زمینه74شعبه در رسانی خدمت حال در صرافی شعبه

باشندمیکشورآزادمناطقاقتصادیفعاالنبهیراعتباومالی

)۱۲:۰۸-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایهزودیبهروحانی:

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایهومیشودبرداشتهیمهارتحبزودیگفت:جمهوررئیس-یارآیرگزارخب

خب گزارش آرگزاربه طری افتتاح آیین در دوشنبه روز روحانی حسن دکتر والمسلمین حجتاالسالم ، ملیریا پروژههای و مناطقحها

تصآزاد تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین و درهفتاد کشور اقتصادی ویژه ورو کشور آبادانی و توسعه روند کرد: یح

سرمایهگذا طرافزایش در هایری پروژه و کشورزحها و خود آینده به مردم که است این دهنده نشان مختلف بخشهای در یربنایی

هستند.امیدوار

تح و اقتصادی جنگ برابر در ایستادگی و مقاومت با ایران مردم اینکه بیان با بهرروحانی را دشمن بینی و سیاه صورت ظالمانه، یمهای

آم مسئوالن گذشته روزهای در داشت: اظهار مالیدند، تحرخاک لغو برای و پذیرفته مدتها از بعد را خود اشتباه کروناریکایی واکسن یم

جمله از کرونا با مقابله تجهیزات تامین در و هستیم واکسن کننده تولید امروز ما که است درحالی این و کردند آمادگی اعالم ایران علیه

یم.رنداجرخابهیزنیاماسک

دیگ بخش در جمهور جایگاهررئیس اهمیت به اشاره با خود سخنان از آزادی گفت:مناطق کشور، اقتصاد در اقتصادی ویژه و

آزادامروز بامناطق ایران بین ارتباطی پل و شدهاند تبدیل کننده تولید و کننده صادر به کننده مصرف و کننده وارد از و یافته توسعه

هستند.جهانمختلفکشورهایوهمسایگان

اینکه بر تاکید با آزادروحانی سرمایهگذامناطق در تحرباید بزودی گفت: شوند، پیشران خارجی سرمایهری و میشود برداشته یمها

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجی

داد:خبرجمهورییسحضوررباانیعمرهایحطرازیداربرهوبیناربهردرادآزمناطقلیایعاشوردبیروجمهورییسرمشاوریا:آر|خبرخبرادامهادامه
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تب با خود سخنان ابتدای در جمهور بزررئیس مسئولیت به عمل خاطر به ایران مردم از (ع)، رضا امام سعادت با میالد وریک سیاسی گ

کرد.یرسپاسگزایخیرتامقطعایندریرجمهویاسترانتخاباتدرکترشواجتماعی

آم رسمی مقام یک اعتراف به اشاره با تحرروحانی گستره به آمریکا ظالمانه خریمهای بر حتی درریکا گفت: کرونا، واکسن و ماسک ید

تح را چیز همه سفید کاخ ظالمان که میگفتیم چه هر ایران، ملت علیه عیار تمام اقتصادی جنگ نیم و سال سه همهرطول و کرده یم

نمیکردند.باورعدهایبازبستهاند،راراهها

دولت و کردند اعمال ایران ملت علیه کامل محاصره نیم و سال سه سفید کاخ ظالمان که داد نشان اعتراف این افزود: جمهور رئیس

است.دادهادامهرامسیرهمانگذشتهماه5حدوددرمتفاوتشعارهایوجودبانیزیکارآمجدید

تص آمرروحانی کرد: صادریح حتی و خودکفا ماسک تولید در ایران ملت دیدند وقتی نیزریکاییها واکسن تولید زمینه در و است کننده

کرد.خواهندرفعراایرانبرایواکسنوماسکیدرخیمرتحکهکنندمیاعالمتازهاست،بودهموفق

ط مستمر افتتاح جمهور بزررئیس عمرانی آمرحهای به تودهنی یک را کشور سراسر در افتتاحهایرگ کرد: خاطرنشان و توصیف یکا

آم شاید که داد نشان تحرپنجشنبهها با بتوانند هریکاییها اما کنند، مواجه مشکل با را ایران ملت رفاه تولیدریم توانست نخواهند گز

کنند.تعطیلکشورایندررافعالیتو

--

)۰۸:۵۳-۰۰/۰۳/۳۱(شدآغازبصره-شلمچهراهآهناحداث

خب سیاست گروه گزارش عالیرگزاربه شورای دبیر مؤمنی، حمیدرضا ، آنا آزادی عملیاتمناطق آغاز «مراسم در امروز اقتصادی ویژه و

بهرهبردا و عمرانیراجرایی پروژههای از آزادی بامناطق کنفرانس ویدئو صورت به و رئیسجمهور حضور با که اقتصادی» ویژه مناطقو

بآزاد حال اجراییرگزاردر عملیات امروز گفت: است، ارزش52ی با پتروشیمی،62پروژه پروژههای شامل که آغاز تومان میلیارد هزار

تجارگردشگ مجتمعهای گلخانهای، باغات بصره، شلمچه راهآهن پاری، رفاهی، و درری اسکی پیست و تلهکابین آبی، مناطقک

میشود.چابهاروقشمکیش،انزلی،ماکو،اروند،ارس،آزاد

منطقه در شملچه-بصره راهآهن احداث میشود، آغاز آن احداث عملیات امروز که پروژههایی این جمله از داد: ادامه مؤمنی رضا حمید

است.اروندآزاد

حاضر حال در افزود: سرمایهگذا621مؤمنی با عمرانی ازرپروژه بیش در248ی تومان میلیارد آزادهزار حالمناطق در اقتصادی ویژه و

دارند.درصد50یکیزفیپیشرفتمتوسططوربهکهاستاجرا

عالی شورای آزاددبیر بهرهبردامناطق با آتی ماههای در داد: ادامه اقتصادی ویژه اجرا،رو حال در پروژههای این از نفر37ی هزار

است.گرفتهعهدهبرخصوصیبخشراپروژههاایندریرسرمایهگذاعمدهوشدخواهندکاربهمشغول

مخا احداث روی، فوالد، پتروشیمی، شامل پروژهها این مؤمنی، گفته گردشگزبه انبار، نیررن، اسکله، ساخت شیوی، آب و ینکنرگاه

است.درصد4تنهاپروژههاایندردولتسهمکههستندماکووکیشقشم،چابهار،انزلی،اروند،ارس،آزادمناطقدر

اجرایی عملیات رئیسجمهور دستور با امروز کرد: بیان ارزش62وی به در42پروژه تومان میلیارد آزادهزار آغازمناطق اقتصادی ویژه و

شدخواهدیرازسرانایرسمتبهجیخارمایهسرزودیبهروحانی:یا:آر|خبرخبرادامهادامه
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شد.خواهد

پیام/انتهای

)۰۸:۵۳-۰۰/۰۳/۳۱(دادخبرنزدیکآیندهایدریمهارتحبرداشتنازجمهوررئیس

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم آنا، سیاست گروه گزارش حاشیهربه در و ملی حهای

ط از سازمانرافتتاح آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تبرو با شد، (ع)رگزار رضا امام والدت شب یک

بز بسیار کار جمعه روز مردم البتهرگفت: کردند. انتخاب سیزدهم دوره برای را رییسجمهور و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی گ

داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهممناطقبرخیدروبودهمشوراهاانتخابات

ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت راریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

سال آغاز از کرد: اظهار امروز افتتاحهای به اشاره است.99روحانی افتتاح چهارمین و هفتاد امروز و کردهایم آغاز را پنجشنبهها افتتاح

م ایران است این عالمت نخستین است. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت گذاراین سرمایه عالقهمندرکز ایران مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشورآبادانیبه

داد: ادامه امید و تدبیر دولت ورط621رییس است اجرا حال در ط248ح این برای تومان میلیارد سرمایهگذارهزار استرحها شده ی

میرسد.افتتاحبهومییابدادامهآیندهسالوسالپایانتاواستشدهعملیاتیواجراییحهارطایندرصد53و

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم فقطری باشند، نداشته امید خود ی

میشود.یرگذاسرمایهکشورسراسردریادیزمناطقدرروزانهونمیکنندیرگذاسرمایهتومانمیلیاردهزار248آزادمناطقدر

تص مدت، این در مردم ایستادگی از قدردانی با امبد و تدبیر دولت وررییس سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که خودرمشکالتی ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهسالنیموسهراملتی

آم دارایی وزارت مسوولین که حرفی داد: ادامه تحرروحانی که آمادهایم فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه واکسنریکا روی را یم

بردا ترورکرونا این یعنی کامریم، کردندیستها قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف اًل

است.بودهغلطیمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماههاازبعدحاالو

برمیدارندرایمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرفهمیدندکهزمانی
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س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

است.آزادواکسنبراییمرتحگفتندشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیم

جمهو مردمررییس به که این میشود. اداره کشور سختی چه با مردم که میزدیم نیم و سال سه این طول در ما که حرفی شد: یادآور ی

در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها گفتیم

شود.کشورواردکهکشیدیمواکسنکردنواردبرایسختیهاییچهکنندباورکهبودسختمردمبرایشایدبگذارنداختیار

آم پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت صررییس ماسکیحریکا و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم ًا

مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که میدهد نشان این شود آغاز بانکی فعالیت

تح شرایط این در و کرده ایستادگی عظمت با و سروقامت و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ سرمایهرصورت یم

کردند.تولیدویرگذا

جنگ این سایه در البته است. جنس از پر کشور بازار افزود: کردیم، کشور وارد سختیها تمام با بود الزم که آنچه که این بیان با روحانی

نشد.محققداشتندکههدفییعنیکند،فروپاشیدچارراایراناقتصادنتوانستجنگایناماهستندفشاردرمردموهستگرانی

جمهو آمررییس به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: ادامه در تحری را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود یمریکاییها

تح را ایران تولید نمیتوانید تحرکنید. به را مردم راحتی میتوانید کنید. تحریم به را ارزانی میتوانید بکشانید اماریم بکشانید یم

هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتینمیتوانید

شدافتتاححرطتومانمیلیاردهزار8امروز

توسعه زمینه در سرافراز حد چه تا مردم که داد خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را افتتاحها دولت این آخر روز تا که این بیان با وی

آزادط مناطق در امروز گفت: میکنند، تالش بسیاررکشور شد.زحهای افتتاح ط8یادی تومان میلیارد مجموعرهزار شد. افتتاح باح ًا

گذا سرمایه که شدرآنچه زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در که این بود. تومان میلیارد و70هزار افتتاح بخش در تومان میلیارد هزار

است.ملتاینعظمتازنشانباشیمیرگذاسرمایه

عملکرد از قدردانی با آزادروحانی دوازدهممناطق و یازدهم دولتهای در آزادگفت: ومناطق کننده تولید مناطق به کننده وارد مناطق از

در امروز که این شدند. مختلف کشورهای و همسایگان و ایران بین ارتباطی پل به تبدیل مناطق این شدند. تبدیل کننده مناطقصادر

است.پیشرفتوتوسعهمسیردرماآزادمناطقکهاستایندهندهنشانهستند،آبشوربانکالمللی،بینبورسایجادفکردرآزاد

جمهو کهررییس این بر تاکید با آزادی گذامناطق سرمایه گذاردر سرمایه گفت: باشد پیشران باید خارجی کشورری در جا همه خارجی ی

تح زودی به انشاءاهلل گرفت. خواهد سرارانجام ایران سمت به خارجی سرمایههای و میشود برداشته امازیم شد. خواهد مناطقیر

هفتههایآزاد طول در بیشتر فعالیت شاهد و باشند پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در بنابراین دارند را خود خاص شرایط

باشیم.سیزدهمدولتدروآینده

هستندامیدوارکشورآیندهبهمردم

ج در همچنین بردارروحانی بهره بینریان بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس و پروژهها از ی

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و دررالملل تحول برای مهم آزادح نشستنمناطق ثمر به برای هم دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودتر
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جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبهمیکندیرسرمایهگذا

شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و کردهایم اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش استرهستیم. شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهمبازو

جمهو بهررییس دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

ج را قشم ادامه در گذازوی سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد انجامریرهای منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است افتتاحزشده باشیم. جزحرط15یره این در خوشحالیزیرهزیربنایی موجب یبا

ج این چون است ما بسیارزهمه استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از گردشگری همچنین و یریا

دارد.

اسفند سفر در کرد: تاکید و97روحانی نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسئلهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

ط همچنین افزود: دوازدهم و یازدهم دولتهای دررییس به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن مدیترانهرح یای

و نخست با ما مصوبات جزو هم این و است مهم بسیار میکند الکاظمیزمتصل آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف موانع که کردیم همرصحبت کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتزبرایخوبیبسیارمسیراینبودنخواهد

همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این یادآورشد: وی

را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و سختیها هنوز

داد.خواهدادامه

پیام/انتهای
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)۰۵:۴۴-۰۰/۰۳/۳۰(پنجمافتتاحهایدرآزادمناطقپیشروکیش

دوشنبه فردا - ایرنا - جمهو۳۱کیش رییس کنفرانسی ویدیو حضور با آزاد مناطق در پنجم افتتاحهای با همزمان گذارط۹یرخرداد سرمایه با هزار۱۸یرح
شود.میزنیکلنگیرگذاسرمایهیالرمیلیارد۱۹۷وهزار۱۶بانیزحرط۱۲وافتتاحکیشدردالرمیلیون۲۲ویوررومیلیون۱۰یال،رمیلیارد۶۲۰و

51MBیافترد

/۰۰/۰۳(اقتصادیویژهوآزادمناطقدرجدیدحرطیالرمیلیاردهزار۸۰افتتاحمیشود؛انجامرییسجمهویحضوربافردا
۳۰-۱۳:۵۹(

ط افتتاح قطار ایرنا- بارتهران- دوازدهم دولت ملی ارزشرط۵۰حهای به میلیارد۸۰ح اقتصادیرهزار ویژه و آزاد مناطق ایستگاه به بار پنجمین برای یال،
رسید.

فردا ایرنا، گزارش طهخردادما۳۱دوشنبه،(به تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در هاییر) ح

هرم خوزستان، غربی، آذربایجان شرقی، آذربایجان استانهای ویدیزدر حضور با بلوچستان و سیستان و گیالن کنفرانسیوگان،

سرمایهگذاررییسجمهو به مربوط که شد خواهد افتتاح درری آزادی ورتجامناطق شود می انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی ی-

میکند.فراهمرامستقیماشتغالزایینفر۹۰وهزار۲حدودبرای

تجا آزاد منطقه در گزارش، این اساس ارسربر سرمایهگذا۱۵ی ارزش با اقتصادی و تولیدی و۲یرپروژه و۶۱۹هزار تومان میلیارد

برای بردا۵۷۵اشتغالزایی بهره به اروندرنفر آزاد منطقه در و رسد می ورط۱۱ی اقتصادی گذازح سرمایه ارزش به ۲۲۵یریربنایی
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کنند.میفراهممستقیمصورتبهرانفر۲۶۰اشتغالامکانکهرسدمییربردابهرهبهتومانمیلیارد

و۱۵همچنین تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در برداریربنایی بهره به قشم صنعتی سرمایهگذاری ارزش که رسد می آنهاری و۲ی هزار

برای۴۸۰ و است تومان افتتاح۸۸۰میلیارد نیز کیش آزاد منطقه در و کند می ایجاد شغل کاررط۹نفر دستور در تولیدی و اقتصادی ح

کند.میایجادشغلیفرصتنفر۳۷۵برایواستتومانمیلیارد۶۸۹وهزار۲آنهایرگذاسرمایهارزشکهداردقرار

ط افتتاح ادامه ها،ردر گذا۵۰ح سرمایه با دیگر و۶۴یرپروژه و۱۹۲هزار هزار هفت اشتغالزایی و تومان رییس۱۱۷میلیارد فرمان با نفر

کرد.خواهندآغازراخوداجراییعملیاتی،رجمهو

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت زنی کلنگ ورعملیات هزار یک اشتغالزایی۷۶۹ی و تومان ۶نفر،۷۳۸میلیارد

گذا سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه اشتغالزایی۵۱۷ی و تومان انزلی۴۰۵میلیارد آزاد منطقه در پروژه یک نفر،

گذا سرمایه اعتبار اشتغالزایی۴۳۰یربا و تومان گذا۱۲۰میلیارد سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در پروژه سه و۴۶یرنفر، ۲۱۷هزار

و هزار یک اشتغالزایی و تومان گذا۱۴نفر،۵۶۲میلیارد سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در ورپروژه هزار هفت تومان۳۲۸ی میلیارد

و هزار یک اشتغالزایی گذا۱۰نفر،۹۳۶و سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه یک۵۷۹ی اشتغالزایی و تومان میلیارد

و گذا۶۸۶هزار سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در پروژه هشت و ورنفر هزار یک برای۲۱۳ی اشتغالزایی و تومان آغاز۶۷۰میلیارد نفر

شد.خواهد

اقتصادیویژهوآزادمناطقدرجدیدحهایرطازیربهرهبرداگام۵

ط مرحله، چهار در دررتاکنون ای توسعه های آزادح بردامناطق بهره به اخیر یکسال در اقتصادی ویژه پنجرو مرحله فردا و رسیده ی

شود.میگزارربآیین،این

بهرهبردا گام نخستین طردر از شهری در ها سالرح سرمایهگذا۹۹،۵۸یورماه ارزش به ورپروژه هزار یک اشتغال۵۸۰ی و تومان میلیارد

و هزار گذشته۴۱۲چهار سال ماه دی در دوم گام در و شد آغاز گذا۶۰نفر سرمایه ارزش به سه۹یرپروژه اشتغال و تومان میلیارد هزار

و فروردین۲۰۰هزار در سوم دوره در و شد افتتاح گذارط۳۹نیز۱۴۰۰نفر سرمایه با برایرح اشتغالزایی و تومان میلیارد هزار هفت ی

و هزار پنج بردا۴۲حدود بهره به آخرنفر در و رسید جاری سال ماه اردیبهشت در فطر عید با همزمان مرحله ارزش۹۴ی،رین به پروژه

کردند.آغازراخودفعالیتنفر۹۴۳وهزار۲اشتغالوتومانمیلیاردهزار۶

های پروژه افتتاح گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط۲۵۱تاکنون،۹۹و با تومان۳۸ح میلیارد هزار

است.رسیدهیربردابهرهبهاشتغالنفرهزار۱۶حدودو

دارای اکنون آزادایران تشکیلرتجامناطق گذشته های هفته طی و است ماکو و اروند انزلی، ارس، چابهار، قشم، کیش، ی-صنعتی

گرفت.قراردولتکاردستوردروشدتصویبنیزجدیداقتصادیویژهمنطقه۱۳وآزادمنطقههفت

اقتصادیویژهوادآزمناطقدرجدیدحطریالردمیلیارارهز۸۰افتتاحایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۱۴۸
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/۰۰(ویژهاقتصادیوآزادمناطقدرحرطتومانمیلیاردهزار۷۰کلنگزنیوافتتاحمیشود؛انجامرییسجمهویحضوربافردا
۰۳/۳۱-۰۵:۵۸(

ط زنی کلنگ و افتتاح قطار ایرنا- ارزشرتهران- به دوازدهم دولت ملی ط۷۰حهای تومان میلیارد ویژهرهزار و آزاد مناطق ایستگاه به بار پنجمین رای ح
شود.زنیکلنگنیزدیگرحرطدههاوبرسدیربهرهبردابهتومانمیلیاردهزارهشتارزشبهحرط۵۰استقراررسید؛اقتصادی

فردا ایرنا، گزارش طهخردادما۳۱دوشنبه،(به تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در هاییر) ح

هرم خوزستان، غربی، آذربایجان شرقی، آذربایجان استانهای ویدیزدر حضور با بلوچستان و سیستان و گیالن کنفرانسیوگان،

سرمایهگذاررییسجمهو به مربوط که شد خواهد افتتاح درری آزادی ورتجامناطق شود می انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی ی-

میکند.فراهمرامستقیماشتغالزایینفر۹۰وهزار۲حدودبرای

تجا آزاد منطقه در گزارش، این اساس ارسربر سرمایهگذا۱۵ی ارزش با اقتصادی و تولیدی و۲یرپروژه و۶۱۹هزار تومان میلیارد

برای بردا۵۷۵اشتغالزایی بهره به اروندرنفر آزاد منطقه در و رسد می ورط۱۱ی اقتصادی گذازح سرمایه ارزش به ۲۲۵یریربنایی

کنند.میفراهممستقیمصورتبهرانفر۲۶۰اشتغالامکانکهرسدمییربردابهرهبهتومانمیلیارد

و۱۵همچنین تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در برداریربنایی بهره به قشم صنعتی سرمایهگذاری ارزش که رسد می آنهاری و۲ی هزار

برای۴۸۰ و است تومان افتتاح۸۸۰میلیارد نیز کیش آزاد منطقه در و کند می ایجاد شغل کاررط۹نفر دستور در تولیدی و اقتصادی ح

کند.میایجادشغلیفرصتنفر۳۷۵برایواستتومانمیلیارد۶۸۹وهزار۲آنهایرگذاسرمایهارزشکهداردقرار

ط افتتاح ادامه ها،ردر گذا۵۰ح سرمایه با دیگر و۶۴یرپروژه و۱۹۲هزار هزار هفت اشتغالزایی و تومان رییس۱۱۷میلیارد فرمان با نفر

کرد.خواهندآغازراخوداجراییعملیاتی،رجمهو

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت زنی کلنگ ورعملیات هزار یک اشتغالزایی۷۶۹ی و تومان ۶نفر،۷۳۸میلیارد

گذا سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه اشتغالزایی۵۱۷ی و تومان انزلی۴۰۵میلیارد آزاد منطقه در پروژه یک نفر،

گذا سرمایه اعتبار اشتغالزایی۴۳۰یربا و تومان گذا۱۲۰میلیارد سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در پروژه سه و۴۶یرنفر، ۲۱۷هزار

و هزار یک اشتغالزایی و تومان گذا۱۴نفر،۵۶۲میلیارد سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در ورپروژه هزار هفت تومان۳۲۸ی میلیارد

و هزار یک اشتغالزایی گذا۱۰نفر،۹۳۶و سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه یک۵۷۹ی اشتغالزایی و تومان میلیارد

و گذا۶۸۶هزار سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در پروژه هشت و ورنفر هزار یک برای۲۱۳ی اشتغالزایی و تومان آغاز۶۷۰میلیارد نفر

شد.خواهد

اقتصادیویژهوآزادمناطقدرجدیدحهایرطازیربهرهبرداگام۵

ط مرحله، چهار در دررتاکنون ای توسعه های آزادح بردامناطق بهره به اخیر یکسال در اقتصادی ویژه پنجرو مرحله فردا و رسیده ی

شود.میگزارربآیین،این

بهرهبردا گام نخستین طردر از شهری در ها سالرح سرمایهگذا۹۹،۵۸یورماه ارزش به ورپروژه هزار یک اشتغال۵۸۰ی و تومان میلیارد

و هزار گذشته۴۱۲چهار سال ماه دی در دوم گام در و شد آغاز گذا۶۰نفر سرمایه ارزش به سه۹یرپروژه اشتغال و تومان میلیارد هزار

و فروردین۲۰۰هزار در سوم دوره در و شد افتتاح گذارط۳۹نیز۱۴۰۰نفر سرمایه با برایرح اشتغالزایی و تومان میلیارد هزار هفت ی

و هزار پنج بردا۴۲حدود بهره به آخرنفر در و رسید جاری سال ماه اردیبهشت در فطر عید با همزمان مرحله ارزش۹۴ی،رین به پروژه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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کردند.آغازراخودفعالیتنفر۹۴۳وهزار۲اشتغالوتومانمیلیاردهزار۶

های پروژه افتتاح گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط۲۵۱تاکنون،۹۹و با تومان۳۸ح میلیارد هزار

است.رسیدهیربردابهرهبهاشتغالنفرهزار۱۶حدودو

دارای اکنون آزادایران تشکیلرتجامناطق گذشته های هفته طی و است ماکو و اروند انزلی، ارس، چابهار، قشم، کیش، ی-صنعتی

گرفت.قراردولتکاردستوردروشدتصویبنیزجدیداقتصادیویژهمنطقه۱۳وآزادمنطقههفت

)۰۶:۴۳-۰۰/۰۳/۳۱(شدآغازیرجمهورییسحضورباآزادمناطقملیحهایرطازیربهرهبردا

ط زنی کلنگ و افتتاح مراسم ایرنا- تجارتهران- آزاد مناطق ملی ارزشرحهای با اقتصادی ویژه و و۷۰ی جمهو۶۵هزار رییس فرمان با تومان یرمیلیارد
شد.آغاز

ایرنا، سیاسی خبرنگار گزارش طبه تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد بهردر مربوط آزادحهای درمناطق

هرم خوزستان، غربی، آذربایجان شرقی، آذربایجان جمهوزاستانهای رییس بادستور بلوچستان و سیستان و گیالن یارگان، و افتتاح ی

شد.زنیکلنگ

ط درراین که آزادحها میشود،رتجامناطق اجرا انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی فراهم۹۲۰برایی- مستقیم نفراشتغالزایی

میکند.

تجا آزاد منطقه در گزارش، این اساس ارسربر سرمایهگذاحرط۱۵ی ارزش با اقتصادی و و۲یرتولیدی در۶۱۹هزار و تومان میلیارد

میرسد.یربردابهرهبهتومانمیلیارد۲۲۵یرگذاسرمایهارزشبهیربناییزواقتصادیحرط۱۱اروندآزادمنطقه

و۱۵همچنینامروز تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در سرمایهگذاریربنایی ارزش با قشم صنعتی و۲یری تومان۴۸۰هزار درمیلیارد و

افتتاح نیز کیش آزاد بردارط۹منطقه بهره به تولیدی و اقتصادی طرح افتتاح ادامه رسید.در اجراییری عملیات با۵۲حها، دیگر پروژه

شد.انجامی،رجمهورییسدستوربانفر۱۱۷وهزارهفتاشتغالزاییوتومانمیلیارد۱۹۲وهزار۶۴یرگذاسرمایه

همچنین مراسم این گذادر سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه ورهشت هزار یک تومان،۷۶۹ی آزاد۶میلیارد منطقه در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با وراروند هزار سه گذا۵۱۷ی سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک تومان، ،۴۳۰یرمیلیارد تومان میلیارد

گذا سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در پروژه و۴۶یرسه تومان،۲۱۷هزار گذا۱۴میلیارد سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در یرپروژه

و هزار تومان،۳۲۸هفت گذا۱۰میلیارد سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه تومان،۵۷۹ی درمیلیارد پروژه هشت و

شد.زنیتومان،کلنگمیلیارد۲۱۳وهزاریکیرگذاسرمایهاعتبارباماکوآزادمنطقه

ویژهاقتصادیوادآزمناطقدرحطرتوماندمیلیارارهز۷۰کلنگزنیوافتتاحایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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)۰۷:۱۹-۰۰/۰۳/۳۱(رسیدیربهرهبردابهکیشدرخدماتیوعمرانیحرط۹ی؛رجمهورییسدستوربا

رسید.یربهرهبردابهکنفرانسویدئوصورتبهیرجمهودستوررییسبادوشنبهروزکیشیرهزجدریرگردشگوخدماتیعمرانی،حرط۹-ایرنا-کیش

ط این اجرای برای ایرنا، گزارش باربه همزمان صورت به که حجترط۵۰حها دستور با اروند و قسم ارس، آزاد منطقه سه در دیگر ح

جمهو رییس روحانی حسن شد،راالسالم افتتاح میلیارد۱۹ی گذارهزار سرمایه ،ریریال و۱۱یالی یوررو سرمایه۲۲میلیون دالر میلیون

است.شدهایجادشغلمستقیمغیرصورتبهنفر۷۵۵ومستقیمصورتبهنفر۳۷۵برایآننتیجهدرکهشدهانجامیزاریرگذا

ط بلراین یوتاور، مسکونی مجتمع شامل، ها ماربAکوح پرشین های شرج شرینا، دوم فاز ، پارسیان سرویس پترو خدماترکت کت

مه فامور فرآیند شرایمنی دوم فاز میکا، کابین تلکه ، شرگان جدید فاز ، پویش طاها شرکت مدیفارم، کیش لرکت مت هیدرونیووکت ک

است.کیشالمتیدرمرواکترش،ماتیک

مساحت به زمینی در یوتاور مسکونی و۱۰مجتمع با۱۰۰هزار مربع مربع۲۱متر متر بازهزار و میلیارد۶یربنا گذارهزار سرمایه یریال

است.شدهایجاداشتغالمستقیمغیرصورتبهنفر۱۵۰ومستقیمصورتبهنفر۳۰برایآندرکهشدهاحداث

ماربAکوبل پرشین های مساحترج به زمینی در و۱۱ینانیز با۵۹۵هزار مربع و۱۴متر مربع۸۶۵هزار مستقیمزمتر اشتغال برای یربنا

است.شدهاحداثاعتباریالرمیلیاردهزار۱۰بانفر۳۵۰مستقیمغیرونفر۲۷

دارایرش نیز کیش پارسیان سرویس پترو گی۲۷کت نمونه خدمات ارایه به مربوط حفاردستگاه گل از ارایهری اطالعات، پایش و ی

است.پیشرفتهمادالکینگسرویسارایهویرحفاخدمات

ط این گذارمیلیارد۱۵۰حربرای سرمایه گذاریریال سرمایه دالر میلیون پنج و آنریالی نتیجه در که شده انجام صورت۴۶ی به نفر

هستند.بکارمشغولمستقیمغیرصورتبهنفر۵۷ومستقیم

ش دوم مهرفاز فامور فرآیند ایمنی خدمات ایمنیرکت بازرسی منظور به نیز کیش آموزش۴۵گان و گاز و نفت صنایع به مربوط داد قرار

و هزار مستقیم۴۰۰یک اشتغال افق با مستقیم۱۲نفر غیر و با۱۸نفر گذارمیلیارد۲۰۰نفر سرمایه وریریال سرمایه۷۰۰یالی یورو هزار

است.شدهاحداثیزاریرگذا

با نیز کیش میکا کابین و۲۰تلکه معمولی ب۲کابین و رفت مسیر کیلومتر سه طول به ویژه بارکابین سرمایهرمیلیارد۶۰۰گشت یال

وریرگذا گذا۱۰یالی سرمایه یورو اررمیلیون آنزی در که شده احداث و۸۰ی مستقیم صورت به مستقیم۱۲۰نفر غیر صورت به نفر

هستند.بکارمشغول

شدآغازیجمهورییسرحضورباادآزمناطقملیحهایطرازیدارهبربهرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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ش دوم حفارمرحله زمینه در خدمات ارایه برای پویش طاها دایرکت گیری نمودار و گیرکشنال مغزه و چاهی درون دوربین و باری ۲۵۰ی

گذارمیلیارد سرمایه وریریال گذا۱۷یالی سرمایه دالر اررمیلیون مستقیمزی اشتغال افق با مستقیم۷۰ی غیر و احداث۱۳۰نفر نفر

است.شده

ش جدید هشترفاز ساالنه تولید افق با ورزشی های مکمل انواع و خوراکی های قطره و شربت تولید عرصه در فعال مدیفار کیش کت

است.شدهایجادنفر۴۵مستقیمغیرونفر۳۰مستقیماشتغالافقبایالیرمیلیارد۲۷۰یرگذاسرمایهباقوطیمیلیون

لرش مت بهوکت زمینی در گاز و نفت صنایع حوزه در دقیق ابزار اتصاالت و شیرآالت تتولید زمینه در که نیز کیش ماتیک هیدرونیو ک

عملیاتی۷۰۰مساحت حجم با مربع با۱۳متر قطعه انرمیلیارد۴۵۰هزار نتیجه در که شده احداث اعتبار مستقیم۱۰یال صورت به نفر

هستند.بکارمشغولمستقیمغیرصورتبهنفر۶۰و

مروارش بارکت دارد فعالیت شرب آب تولید زمینه در که کیش المت گذارمیلیارد۷۰۰ید سرمایه مستقیمریال اشتغال افق با نفر۷۰ی

است.شدهاحداثنفر۲۰۰مستقیمغیرو

ش ساالنهراین است قادر لیوانی،۶۳۰کت آشامیدنی آب لیتر و۶هزار بط۴۰۰میلیون آشامیدنی آب لیتر سی،۵۰۰یرهزار ۱۳سی

و آشامیدنی۵۰۰میلیون آب لیتر سی،۱۵۰۰هزار و۶سی آشامیدنی۲۰۰میلیون آب لیتر و۲۰هزار میلیون سه آب۲۰۰گالنی، لیتر هزار

کند.بازارروانهوتولیدرافرمیرپازپتتولیدتن۸۱۰ویرلیت۱۰گالنیآشامیدنی

اجرایی عملیات ایین این گردشگرط۱۲در و خدماتی عمرانی، جرح در جمهوزی دستوررییس با دوشنبه روز کیش ویدئوریره صورت به ی

ط این اجرای برای شد آغاز و۱۵حهارکنفرانس گذارمیلیارد۲۰۹هزار سرمایه وریریال هزار یک شامل که شد خواهد انجام ۱۰۳یالی

است.دولتیبخشیرگذاسرمایهیالرمیلیارد۱۰۶ووهزار۱۴ودولتیبخشیرگذاسرمایهیالرمیلیارد

این۹۳ اعتبارات از خصوصیرط۱۲درصد بخش سوی از هح دولتی منابع از نیز درصد هفت آنزو نتیجهاجرای در که شود می ینه

شد.خواهدایجادشغلمستقیمغیرومستقیمصورتبهنفرنفر۶۸۶وهزاریکبرایبرای

تجا مراکز بر عالوه اکنون حدودرهم خدماتی، و گذا۳۴۰ی سرمایه حجم با صنعتی خدمات و صنعتی و۱۰یالیریرواحد ۵۹۳هزار

ورمیلیارد دال۵۳۴یال چوبی،رمیلیون مصنوعات پزشکی، تجهیزات پالستیکی، "مصنوعات تولیدات جمله از مختلف های زمینه در ی

هزارو پنج واحدها دراین و است فعال منطقه این در بهداشتی" و آرایشی محصوالت و غذایی مواد بندی به۵۶۷بسته مشغول نفر

کارهستند.

وزج میلیون یک حدود ساله همه که بوده آسیا غرب جنوب پذیر گردشگر مناطق چهار از یکی کیش پذیرش۸۰۰یره گردشگر نفر هزار

است.رسیدهممکنحداقلبهگذشتهسالدرکهمیکرد

ج از هرمزکیش استان های اززیره بیش با در۹۱گان مساحت مربع آنرکیلومت۱۸کیلومتر گذشته در که شده واقع ایران جنوبی کرانه ی

خواندند.میقیسرا

ج راهبردی،زاین موقعیت دلیل به تاکنون دیرباز از گردشگزیره و اقتصادی همهجانبه توسعه و نظیر بی های گردشگرانریبایی مقصد ی

میشود.محسوبکشورآزادمناطقینرتحرمطازیکیهموارهوبودهاقتصادوتجارتحوزهفعاالنو

سیدریدارهبربهربهکیشدرخدماتیوانیعمرحطر۹ایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۷:۲۵-۰۰/۰۳/۳۱(شودمیاحداثپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپاانزلیآزادمنطقهدر

ط دوره پنجمین در ایرنا- دستورررشت- به آزاد مناطق های پروژه افتتاح ملی جمهورح پاریاست مجموعه ساخت عملیات شهرباری و آبی سزک پوشیدهری
شد.آغازانزلیآزادمنطقه

یک در دوشنبه روز ، ایرنا گزارش پابه مجموعه احداث عملیات جمهور رئیس دستور به کنفرانسی ویدئو شهربارارتباط و آبی یزک

اشتغالزاییرس با مربع متر هزار هفت مساحت به زمینی در انزلی آزاد منطقه آخ۱۲۰پوشیده از استفاده با و ورنفر استانداردها ین

.خوردکلیدمنطقهایندرالمللیبینهایشاخص

پا شهربارمجموعه و آبی سزک ازری بیش مربع۲۳پوشیده متر نیمزهزار و سال دو مدت ظرف ها بینی پیش اساس بر و دارد بنا دریر

گیرد.میقراریربردابهرهموردواحداثآزادمنطقهیرگردشگویرتجامحدوده

گردشگ مجتمع تفراین و گسترشری راستای در توزیحی امکانات و ها کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب برای حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا مجموعه کنار شهرباردر و آبی سزک دیگری های بخش انزلی آزاد منطقه پارپوشیده چون پاری نینجا کودکان، بزرک ورک گساالن

پا و مجاVRکرنوجوانان تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) فاز در مرتبط تجارتریحی گردشگکز گذارو سرمایه با منطقه ایرانیری ی

.شودمیساختهکشورازجرخامقیم

گردشگ حوزه در بزراکنون دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه بزرکواآیریحی-گردشگرین کشور، خزندگان باغ و مرگتریوم کزرین

درتف ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل تفرینا امکانات سایر و آبی های ورزش و برایریحی یحی

است.خارجیوداخلیورودیگردشگران

شد.آغازتومانمیلیاردهزار۶۲اعتبارباکشورآزادمناطقدرپروژه۵۲اجراییعملیاتامروز

احداث کلنگ کنفرانسی ویدئو ارتباط این پایان در است ذکر با پاالزم شهربارمجموعه و آبی سزک زمینری به انزلی آزاد منطقه پوشیده

شد.زده

د حاشیه کشورهای و است خزر حاشیه در ایران آزاد منطقه تنها انزلی آزاد ترمنطقه خزر، وریای فارس خلیج حاشیه کشورهای و کیه

هستند.انزلیآزادمنطقهیقرطازمحصوالتوارداتوصادراتبازارهایعمدهشرقیجنوبآسیای

سیدریدارهبربهربهکیشدرخدماتیوانیعمرحطر۹ایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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ک مسیر در گرفتن درقرار حاشیه کشورهای با ارتباط زمینه در ویژه موقعیت دارابودن جنوب، - شمال المللی بین همجواریدور خزر، یریای

کراسنودسک روسیه، در الگان و آستراخان بنادر طرتبا از دسترسی آذربایجان، در باکو و قزاقستان در اکتائو هایرکمنستان، راه یق

است.انزلیآزادمنطقهمزایایجملهازرشتالمللیبینفرودگاهبهنزدیکی،CISهمسودکشورهایمصرفبازارهایبهمناسب،

مشا و مالکیت ثبت، امکان همچون قانونی میزانرمزایای تا خارجی گذاران سرمایه ها۱۰۰کت بانک فعالیت امکان منطقه، در درصد

مالیاتی معافیت منطقه، این در ای بیمه - مالی موسسات تا۲۰و از دارایی و درآمد بر بردارساله بهره هریخ اقتصادی،ری فعالیت گونه

مدی هایروحدت معافیت و مزایا خلق خصوص در سازمان اقدامات اقتصادی، فعاالن و گذاران سرمایه به خدمات کلیه ارائه در یت

تجا فضای رونق منطقه، کاالی بورس فعالیت تولیدی، - اقتصادی فعاالن برای برجدید و مسافر همراه کاالی مصوبه اجرای با یرگزاری

است.شدهمنطقهمحدودهدرکاروکسبفضایرونقساززمینهخزریایردحاشیهکشورهایگانیربازهایاتاقاجالسپانزدهمین

)۰۷:۲۵-۰۰/۰۳/۳۱(شدآغازکیشدرخدماتیوعمرانیحرط۱۲اجراییعملیاتی؛رجمهورییسدستوربا

اجرایی عملیات - ایرنا - گردشگرط۱۲کیش و خدماتی عمرانی، جرح در جمهوزی رییس دستور با دوشنبه روز کیش آغازریره کنفرانس ویدئو صورت به ی
شد.

ط این اجرای برای ایرنا، گزارش کهربه جمهوحها رییس روحانی حسن االسالم حجت دستور همزمانربا صورت به ایران اسالمی ی

آزادحرط۵۲با چابهارکیش،مناطق و ماکو انزلی، ارس، شد،اروند،قشم، و۱۵آغاز گذارمیلیارد۲۰۹هزار سرمایه انجامریریال یالی

و هزار یک شامل که شد گذارمیلیارد۱۰۳خواهد سرمایه وریال دولتی بخش و۱۴ی و گذارمیلیارد۱۰۶هزار سرمایه بخشریال ی

است.خصوصی

این۹۳ اعتبارات از خصوصیرط۱۲درصد بخش سوی از هح دولتی منابع از نیز درصد هفت آنزو اجرای نتیجه در که شود می ینه

شد.خواهدایجادشغلمستقیمغیرومستقیمصورتبهنفرنفر۶۸۶وهزاریکبرایبرای

ش ونیز منظوره چند مساحترمجموعه به زمینی در کیش تابان الماس با۱۵کت مربع متر مربع۷۵هزار متر اشتغالزهزار افق با یربنا

و۵۰۰مستقیم هزار یک مسقیم غیر و با۵۰۰نفر و۶نفر مساحترمیلیارد۹۲۰هزار به زمینی در آرمیتاژ المللی بین هتل هزار۱۵یال،

با۲۷۰و مربع مربع۳۱متر متر مستقیمزهزار اشتغال افق با و۵۰۰یربنا هزار یک مسقیم غیر و با۵۰۰نفر و۶نفر هزاار سه و هزار

ورمیلیارد۸۵ حدودیال مساحت به زمینی در نیز ملیا ستاره چهار مربع۱۰هتل متر هزار هشت با مربع متر اشتغالزهزار افق با یربنا

شد.خواهداحداثیالرمیلیارد۶۶۰وهزاریکبانفر۳۰۰مسقیمغیرونفر۱۰۰مستقیم

شودمیاحداثپوشیدهسریشهربازوآبیکپارلیانزادآزمنطقهدرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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فل های سازه انواع ساخت ساختزکارخانه افق با کشتیرانی سکوهای و با۲۰ی نیز فلنج انواع عدد احداثرمیلیارد۸۰۰هزار اعتبار یال

بود.خواهندبکارمشغولمستقیمغیرصورتبهنفر۸۰ومستقیمصورتبهنفر۳۶آندرکهشودمی

کا ساخت آرایشیربرای ساخت و خانگی لوازم انواع مونتاز اعتباررمیلیارد۶۰۰گاه شزهیال آن نتیجه در که شد خواهد قادررینه کت

بود و۶۰خواهد مستقیم صورت به را ساالنه۱۵۰نفر مستقیم غیر صورت به ،۶۰نفر خانگی لوازم انواع دستگاه دستگاه۳۰۰هزار هزار

کند.مونتاژرابرقیآشپزخانهلوازمانواعدستگاه۳۸۰وآرایشیلوازمانواع

شی آب های پکلیج انواع ساخت و کنرطراحی فاضالبین تصفیه پکیج انواع ساخت و طراحی برای نیز تصفیه و۲۰و طراحی دستگاه

صنعتی پسماند تصفیه پکیج انواع شی۲۰ساخت آب پکیج انواع ساخت و طراحی کنردستگاه، انواع۱۵ین ساخت و طراحی دستگاه،

فی تصفیه آبزپکیج مستقیم۱۵یکی اشتغال افق با آب زدایی میکروب پکیج انواع ساخت و طراحی مستقیم۲۵دستگاه، غیر و ۵۰نفر

شود.میاحداثاعتباریالرمیلیارد۴۰۰بانفر

با مساحترپایانه به زمینی در نیز کیش کامیونی ادا۲۱ی فضا جهت مربع متر همچنینرههزار و باسکول و اقامتی و خدماتی ۱۵ی،

پاهزار احداث جهت مربع مستقیمرمتر اشتغال برای عمومی مستقیم۳۰۰کینگ غیر و با۲۰۰نفر بینیرمیلیارد۲۸۰نفر پیش اعتبار یال

شد.خواهداحداثشده

مساحترکا به زمینی در نیز کیش فرودگاهی مستقیم۲گو اشتغال افق با مربع متر مستقیم۵۰هزار غیر و با۲۰نفر میلیارد۳۵۰نفر

گذار سرمایه مستقیمریال اشتغال افق با کیش فرودگاه غربی اپرون مستقیم۵۰ی، غیر و با۴۰نفر گذارمیلیارد۵۱۱نفر سرمایه ی،ریال

دسترسی چاجاده طولربندر به مستقیم۱۰ک اشتغال افق با مستقیم۲۰کیلومتر غیر و با۱۰نفر گذارمیلیارد۲۰۰نفر سرمایه ی،ریال

مستقیم۱۸مدرسه اشتغال افق با مربع متر هزار سه مساحت به زمینی در مستقیم۳۰کالسه غیر و با۱۰نفر سرمایهرمیلیارد۲۰۰نفر یال

افقرگذا با آن روی فنس با ساخته پیش بتنی دیوار با آن روی فنس با ساخته پیش بتنی دیوار کیش فرودگاه پیرامونی دیوار و ی

شد.خواهداحداثیرگذاسرمایهیالرمیلیارد۱۹۲بانفر۱۰مستقیمغیرونفر۱۵مستقیماشتغال

ط شراین ونیز منظوره چند مجموعه شامل ها انواعرح ساخت ملیا، ستاره چهار هتل آرمیتاژ، المللی بین هتل کیش، تابان الماس کت

فل های شیزسازه آب های پکلیج انواع ساخت و ظراحی آرایشی، و خانگی لوازم انواع مونتاز کشتیرانی، سکوهای و کنری وین

با پایانه کارتصفیه، کیش، کامیونی دسترسیری جاده کیش، فرودگاه غربی داپرون کیش، فرودگاهی چاگو مدرسهربندر و۱۸ک، کالسه

است.کیشفرودگاهپیرامونیدیوار

امروز گردشگرط۹همچنین و خدماتی عمرانی، جرح در جمهوزی رییس دستور با دوشنبه روز کیش بهریره کنفرانس ویدئو صورت به ی

رسید.یربهرهبردا

ط این اجرای نیزربرای میلیارد۱۹حها گذارهزار سرمایه ،ریریال و۱۱یالی یوررو گذا۲۲میلیون سرمایه دالر اررمیلیون شدهزی انجام ی

است.شدهایجادشغلمستقیمغیرصورتبهنفر۷۵۵ومستقیمصورتبهنفر۳۷۵برایآننتیجهدرکه

ط بلراین یوتاور، مسکونی مجتمع شامل، ها ماربAکوح پرشین های شرج شرینا، دوم فاز ، پارسیان سرویس پترو خدماترکت کت

مه فامور فرآیند شرایمنی دوم فاز میکا، کابین تلکه ، شرگان جدید فاز ، پویش طاها شرکت مدیفارم، کیش لرکت مت هیدرونیووکت ک

است.کیشالمتیدرمرواکترش،ماتیک

تجا مراکز بر عالوه اکنون حدودرهم خدماتی، و گذا۳۴۰ی سرمایه حجم با صنعتی خدمات و صنعتی و۱۰یالیریرواحد ۵۹۳هزار

ورمیلیارد دال۵۳۴یال تولیدرمیلیون جمله از مختلف های زمینه در بستهی چوبی، مصنوعات پزشکی، تجهیزات پالستیکی، "مصنوعات

شدآغازکیشدرخدماتیوانیعمرحطر۱۲اییاجرعملیاتایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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هزارو پنج واحدها دراین و است فعال منطقه این در بهداشتی" و آرایشی محصوالت و غذایی مواد کارهستند.۵۶۷بندی به مشغول نفر

هرم استاندار همتی آیین این خصوصیزدر بخش گذاران سرمایه و وی معاونان و کیش آزاد منطقه مدیرعامل آهنگران جعفر ، گان

داشتند.حضور

وزج میلیون یک حدود ساله همه که بوده آسیا غرب جنوب پذیر گردشگر مناطق چهار از یکی کیش پذیرش۸۰۰یره گردشگر نفر هزار

است.رسیدهممکنحداقلبهگذشتهسالدرکهمیکرد

ج از هرمزکیش استان های اززیره بیش با در۹۱گان مساحت مربع آنرکیلومت۱۸کیلومتر گذشته در که شده واقع ایران جنوبی کرانه ی

خواندند.میقیسرا

ج راهبردی،زاین موقعیت دلیل به تاکنون دیرباز از گردشگزیره و اقتصادی همهجانبه توسعه و نظیر بی های گردشگرانریبایی مقصد ی

میشود.محسوبکشورآزادمناطقینرتحرمطازیکیهموارهوبودهاقتصادوتجارتحوزهفعاالنو

)۰۷:۳۳-۰۰/۰۳/۳۱(شدآغازچابهارآزادمنطقهدریربناییزواقتصادیحرطسهاجراییعملیاتی؛رجمهورییسدستوربا

ط سه اجرایی عملیات - ایرنا - ورچابهار اقتصادی ملی ارزح اعتبار با وزیربنایی میلیارد یک سرمایهگذا۴۲۱ی و یورو و۶۴یالیریرمیلیون ۵۵۳هزار
شد.آغازیرجمهورییسدستورباوکنفرانسوویدئیقرطازچابهارآزادمنطقهدریالرمیلیارد

م انقالب معظم رهبر جانب از که سالی در ایرنا، گزارش برنامهزبه از بخشی ، زداییها مانع و پشتیبانیها تولید، نام به است یزیرین

تجا آزاد منطقه کالن اهداف تحقق برای امید و تدبیر دولت در گرفته ورصورت پایدار اشتغال ایجاد و تولید رشد برای چابهار صنعتی ی

سرمایهگذا شاهد و نشسته ثمر به رییسرصادراتمحور دستور با امروز و هستیم سنگین صنایع عرصه در غیردولتی بخش کالن یهای

سرمایهگذارجمهو مجموع با ملی پروژه سه اجرایی عملیات ارری وزی میلیارد یک سرمایهگذا۴۲۱ی و یورو معادلریرمیلیون ۶۴یالی

و سرمایهگذارمیلیارد۵۵۳هزار میزان نظر از پروژهها این که شد آغاز خصوصی بخش توسط تکنولوریال نوع همچنین و دارایژی ی

هستند.اهمیت

ط کرد آغاز را خود اجرایی عملیات روحانی حسن دستور با که پروژه شرنخستین مبنا»رح صنعت «کیمیا پتروشیمیکت صنایع در

ساخت برای که است۲است پلیپروپیلن واحدهای و اتیلن پلی تولید واحد یک الفینها به متانول تبدیل واحد یک متانول واحد

مساحت به زمینی در گذا۷۳که سرمایه با و ورهکتار میلیارد یک و۳۵۰ی یورو ومیلیون هزار تولید۵۰۰چهار برای تومان میلیارد

است.شدهطراحینفر۴۶۰وهزار۲برایمستقیماشتغالایجادوپتروشیمیمحصولانواعُتنهزار۴۱۴ومیلیونیکسالیانه

شدآغازکیشدرخدماتیوانیعمرحطر۱۲اییاجرعملیاتایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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ش پروژههای مجموعه از پروژه بفردردومین منحصر مجموعه و آن جانبی صنایع و شکر تصفیه حوزه در که بوده تیس پیشرو صبا کت

بزرگردشگ شامل درگتری مساحترین با جهان مصنوعی مساحت۱۱۶یاچه به زمینهایی مجموعه در اقامتی جزایر و هکتار۱۳۹هکتار

گذا سرمایه با و۳۵یرو و۷۰۰میلیون یکهزار و یورو خدمات۵۰۰هزار ارائه و شکر پایه بر محصول انواع تولید برای تومان میلیارد

است.شدهطراحینفر۷۲۶برایمستقیماشتغالایجادواقامتیویرگردشگ

ط پروژه، شیرسومین سارح دزین آب آزادری منطقه محدوده در مستقر فوالد و پتروشیمی صنایع در استفاده و آشامیدنی آب برای یا

برنامهرتجا فاز سه طی که است چابهار صنعتی شزیری و است شده مری نگین توسعه سرمایهگذاکت امروزرُکران دارد. عهده به را آن ی

جمهو رییس دستور تولیدربا ظرفیت با پروژه این نخست فاز اجرایی عملیات شی۴۰ی آب مکعب متر روزرهزار در اسمزین روش با

برداشت و آبهایمعکوس گذازاز سرمایه با و و۳۵یریرسطحی و۷۰۰میلیون یورو برای۴۵۰هزار مستقیم اشتغال و تومان میلیارد

شد.شروعنفر۷۶

کالنت شهید بندر به پتروشیمی محصوالت انتقال خط اجرایی عملیات همزمان است ذکر به سایترالزم به آب انتقال خط همچنین و ی

شد.آغازنیزپتروشیمی

ط اجرایی بهرهبردار«عملیات آیین در شده، ذکر طرحهای از ملیری آزادحهای هرمرتجامناطق استانهای صنعتی آذربایجانزی گان،

شد»آغازبلوچستانوسیستانوگیالنخوزستان،غربی،وشرقی

شد.افتتاحوکلنگزنیکشورسطحدرملیحرطتومانمیلیاردهزار۷۰ازبیشمراسمایندر

)۰۷:۳۶-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهبزودییمهارتحروحانی:

جمهو رییس تحرتهران-ایرنا- بیان با جمهوری رییس با که مهمی تصمیات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته بزودی جمهوریمها آذربایجانری ی
بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،کردهاتخاذ

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم ایرنا، سیاسی خبرنگار گزارش درربه و ملی حهای

ط از افتتاح سازمانرحاشیه آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه شورایرو دبیر گزارش ارائه از پس شد، گزار

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و الملل بین بورس شدن فعال شما، گزارش به توجه با گفت: آزاد، مناطق حرعالی

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودترنشستنثمربهبرایهمدولتوکنیددنبالرامواردهمهکهباشدآزادمناطقدرتحولبرایمهم

جمهو طررییس به اشاره با گفت:ری ارس منطقه شده افتتاح و۹۸سالحهای هزار سال۹۰۰، در و تومان میلیارد۹۹،۶میلیارد هزار

شدآغازچابهارادآزمنطقهدریربناییزواقتصادیحطرسهاییاجرعملیاتایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر که کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم۹۹و۹۸سالدریهارگذاسرمایه

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم بنابراین کرد: خاطرنشان خصوصی۱۰۰روحانی بخش این چون هستند امیدوار درصد

است.کردهیرگذاسرمایهحهارطاینبرایکهاست

سرمایهگذا تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید کرد: اضافه سرمایهگذاروی خصوصی بخش وقتی اما کند بهری میکند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنای

شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

تح برداشتن از بعد مطمئنم افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد برداشته زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس بسیارروحانی زحمات او گفت: مختلفرکان بخشهای در ی

در ویژه آزادبه جملهمناطق از و کوشیدند ایران آبادانی در که کسانی همه از میکنیم یاد همچنین باشد. شاد روحش امیدوارم و کشید

دادهاند.انجاممهمیبسیارکارآزادمناطقدر

داد: ادامه بزوی بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ بزهستیم.مناطق بسیار های سرمایه که است مناطقی جزو آنجارکیش در گی

بسیار استعداد هم باز و است شده سرمایهگذازانجام برای درریادی مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد بیشتر آزادی جنوبمناطق

باشد.خارجیسرمایهجذببرایکشور

کرد.خواهدکمکیززعایرانتوسعهبرایآزادمناطقبهدوازدهمویازدهمدولتهمانندسیزدهمدولتمطمئنمداد:ادامهروحانی

جررییسجمهو را قشم گذازی، سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف دیدنی بسیار مناطق با آباد ای بسیارریره یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است شده انجام منطقه این در افتتاحزخوبی باشیم. اینزحرط۱۵یره در یربنایی

جزیرهزج این چون است ما همه خوشحالی موجب بسیارزیبا استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم برداریادی بهره و یریایی

دارد.یرگردشگهمچنینویارداز

دارد...ادامه

)۰۷:۴۲-۰۰/۰۳/۳۱(استتولیدازپشتیبانیتحققبرایمامنییرتجاآزادمناطقکیش:آزادمنطقهمدیرعامل

تحقق برای مامنی اکنون کیش ویژه به کشور آزاد مناطق دولت، سوی از یافته انجام های حمایت با گفت: کیش آزاد منطقه مدیرعامل - ایرنا - کیش
هستند.تولیداززداییمانعوپشتیبانی

بردا بهره آیین در دوشنبه روز آهنگران جعفر ایرنا، گزارش ازربه اجراییرط۹ی عملیات آغاز و گردشگرط۱۲ح و خدماتی عمرانی، یرح

جمهو رییس دستور با برکه کنفرانس ویدئو صورت به گذاری سرمایه و تولید از حمایت روند داشت: اظهار شد سالرگزار هشت در ی

میشودداشتهبربزودییمهاتحرروحانی:ایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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است.شدهتبدیلتولیدبرایمامنیبهمناطقایناکنونوشدهدنبالدرستیبهیرتجاآزادمناطقدر

با نیز آینده دولت رود می انتظار کرد: اضافه بخشوی تداوم مناطق؛ این به شده اعمال های محدویت موفقکاهش نمادهای مسیر

باشد.مناطقایندرمقاومتیاقتصادیرآوتابو

گذا سرمایه خصوص در جرآهنگران در شده انجام های داشت:زی اظهار نیز کیش اکنونیره منطقه میلیارد۹۲۰این طرهزار حریال

دارد.شدهایجادشغلیفرصتهزارهشتبایرساختیزعمرانی

گردشگرط۹ و خدماتی عمرانی، جرح در بازی دوشنبه روز کیش میلیارد۱۹یره گذارهزار سرمایه ،ریریال و۱۱یالی یوررو ۲۲میلیون

گذا سرمایه دالر اررمیلیون برایزی آن نتیجه در که شده احداث انجام و۳۷۵ی مستقیم صورت به مستقیم۷۵۵نفر غیر صورت به نفر

است.شدهایجادشغل

ط بلراین یوتاور، مسکونی مجتمع شامل، ها ماربAکوح پرشین های شرج شرینا، دوم فاز ، پارسیان سرویس پترو خدماترکت کت

مه فامور فرآیند شرایمنی دوم فاز میکا، کابین تلکه ، شرگان جدید فاز ، پویش طاها شرکت مدیفارم، کیش لرکت مت هیدرونیووکت ک

است.کیشالمتیدرمرواکترش،ماتیک

اجرایی عملیات ایین این در گردشگرط۱۲همچنین و خدماتی عمرانی، جرح در طزی این اجرای برای که شد آغاز کیش ۱۵حهاریره

و گذارمیلیارد۲۰۹هزار سرمایه وریریال هزار یک شامل که شد خواهد انجام گذارمیلیارد۱۰۳یالی سرمایه وریال دولتی بخش ۱۴ی

است.خصوصیبخشیرگذاسرمایهیالرمیلیارد۱۰۶ووهزار

این۹۳ اعتبارات از خصوصیرط۱۲درصد بخش سوی از هح دولتی منابع از نیز درصد هفت آنزو اجرای نتیجه در که شود می ینه

شد.خواهدایجادشغلمستقیمغیرومستقیمصورتبهنفرنفر۶۸۶وهزاریکبرایبرای

ط بلراین یوتاور، مسکونی مجتمع شامل، ها ماربAکوح پرشین های شرج شرینا، دوم فاز ، پارسیان سرویس پترو خدماترکت کت

مه فامور فرآیند شرایمنی دوم فاز میکا، کابین تلکه ، شرگان جدید فاز ، پویش طاها شرکت مدیفارم، کیش لرکت مت هیدرونیووکت ک

است.کیشالمتیدرمرواکترش،ماتیک

تجا مراکز بر عالوه اکنون حدودرهم خدماتی، و گذا۳۴۰ی سرمایه حجم با صنعتی خدمات و صنعتی و۱۰یالیریرواحد ۵۹۳هزار

ورمیلیارد دال۵۳۴یال چوبی،رمیلیون مصنوعات پزشکی، تجهیزات پالستیکی، "مصنوعات تولیدات جمله از مختلف های زمینه در ی

هزارو پنج واحدها دراین و است فعال منطقه این در بهداشتی" و آرایشی محصوالت و غذایی مواد بندی به۵۶۷بسته مشغول نفر

کارهستند.

وزج میلیون یک حدود ساله همه که بوده آسیا غرب جنوب پذیر گردشگر مناطق چهار از یکی کیش پذیرش۸۰۰یره گردشگر نفر هزار

است.رسیدهممکنحداقلبهگذشتهسالدرکهمیکرد

ج از هرمزکیش استان های اززیره بیش با در۹۱گان مساحت مربع آنرکیلومت۱۸کیلومتر گذشته در که شده واقع ایران جنوبی کرانه ی

خواندند.میقیسرا

ج راهبردی،زاین موقعیت دلیل به تاکنون دیرباز از گردشگزیره و اقتصادی همهجانبه توسعه و نظیر بی های گردشگرانریبایی مقصد ی

میشود.محسوبکشورآزادمناطقینرتحرمطازیکیهموارهوبودهاقتصادوتجارتحوزهفعاالنو

استتولیدازپشتیبانیتحققایبرمامنییتجارادآزمناطقکیش:ادآزمنطقهعاملمدیرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۸:۰۱-۰۰/۰۳/۳۱(اقتصادیویژهوآزادمناطقهایحرطافتتاحمراسمدرروحانیسخنان

جمهو رییس طرتهران-ایرنا- افتتاح مراسم در دوشنبه امروز تحری بیان با کشور اقتصادی ویژه و آزاد مناطق های شد،رح خواهد برداشته بزودی یمها
جمهو رییس با که مهمی تصمیات شدن اجرایی با جمهورگفت: مرری مناطق در مثبتی بسیار تحول شاهد مردم ایم، کرده اتخاذ آذربایجان شمالزی ی

بود.خواهندغرب

9MBیافترد

)۰۸:۱۲-۰۰/۰۳/۳۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورساقتصادی:ویژهوآزادمناطقعالیشورایدبیر

عالی شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و آزاد مناطق عالی شورای دبیر ایرنا- تهران-
میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهدافتتاحبورس

ط افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز مومنی» «حمیدرضا ایرنا، گزارش باربه تولید جهش برای امید و تدبیر عنوان با های ح

موثرت از یکی اینکه درربیان الملل بین بورس ایجاد ها برنامه آزادین عنوانمناطق به موضوع این داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه و

طرمهمت از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر استانداردرین های شیوه یق

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنیمسیرکشوریزارومالینیازهایتامینبالرکنتقابلو

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:وی

شورایعالی آزاددبیر تمناطق اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه است،رو تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای ین

گذارتص سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های ماه طی راستا همین در کرد: هایریح پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات ی،

شد.انجامآزادمناطقهایسازمانکلیدی

از بیش اساس همین بر افزود: و۲وی کیشایر،۵۰۰هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختزمیلیارد

گردشگ و لجستیکی پروژهرهای و کاسپین بندر های اسکله تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهای
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های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،۳۲۰وی و۴۷۹شعبه بیمه تعداد۷۴شعبه به مجموعا اقتصادی۸۷۳صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

همکا اینکه بیان با میانرمومنی ای گسترده آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت گذامناطق سرمایه جذب جهت بورس بازارهای های فعالیت گسترش ازرو ویژه به ی

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

گذا سرمایه اقدامات و ها تجارفعالیت و اعتمادساری با شرایط این کرد: تاکید است، ایجادزی بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،بینمالیمنابعوسرمایهورودزمینه

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده مومنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامین

...داردادامه

)۰۸:۴۶-۰۰/۰۳/۳۱(استتولیدازپشتیبانیتحققبرایمأمنییرتجاآزادمناطقکیش:آزادمنطقهمدیرعامل

تحقق برای مأمنی اکنون کیش ویژه به کشور آزاد مناطق دولت، سوی از یافته انجام های حمایت با گفت: کیش آزاد منطقه مدیرعامل - ایرنا - کیش
هستند.تولیداززداییمانعوپشتیبانی

بردا بهره آیین در دوشنبه روز آهنگران جعفر ایرنا، گزارش ازربه اجراییرط۹ی عملیات آغاز و گردشگرط۱۲ح و خدماتی عمرانی، یرح

جمهو رییس دستور با برکه کنفرانس ویدئو صورت به گذاری سرمایه و تولید از حمایت روند داشت: اظهار شد سالرگزار هشت در ی

است.شدهتبدیلتولیدبرایمامنیبهمناطقایناکنونوشدهدنبالدرستیبهیرتجاآزادمناطقدر

با نیز آینده دولت رود می انتظار کرد: اضافه بخشوی تداوم مناطق؛ این به شده اعمال های محدویت موفقکاهش نمادهای مسیر

باشد.مناطقایندرمقاومتیاقتصادیرآوتابو

گذا سرمایه خصوص در جرآهنگران در شده انجام های داشت:زی اظهار نیز کیش اکنونیره منطقه میلیارد۹۲۰این طرهزار حریال

دارد.شدهایجادشغلیفرصتهزارهشتبایرساختیزعمرانی

گردشگرط۹ و خدماتی عمرانی، جرح در بازی دوشنبه روز کیش میلیارد۱۹یره گذارهزار سرمایه ،ریریال و۱۱یالی یوررو ۲۲میلیون

گذا سرمایه دالر اررمیلیون برایزی آن نتیجه در که شده احداث انجام و۳۷۵ی مستقیم صورت به مستقیم۷۵۵نفر غیر صورت به نفر
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است.شدهایجادشغل

ط بلراین یوتاور، مسکونی مجتمع شامل، ها ماربAکوح پرشین های شرج شرینا، دوم فاز ، پارسیان سرویس پترو خدماترکت کت

مه فامور فرآیند شرایمنی دوم فاز میکا، کابین تلکه ، شرگان جدید فاز ، پویش طاها شرکت مدیفارم، کیش لرکت مت هیدرونیووکت ک

است.کیشالمتیدرمرواکترش،ماتیک

اجرایی عملیات ایین این در گردشگرط۱۲همچنین و خدماتی عمرانی، جرح در طزی این اجرای برای که شد آغاز کیش ۱۵حهاریره

و گذارمیلیارد۲۰۹هزار سرمایه وریریال هزار یک شامل که شد خواهد انجام گذارمیلیارد۱۰۳یالی سرمایه وریال دولتی بخش ۱۴ی

است.خصوصیبخشیرگذاسرمایهیالرمیلیارد۱۰۶ووهزار

این۹۳ اعتبارات از خصوصیرط۱۲درصد بخش سوی از هح دولتی منابع از نیز درصد هفت آنزو اجرای نتیجه در که شود می ینه

شد.خواهدایجادشغلمستقیمغیرومستقیمصورتبهنفرنفر۶۸۶وهزاریکبرایبرای

ط بلراین یوتاور، مسکونی مجتمع شامل، ها ماربAکوح پرشین های شرج شرینا، دوم فاز ، پارسیان سرویس پترو خدماترکت کت

مه فامور فرآیند شرایمنی دوم فاز میکا، کابین تلکه ، شرگان جدید فاز ، پویش طاها شرکت مدیفارم، کیش لرکت مت هیدرونیووکت ک

است.کیشالمتیدرمرواکترش،ماتیک

تجا مراکز بر عالوه اکنون حدودرهم خدماتی، و گذا۳۴۰ی سرمایه حجم با صنعتی خدمات و صنعتی و۱۰یالیریرواحد ۵۹۳هزار

ورمیلیارد دال۵۳۴یال چوبی،رمیلیون مصنوعات پزشکی، تجهیزات پالستیکی، "مصنوعات تولیدات جمله از مختلف های زمینه در ی

هزارو پنج واحدها دراین و است فعال منطقه این در بهداشتی" و آرایشی محصوالت و غذایی مواد بندی به۵۶۷بسته مشغول نفر

کارهستند.

وزج میلیون یک حدود ساله همه که بوده آسیا غرب جنوب پذیر گردشگر مناطق چهار از یکی کیش پذیرش۸۰۰یره گردشگر نفر هزار

است.رسیدهممکنحداقلبهگذشتهسالدرکهمیکرد

ج از هرمزکیش استان های اززیره بیش با در۹۱گان مساحت مربع آنرکیلومت۱۸کیلومتر گذشته در که شده واقع ایران جنوبی کرانه ی

خواندند.میقیسرا

ج راهبردی،زاین موقعیت دلیل به تاکنون دیرباز از گردشگزیره و اقتصادی همهجانبه توسعه و نظیر بی های گردشگرانریبایی مقصد ی

میشود.محسوبکشورآزادمناطقینرتحرمطازیکیهموارهوبودهاقتصادوتجارتحوزهفعاالنو

)۰۸:۵۹-۰۰/۰۳/۳۱(خارجییرسرمایهگذادراقتصادیویژهوآزادمناطقپیشرانیبرایدیگرگامی

(ع) رضا امام سعادت با میالد آستانه در ایرنا- ورط۵۰استانها- اقتصادی تولیدی ارزشزح با و۷۰یربنایی رییس۶۵هزار دستور با تومان میلیارد
درجمهو و شد زنی کلنگ و افتتاح گذاری سرمایه گسترش برای ای تازه تجاریچه آزاد مناطق در خارجی صادراتری افزایش اقتصادی، ویژه و صنعتی ی،

شد.گشودهتولیدو

تکنولو انتقال جهانی، اقتصاد به ملی اقتصاد وژپیوند ماهر انسانی نیروی تربیت خارجی، سرمایههای جذب منطقه، به پیشرفته ی

ار آمدهای در کسب و صادرات افزایش و رونقزمتخصص برای که است اهدافی جمله از آزادی گرفتهرتجامناطق نظر در اقتصادی و ی
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شد.خواهدمحققاندازچشماینازیادیزبخشهاحرطاینافتتاحباوشده

ط این افتتاح مشاربا با که ها سرمایهرح بیشتر فعالیت زمینه شده آغاز آنها اجرایی عملیات آغاز یا و رسیده انجام به دولت کمک و کت

کارآف و گرفتنرگذاران رونق با و شده فراهم گذشته از بیش تولید جهش راستای در آزادینان بینرتجامناطق ارتباطی پل اقتصادی، و ی

شود.میتقویتهمسایگانویژهبهمختلفکشورهایوایران

آزاد هرمرتجامناطق خوزستان، شرقی، آذربایجان استانهای در انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی وزی- سیستان و گیالن گان،

ط زنی کلنگ یا و افتتاح شاهد تولید» جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در امروز مهمیربلوچستان های ح

است.کردهایجادمستقیمنفراشتغالزایی۹۲۰برایکهبودند

تجا آزاد منطقه ارسردر سرمایهگذاحرط۱۵ی ارزش با اقتصادی و و۲یرتولیدی اروند۶۱۹هزار آزاد منطقه در و تومان حرط۱۱میلیارد

رسید.یربردابهرهبهتومانمیلیارد۲۲۵یرگذاسرمایهارزشبهیربناییزواقتصادی

و۱۵همچنینامروز تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در سرمایهگذاریربنایی ارزش با قشم صنعتی و۲یری تومان۴۸۰هزار درمیلیارد و

افتتاح نیز کیش آزاد بردارط۹منطقه بهره به تولیدی و اقتصادی طرح افتتاح ادامه در و رسید اجراییری عملیات دیگر۵۲حها، پروژه

شد.آغازیرجمهورییسدستوربانفر۱۱۷وهزارهفتاشتغالزاییوتومانمیلیارد۱۹۲وهزار۶۴یرگذاسرمایهبا

گذاهمچنین سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه ورهشت هزار یک تومان،۷۶۹ی اعتبار۶میلیارد با اروند آزاد منطقه در پروژه

گذا ورسرمایه هزار سه گذا۵۱۷ی سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک تومان، در۴۳۰یرمیلیارد پروژه سه ، تومان میلیارد

گذا سرمایه اعتبار با چابهار آزاد و۴۶یرمنطقه تومان،۲۱۷هزار گذا۱۴میلیارد سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در هزاررپروژه هفت ی

شد.زنیکلنگتومانمیلیارد۵۷۹وهزارسهیرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه۱۰وتومانمیلیارد۳۲۸و

طدر این زنی کلنگ و افتتاح مراسم در مسووالن سخنان و جزئیات به روحانیرادامه حسن دکتر کنفرانسی ویدئو حضور با که ها ح

شود:میاشارهشدگزارربیرجمهورییس

شرقیآذربایجان

جمهو رئیس دستور با طرط۱۵یرامروز سه از متشکل ارس، آزاد منطقه تولیدی و عمرانی صنعتی، ورح اصلی امروزرط۱۲ح فرعی، ح

شد.افتتاحکشورسراسرباهمزماندوشنبه

بردا بهره و اجرا طربرای این از هاری و۲۶ح گذارمیلیارد۱۸۷.۵هزار سرمایه وریریال گذا۱۰۰یالی سرمایه دالر اررهزار انجامزی ی

است.گرفته

است.شدهفراهمارسآزادمنطقهدرنفر۵۷۵مستقیماشتغالزمینههاحرطاینافتتاحبا

ط هشت احداث کلنگ همچنین گذارامروز سرمایه با ارس آزاد منطقه صنعتی و عمرانی تولیدی، و۲۱یرح بارمیلیارد۱۱۲هزار یال

شد.زدهزمینکنفرانسویدیوصورتبهویرجمهورییسدستور

ارس» موتور زایی«ایستا اشتغال گذا۱۵۸با سرمایه و و۲۰یرنفر بارمیلیارد۲۵۰هزار سهند» گستر «شیمی و۵۰یال، زایی اشتغال نفر

و۲ گذارمیلیارد۱۸۰هزار سرمایه شریال و باری نگین» صنعت و «کشت و۱۱۰کت هزار یک و زایی اشتغال سرمایهرمیلیارد۵۰نفر یال

بودند.ارسآزادمنطقهامروزشدهافتتاحهایحرطجملهازیرگذا

ط اجرایی عملیات همچنین ویرامروز ساختمان پازح ژئو زاییریاتور اشتغال با ارس گذا۱۰ک سرمایه و شرمیلیارد۱۲۰یرنفر کتریال،

و هزار چهار تولید ظرفیت با ارس آذرتروند المللی بین صنعت و اشتغالزایی۵۰۰کشت سال، در فرنگی گوجه سرمایه۱۰۰تن و نفر

جیخاریمایهگذارسردراقتصادیویژهوادآزمناطقانیپیشرایبردیگرگامیایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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ورگذا هزار سه گاودارمیلیارد۸۲۸ی و گذاریال سرمایه با راسی هزار سه و۲یری ورمیلیارد۸۵۵هزار با۱۵۰یال زایی اشتغال نفر

شد.آغازیرجمهورییسدستور

با ارس آزاد م۷۰منطقه با وسعت هکتار درزکرهزار جلفا شهر تبرکیلومت۱۳۰یت غرب شمال شهرستانری تا و است شده واقع یز

دارد.امتدادینرخداآف

گیالن

ط دوره پنجمین هایردر پروژه افتتاح ملی آزادح دستورمناطق جمهوربه پاریاست مجموعه ساخت عملیات امروز شهرباری و آبی یزک

اشتغالزاییرس با مربع متر هزار هفت مساحت به زمینی در انزلی آزاد منطقه آخ۱۲۰پوشیده از استفاده با و ورنفر استانداردها ین

خورد.کلیدمنطقهایندرالمللیبینهایشاخص

پا شهربارمجموعه و آبی سزک ازری بیش مربع۲۳پوشیده متر نیمزهزار و سال دو مدت ظرف ها بینی پیش اساس بر و دارد بنا دریر

گیرد.میقراریربردابهرهموردواحداثآزادمنطقهیرگردشگویرتجامحدوده

گردشگ مجتمع تفراین و گسترشری راستای در توزیحی امکانات و ها کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب برای حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا مجموعه کنار شهرباردر و آبی سزک دیگری های بخش انزلی آزاد منطقه پارپوشیده چون پاری نینجا کودکان، بزرک ورک گساالن

پا و مجاVRکرنوجوانان تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) فاز در مرتبط تجارتریحی گردشگکز گذارو سرمایه با منطقه ایرانیری ی

.شودمیساختهکشورازجرخامقیم

گردشگ حوزه در بزراکنون دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه بزرکواآیریحی-گردشگرین کشور، خزندگان باغ و مرگتریوم کزرین

درتف ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل تفرینا امکانات سایر و آبی های ورزش و برایریحی یحی

است.خارجیوداخلیورودیگردشگران

شد.آغازتومانمیلیاردهزار۶۲اعتبارباکشورآزادمناطقدرپروژه۵۲اجراییعملیاتامروز

د حاشیه کشورهای و است خزر حاشیه در ایران آزاد منطقه تنها انزلی آزاد ترمنطقه خزر، وریای فارس خلیج حاشیه کشورهای و کیه

هستند.انزلیآزادمنطقهیقرطازمحصوالتوارداتوصادراتبازارهایعمدهشرقیجنوبآسیای

ک مسیر در گرفتن درقرار حاشیه کشورهای با ارتباط زمینه در ویژه موقعیت دارابودن جنوب، - شمال المللی بین همجواریدور خزر، یریای

کراسنودسک روسیه، در الگان و آستراخان بنادر طرتبا از دسترسی آذربایجان، در باکو و قزاقستان در اکتائو هایرکمنستان، راه یق

است.انزلیآزادمنطقهمزایایجملهازرشتالمللیبینفرودگاهبهنزدیکی،CISهمسودکشورهایمصرفبازارهایبهمناسب،

مشا و مالکیت ثبت، امکان همچون قانونی میزانرمزایای تا خارجی گذاران سرمایه ها۱۰۰کت بانک فعالیت امکان منطقه، در درصد

مالیاتی معافیت منطقه، این در ای بیمه - مالی موسسات تا۲۰و از دارایی و درآمد بر بردارساله بهره هریخ اقتصادی،ری فعالیت گونه

مدی هایروحدت معافیت و مزایا خلق خصوص در سازمان اقدامات اقتصادی، فعاالن و گذاران سرمایه به خدمات کلیه ارائه در یت

تجا فضای رونق منطقه، کاالی بورس فعالیت تولیدی، - اقتصادی فعاالن برای برجدید و مسافر همراه کاالی مصوبه اجرای با یرگزاری

است.شدهمنطقهمحدودهدرکاروکسبفضایرونقساززمینهخزریایردحاشیهکشورهایگانیربازهایاتاقاجالسپانزدهمین

خوزستان
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بردا بهره شاهد امروز نیز اروند آزاد زنیرمنطقه کلنگ و ازرط۱۷ی بیش ارزش به خدماتی و صنعتی و۹ح یالرمیلیارد۴۳۰هزار

بود.یرجمهورییسکنفراسویدئوحضورباخارجییرسرمایهگذایورومیلیون۱۰۰وداخلییرگذاسرمایه

افتتاحرس برای گفت: آیین این در اروند آزاد منطقه سازمان اروندرط۱۱پرست آزاد منطقه در تولیدی و۲ح یالرمیلیارد۲۶۰هزار

طرسرمایهگذا این اجرای با اینکه ضمن است گرفته صورت خصوصی بخش سوی از برایری ها و۲۶۰ح مستقیم صورت به ۵۴۰نفر

است.شدهاشتغالزاییغیرمستقیمصورتبهنفر

زنی کلنگ به گروسی اجرایرط۶حسین برای افزود: و کرد اشاره نیز اروند آزاد منطقه در هفتزحرط۶ح خرمشهر و آبادان در یربنایی

و ورسرمایهگذامیلیارد۱۷۱هزار داخلی سرمایهگذا۱۰۰ی یورو بردارمیلیون بهره با که است شده بینی پیش خارجی طری این از حری

میشود.ایجادشغلغیرمستقیمصورتبه۸۷۰ومسقیمصورتبهنفر۴۰۵برایشدندزنیکلنگامروزکهها

ط این افزود: وروی شلمچه سایت خرمشهر، صنعتی سایت در اروند آزاد منطقه توسعه راستای در و خصوصی بخش سوی از حها

شدند.زنیکلنگویربهرهبرداآبادانیکشمارهصنعتیکرشه

شگروسی کرد: پربیان از پت ظرف محصول با تاروند موفق پالست نوآوران اعتباررکت با اشتغالزاییرمیلیارد۵۸یفرم با و به۲۸یال نفر

ش غیرمستقیم، و مستقیم وارنارصورت غذایی صنایع سرمایهگذاکت و پنیر تولید ورمیلیارد۱۸۱یربا شه۸۶اشتغالزایییال در کرنفر

باشند.میاروندآزادمنطقهدرشدهافتتاحهایحرطجملهازآبادانصنعتی

ش همچنین افزود: اعتبارروی با کلراید آلومینیوم پلی محصول تولید با گلگاه اشتغالزاییرمیلیارد۴۵۰کت با و ش۷۶یال ، سانارنفر کت

گذارچاک سرمایه با شوینده مواد انواع تولید با اروند اشتغالزاییرمیلیارد۲۰۶یرخ و در۷۹یال غیرمستقیم و مستقیم صورت به نفر

شدند.یربهرهبرداآبادانصنعتیکرشه

اروند،رس آزاد منطقه سازمان استایرشپرست پلی از ساختمانی پانال محصول با زمرد صدف فوم گذارکت سرمایه با میلیارد۴۰یرن

اشتغالزاییر و ش۸۲یال همچنین استایرنفر پلی از ساختمانی پانال محصول تولید با فرم پویا پژمان گذارکت سرمایه با میلیارد۶۷یرن

اشتغالزاییر و شه۳۸یال در طرنفر دیگر از را آبادان صنعتی بردارک بهره مورد های گفت:رح و کرد عنوان آزاد منطقه این در کترشی

آ گذارپیشگامان سرمایه با جوراب محصول تولید با تجارت اشتغالزاییرمیلیارد۸۱یریا و ط۲۷یال دیگر از بهرهرنفر مورد های ح

باشد.میاروندآزادمنطقهدریربردا

بهرهبردا به اشاره با شرگروسی از شری این گفت: اروند طالئی تجارت لنگر گذارکت سرمایه با الایدی المچ محصول تولید با ۲۹یرکت

کرد.فراهمراغیرمستقیمومستقیمصورتبهنفر۴۴اشتغالزمینهکهشدیربهرهبرداآبادانصنعتیسایتدریالرمیلیارد

ش کرد: بیان گذاروی سرمایه حجم با و زعفران بندی بسته با آذین سیویل اشتغالزاییرمیلیارد۵۲یرکت میزان و و۴۴یال کترشنفر

گذا سرمایه میزان با نیز دوربین و پاد مونو آدابتور، انواع پی، اس یو کابل تولید با نیز اروند کاسپین صنعت الکترو میلیارد۶۷یرپویا

شدند.تولیدمدارواردخرمشهرصنعتیکرشهدرنفر۵۶اشتغالزاییویالر

ش افتتاح با داشت: اظهار آنالینرگروسی فروش پایانه باسیم، آنالین فروش پایانه تولید با نیز کیش پارسیان الکترونیک تجارت کت

است.شدهایجادشغلمستقیمغیرومستقیمصورتبهنفر۲۲۶براییالرمیلیارد۹۸۶یرگذاسرمایهباوبیسیم

شهرس در صنعتی پساب خانه تصفیه عملیات آغاز به اشاره با اروند آزاد منطقه سازمان بارپرست پروژه این گفت: خرمشهر صنعتی ک

شد.خواهداحداثیالرمیلیارد۷۷۸وهزار۲اعتبار

شد.خواهداحداثخرمشهرصنعتیکرشهدریالرمیلیارد۳۱۷ویکهزاراعتباربانیزدسترسی)جاده(معبر۱۳کرد:بیانگروسی
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ب زمینه در طرحی اجرای به کلیدخانهروی داشت: اظهار و کرد اشاره نیز خرمشهر در شه۴۰۰ق در وات خرمشهررکیلو صنعتی اعتبارک با

و۲ سرمایهگذارمیلیارد۷۴۱هزار ازریال و احداث هواییی ب۴۰۰خط وات گذارکیلو سرمایه با اشتغالزاییرمیلیارد۹۹یرق با و ۹۰یال

شد.یربهرهبرداخرمشهرصنعتیسایتدرنفر

بهسارس به ادامه در اروند آزاد منطقه سازمان نوسازپرست و سا(معبر۶یزی صنعتیرمیلیارد۲۳۶بای)زجاده سایت در اعتبار یال

و کرد اشاره کاآبادان تجهیز اعتباررافزود: با نیز بصره به شلمچه آهن راه اتصال پروژه تجا۱۰۰گاه سایت در یورو آغازرمیلیون شلمچه ی

شد.

مساحت با اروند آزاد و۳۷منطقه مینوشهر۴۰۰هزار و خرمشهر آبادان، شهرهای شامل فارس خلیج غربی شمال در مینو)زج(هکتار یره

دارد.قرارکارونواروندرودخانه۲تالقیمحلدرکهاست

بلوچستانوسیستان

ط سه اجرایی عملیات تولید» جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد ادامه وردر اقتصادی ملی اعتبارزح با یربنایی

وزار میلیارد یک سرمایهگذا۴۲۱ی و یورو و۶۴یالیریرمیلیون طرمیلیارد۵۵۳هزار از چابهار آزاد منطقه در ویدئریال وویق کنفرانس

شد.آغازیرجمهورییسدستوربا

ط کرد آغاز را خود اجرایی عملیات روحانی حسن دستور با که پروژه شرنخستین مبنا»رح صنعت «کیمیا پتروشیمیکت صنایع در

ساخت برای که است۲است پلیپروپیلن واحدهای و اتیلن پلی تولید واحد یک الفینها به متانول تبدیل واحد یک متانول واحد

مساحت به زمینی در گذا۷۳که سرمایه با و ورهکتار میلیارد یک و۳۵۰ی یورو ومیلیون هزار تولید۵۰۰چهار برای تومان میلیارد

است.شدهطراحینفر۴۶۰وهزار۲برایمستقیماشتغالایجادوپتروشیمیمحصولانواعُتنهزار۴۱۴ومیلیونیکسالیانه

ش پروژههای مجموعه از پروژه بفردردومین منحصر مجموعه و آن جانبی صنایع و شکر تصفیه حوزه در که بوده تیس پیشرو صبا کت

بزرگردشگ شامل درگتری مساحترین با جهان مصنوعی مساحت۱۱۶یاچه به زمینهایی مجموعه در اقامتی جزایر و هکتار۱۳۹هکتار

گذا سرمایه با و۳۵یرو و۷۰۰میلیون یکهزار و یورو خدمات۵۰۰هزار ارائه و شکر پایه بر محصول انواع تولید برای تومان میلیارد

است.شدهطراحینفر۷۲۶برایمستقیماشتغالایجادواقامتیویرگردشگ

ط پروژه، شیرسومین سارح دزین آب آزادری منطقه محدوده در مستقر فوالد و پتروشیمی صنایع در استفاده و آشامیدنی آب برای یا

برنامهرتجا فاز سه طی که است چابهار صنعتی شزیری و است شده مری نگین توسعه سرمایهگذاکت امروزرُکران دارد. عهده به را آن ی

جمهو رییس دستور تولیدربا ظرفیت با پروژه این نخست فاز اجرایی عملیات شی۴۰ی آب مکعب متر روزرهزار در اسمزین روش با

برداشت و آبهایمعکوس گذازاز سرمایه با و و۳۵یریرسطحی و۷۰۰میلیون یورو برای۴۵۰هزار مستقیم اشتغال و تومان میلیارد

شد.شروعنفر۷۶

گانزهرم

طزهرم زنی کلنگ یا افتتاح برای دولتمردان مقصد امروز مهمرگان های آزادح تجامناطق رابطهرو این در که بود اقتصادیرط۱۵ی ح

رسید.یربهرهبردابهیالرمیلیارد۹۶۰وهزار۹داخلییرگذاسرمایهویورومیلیون۵۳یزاریرسرمایهگذاباقشمدر

جمهو رییس با کنفرانسی ویدئو ارتباط در قشم آزاد منطقه سازمان مدیرعامل درویشپور طرعلی این گفت: شاملری حرط۱۰حها

نفتی، پروژه یک طرط۲عمرانی، یک شیالتی، طرح یک و تولیدی گردشگرح مشارح با که است دولتیری و خصوصی بخش درکت

است.شدهاجراقشمآزادمنطقه
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شه فاضالب تصفیهخانه سوم مدول داد: ادامه گذاروی سرمایه با ساحلی آبرمیلیارد۵۰۰یرک مترمکعب یکهزار تصفیه توان و یالی

شد.افتتاححهایرطجملهازروزدر

تص قشم آزاد منطقه سازمان تولیدرمدیرعال ظرفیت با خشک ماهی تولید واحد کرد: با۱۰یح نیز سال در محصوالت انواع تن هزار

نشست.ثمربهیالرمیلیارد۳۸۰یرسرمایهگذا

ار اعتبار با قشم حرا نفتی اسکله نخست مرحله افزود: یورو۵۳یزوی طمیلیون دیگر بهراز قشم آزاد منطقه در که است حهایی

رسید.یربهرهبردا

ط نخست مرحله داد: ادامه -ردرویشپور رمچاه - جنوبی ساحل بلوار اجرای عمرانی طولُهح به نیز و۲ُلر اعتبارکیلومتر میلیارد۴۰۰با

رسید.یربردابهرهبهیالر

گردشگ سایت نخست مرحله کرد: اظهار وسعتیروی به با۶َکندالو و گردشگرمیلیارد۲۰۰هکتار ظرفیت افزایش باهدف اعتبار یریال

است.شدهافتتاححهایرطدیگرازیرهزجساحلینواردر

با متراکم فوق شیوه به میگو پرورش مزرعه افزود: قشم آزاد منطقه سازمان بر۴۸۰مدیرعامل افزون سرمایهای با و میلیارد۶۷۰حوضچه

نشست.ثمربهامروزکهشداجرایالر

بز سه قطعه نخست مرحله همچنین داد: ادامه طولروی به خلیجفارس سرمایهگذا۷.۸گراه و میلیاردرکیلومتر هزار یک سازمانری یالی

رسید.یربردابهرهبهقشمآزادمنطقه

ش توسعه دوم مرحله گفت: پاالیشگاهزکتردرویشپور سرمایهگذاریست با قشم جلبک طرمیلیارد۱۱۰یریز دیگر از نیز حهاییریالی

شد.افتتاحامروزکهاست

پا افزود: شهروی محلهای وسعترکهای به مجموع در نیز روستایی و سرمایهگذا۶ی با مترمربع ورهزار هزار یک یالیرمیلیارد۲۰۰ی

رسید.یربهرهبردابهقشمیرهزجدردولتیبخش

پا کمپ دوم مرحله داد: ادامه قشم آزاد منطقه سازمان بارمدیرعامل ناز جزایر وسعترمیلیارد۲۰۰ک به و اعتبار جمله۳.۵یال از

رسید.یربردابهرهبهامروزکهاستحهاییرط

تص هتلروی نخست مرحله کرد: خوابی۱۵۲یح اعتباتخت با میلیاردرنیز هزار یک معادل امروزری و اجرا خصوصی بخش توسط یال

شد.افتتاح

شه نخست مرحله افزود: مرواردرویشپور وسعترک به مساحتی در و۲ید با۵۰۰هزار ویالیی واحد پنج شامل هرزمترمربع یربنای

رسید.یربردابهرهبهیالرهزارمیلیارد۲اعتبارباواستمترمربع۵۳۰واحد

میشود.فراهمقشمیرهزجبومینیروهایبرایشغلیفرصت۸۸۰حهارطاینازیربردابهرهباداد:ادامهوی

گفت: ادامه در قشم آزاد منطقه سازمان همچنینمدیرعامل طامروز طرپنج چهار عمرانی، انررح و گاز نفت، طژح یک شیالتی،ری، ح

شد.کلنگزنییرگردشگحرط۲وتولیدیحرط۲

ط افزود: همکاروی با مذکور سرمایهگذارحهای با مجموع در و آزاد منطقه این دولتی و خصوصی بخش داخلیری پنج۳۲ی و هزار

میشود.اجرادالرمیلیون۱۷۲یزارسرمایهویالرمیلیارد

میکند.ایجادشغلیفرصتبومینیروی۹۳۶ویکهزاربرایحهارطایناجرایکرد:خاطرنشاندرویشپور

اکنون هم کرد: اظهار سرمایهگذارط۷۶وی رقم که است اجرا حال در قشم آزاد منطقه در دررح آن ار۲ی وزبخش ترتیبری به یالی
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است.یالرمیلیاردهزار۱۸۵وهزار۱۹ویورومیلیون۲۲۳دالر،میلیون۴۹۵

ط هشت افزود: قشم آزاد منطقه سازمان طرمدیرعامل هفت عمرانی، انررح و گاز نفت، شیالتی،رط۲۱ی،ژح صنعتی-رط۱۳ح ح

اجراست.حالدرقشمدراکنونهمیستیزمحیطحرط۲ویرگردشگحرط۲۵تولیدی،

و هزار پنج داد: ادامه ط۷۰۴وی این اجرای برای بهرهبردارنیرو از پس و هستند فعالیت مشغول ورحها هزار چهار نیز اشتغال۵۵۰ی

میشود.ایجادپایدار

مجموع در کرد: تاکید اررط۱۰۵درویشپور اعتبار با دالر،۶۶۷یزح داخلی۲۷۶میلیون سرمایه و یورو و۶۱میلیون هزارمیلیارد۱۵۰هزار

شد.معرفیوکلنگزنیافتتاح،قشمآزادمنطقهدریرجمهویاسترافتتاحیههایدورپنجمیندریالر

افتتاحهای از مرحله چهار در این از پیش قشم آزاد منطقه شد: یادآور پایان در جمهوروی باریاست امید و تدبیر دولت در حرط۶۳ی

است.حضورداشتهیردالمیلیون۲۸۱ویورومیلیون۳۴۰یزارسرمایهومیلیاردی۶۷۰وهزار۶۴داخلیاعتباربه

همچنین گردشگرط۹امروز و خدماتی عمرانی، جرح در جمهوزی دستوررییس با دوشنبه روز کیش بهریره کنفرانس ویدئو صورت به ی

رسید.یربهرهبردا

ط این اجرای میلیارد۱۹حهاربرای گذارهزار سرمایه ،ریریال و۱۱یالی یوررو گذا۲۲میلیون سرمایه دالر اررمیلیون شدهزی انجام ی

است.شدهایجادشغلمستقیمغیرصورتبهنفر۷۵۵ومستقیمصورتبهنفر۳۷۵برایآننتیجهدرکه

ط بلراین یوتاور، مسکونی مجتمع شامل، ها ماربAکوح پرشین های شرج شرینا، دوم فاز ، پارسیان سرویس پترو خدماترکت کت

مه فامور فرآیند شرایمنی دوم فاز میکا، کابین تلکه ، شرگان جدید فاز ، پویش طاها شرکت مدیفارم، کیش لرکت مت هیدرونیووکت ک

است.کیشالمتیدرمرواکترش،ماتیک

مساحت به زمینی در یوتاور مسکونی و۱۰مجتمع با۱۰۰هزار مربع مربع۲۱متر متر بازهزار و میلیارد۶یربنا گذارهزار سرمایه یریال

است.شدهایجاداشتغالمستقیمغیرصورتبهنفر۱۵۰ومستقیمصورتبهنفر۳۰برایآندرکهشدهاحداث

ماربAکوبل پرشین های مساحترج به زمینی در نیز و۱۱ینا با۵۹۵هزار مربع و۱۴متر مربع۸۶۵هزار مستقیمزمتر اشتغال برای یربنا

است.شدهاحداثاعتباریالرمیلیاردهزار۱۰بانفر۳۵۰مستقیمغیرونفر۲۷

دارایرش نیز کیش پارسیان سرویس پترو گی۲۷کت نمونه خدمات ارایه به مربوط حفاردستگاه گل از ارایهری اطالعات، پایش و ی

است.پیشرفتهمادالکینگسرویسارایهویرحفاخدمات

ط این گذارمیلیارد۱۵۰حربرای سرمایه گذاریریال سرمایه دالر میلیون پنج و آنریالی نتیجه در که شده انجام صورت۴۶ی به نفر

هستند.بکارمشغولمستقیمغیرصورتبهنفر۵۷ومستقیم

ش دوم مهرفاز فامور فرآیند ایمنی خدمات ایمنیرکت بازرسی منظور به نیز کیش آموزش۴۵گان و گاز و نفت صنایع به مربوط داد قرار

و هزار مستقیم۴۰۰یک اشتغال افق با مستقیم۱۲نفر غیر و با۱۸نفر گذارمیلیارد۲۰۰نفر سرمایه وریریال سرمایه۷۰۰یالی یورو هزار

است.شدهاحداثیزاریرگذا

با نیز کیش میکا کابین و۲۰تلکه معمولی ب۲کابین و رفت مسیر کیلومتر سه طول به ویژه بارکابین سرمایهرمیلیارد۶۰۰گشت یال

وریرگذا گذا۱۰یالی سرمایه یورو اررمیلیون آنزی در که شده احداث و۸۰ی مستقیم صورت به مستقیم۱۲۰نفر غیر صورت به نفر

هستند.بکارمشغول

ش دوم حفارمرحله زمینه در خدمات ارایه برای پویش طاها دایرکت گیری نمودار و گیرکشنال مغزه و چاهی درون دوربین و باری ۲۵۰ی
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گذارمیلیارد سرمایه وریریال گذا۱۷یالی سرمایه دالر اررمیلیون مستقیمزی اشتغال افق با مستقیم۷۰ی غیر و احداث۱۳۰نفر نفر

است.شده

ش جدید هشترفاز ساالنه تولید افق با ورزشی های مکمل انواع و خوراکی های قطره و شربت تولید عرصه در فعال مدیفارم کیش کت

است.شدهایجادنفر۴۵مستقیمغیرونفر۳۰مستقیماشتغالافقبایالیرمیلیارد۲۷۰یرگذاسرمایهباقوطیمیلیون

لرش مت بهوکت زمینی در گاز و نفت صنایع حوزه در دقیق ابزار اتصاالت و شیرآالت تتولید زمینه در که نیز کیش ماتیک هیدرونیو ک

عملیاتی۷۰۰مساحت حجم با مربع با۱۳متر قطعه انرمیلیارد۴۵۰هزار نتیجه در که شده احداث اعتبار مستقیم۱۰یال صورت به نفر

هستند.بکارمشغولمستقیمغیرصورتبهنفر۶۰و

مروارش بارکت دارد فعالیت شرب آب تولید زمینه در که کیش المت گذارمیلیارد۷۰۰ید سرمایه مستقیمریال اشتغال افق با نفر۷۰ی

است.شدهاحداثنفر۲۰۰مستقیمغیرو

ش ساالنهراین است قادر لیوانی،۶۳۰کت آشامیدنی آب لیتر و۶هزار بط۴۰۰میلیون آشامیدنی آب لیتر سی،۵۰۰یرهزار ۱۳سی

و آشامیدنی۵۰۰میلیون آب لیتر سی،۱۵۰۰هزار و۶سی آشامیدنی۲۰۰میلیون آب لیتر و۲۰هزار میلیون سه آب۲۰۰گالنی، لیتر هزار

کند.بازارروانهوتولیدرافرمیرپازپتتولیدتن۸۱۰ویرلیت۱۰گالنیآشامیدنی

اجرایی عملیات آیین این ادامه گردشگرط۱۲در و خدماتی عمرانی، جرح در طزی این اجرای برای شد، آغاز کیش و۱۵حهاریره هزار

گذارمیلیارد۲۰۹ سرمایه وریریال هزار یک شامل که شد خواهد انجام گذارمیلیارد۱۰۳یالی سرمایه وریال دولتی بخش و۱۴ی هزار

است.دولتیبخشیرگذاسرمایهیالرمیلیارد۱۰۶و

این۹۳ اعتبارات از خصوصیرط۱۲درصد بخش سوی از هح دولتی منابع از نیز درصد هفت آنزو اجرای نتیجه در که شود می ینه

شد.خواهدایجادشغلمستقیمغیرومستقیمصورتبهنفرنفر۶۸۶وهزاریکبرایبرای

ش ونیز منظوره چند مساحترمجموعه به زمینی در کیش تابان الماس با۱۵کت مربع متر مربع۷۵هزار متر اشتغالزهزار افق با یربنا

و۵۰۰مستقیم هزار یک مسقیم غیر و با۵۰۰نفر و۶نفر مساحترمیلیارد۹۲۰هزار به زمینی در آرمیتاژ المللی بین هتل هزار۱۵یال،

با۲۷۰و مربع مربع۳۱متر متر مستقیمزهزار اشتغال افق با و۵۰۰یربنا هزار یک مسقیم غیر و با۵۰۰نفر و۶نفر هزاار سه و هزار

ورمیلیارد۸۵ حدودیال مساحت به زمینی در نیز ملیا ستاره چهار مربع۱۰هتل متر هزار هشت با مربع متر اشتغالزهزار افق با یربنا

شد.خواهداحداثیالرمیلیارد۶۶۰وهزاریکبانفر۳۰۰مسقیمغیرونفر۱۰۰مستقیم

فل های سازه انواع ساخت ساختزکارخانه افق با کشتیرانی سکوهای و با۲۰ی نیز فلنج انواع عدد احداثرمیلیارد۸۰۰هزار اعتبار یال

بود.خواهندبکارمشغولمستقیمغیرصورتبهنفر۸۰ومستقیمصورتبهنفر۳۶آندرکهشودمی

کا ساخت آرایشیربرای ساخت و خانگی لوازم انواع مونتاز اعتباررمیلیارد۶۰۰گاه شزهیال آن نتیجه در که شد خواهد قادررینه کت

بود و۶۰خواهد مستقیم صورت به را ساالنه۱۵۰نفر مستقیم غیر صورت به ،۶۰نفر خانگی لوازم انواع دستگاه دستگاه۳۰۰هزار هزار

کند.مونتاژرابرقیآشپزخانهلوازمانواعدستگاه۳۸۰وآرایشیلوازمانواع

شی آب های پکلیج انواع ساخت و کنرطراحی فاضالبین تصفیه پکیج انواع ساخت و طراحی برای نیز تصفیه و۲۰و طراحی دستگاه

صنعتی پسماند تصفیه پکیج انواع شی۲۰ساخت آب پکیج انواع ساخت و طراحی کنردستگاه، انواع۱۵ین ساخت و طراحی دستگاه،

فی تصفیه آبزپکیج مستقیم۱۵یکی اشتغال افق با آب زدایی میکروب پکیج انواع ساخت و طراحی مستقیم۲۵دستگاه، غیر و ۵۰نفر

شود.میاحداثاعتباریالرمیلیارد۴۰۰بانفر
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با مساحترپایانه به زمینی در نیز کیش کامیونی ادا۲۱ی فضا جهت مربع متر همچنینرههزار و باسکول و اقامتی و خدماتی ۱۵ی،

پاهزار احداث جهت مربع مستقیمرمتر اشتغال برای عمومی مستقیم۳۰۰کینگ غیر و با۲۰۰نفر بینیرمیلیارد۲۸۰نفر پیش اعتبار یال

شد.خواهداحداثشده

مساحترکا به زمینی در نیز کیش فرودگاهی مستقیم۲گو اشتغال افق با مربع متر مستقیم۵۰هزار غیر و با۲۰نفر میلیارد۳۵۰نفر

گذار سرمایه مستقیمریال اشتغال افق با کیش فرودگاه غربی اپرون مستقیم۵۰ی، غیر و با۴۰نفر گذارمیلیارد۵۱۱نفر سرمایه ی،ریال

دسترسی چاجاده طولربندر به مستقیم۱۰ک اشتغال افق با مستقیم۲۰کیلومتر غیر و با۱۰نفر گذارمیلیارد۲۰۰نفر سرمایه ی،ریال

مستقیم۱۸مدرسه اشتغال افق با مربع متر هزار سه مساحت به زمینی در مستقیم۳۰کالسه غیر و با۱۰نفر سرمایهرمیلیارد۲۰۰نفر یال

افقرگذا با آن روی فنس با ساخته پیش بتنی دیوار با آن روی فنس با ساخته پیش بتنی دیوار کیش فرودگاه پیرامونی دیوار و ی

شد.خواهداحداثیرگذاسرمایهیالرمیلیارد۱۹۲بانفر۱۰مستقیمغیرونفر۱۵مستقیماشتغال

ط شراین ونیز منظوره چند مجموعه شامل ها انواعرح ساخت ملیا، ستاره چهار هتل آرمیتاژ، المللی بین هتل کیش، تابان الماس کت

فل های شیزسازه آب های پکلیج انواع ساخت و ظراحی آرایشی، و خانگی لوازم انواع مونتاز کشتیرانی، سکوهای و کنری وین

با پایانه کارتصفیه، کیش، کامیونی دسترسیری جاده کیش، فرودگاه غربی داپرون کیش، فرودگاهی چاگو مدرسهربندر و۱۸ک، کالسه

است.کیشفرودگاهپیرامونیدیوار

دولت، سوی از یافته انجام های حمایت با گفت: آیین این در کیش آزاد منطقه آزادمدیرعامل مامنیمناطق اکنون کیش ویژه به کشور

هستند.تولیداززداییمانعوپشتیبانیتحققبرای

گذا سرمایه و تولید از حمایت روند داشت: اظهار آهنگران دررجعفر سال هشت در آزادی اکنونرتجامناطق و شده دنبال درستی به ی

است.شدهتبدیلتولیدبرایمامنیبهمناطقاین

با نیز آینده دولت رود می انتظار کرد: اضافه بخشوی تداوم مناطق؛ این به شده اعمال های محدویت موفقکاهش نمادهای مسیر

باشد.مناطقایندرمقاومتیاقتصادیرآوتابو

گذا سرمایه خصوص در جرآهنگران در شده انجام های داشت:زی اظهار نیز کیش اکنونیره منطقه میلیارد۹۲۰این طرهزار حریال

دارد.شدهایجادشغلیفرصتهزارهشتبایرساختیزعمرانی
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)۰۹:۱۱-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهبزودییمهارتحروحانی:

جمهو رییس ایرنا- طرتهران- افتتاح مراسم در دوشنبه امروز تحری که این بیان با کشور اقتصادی ویژه و آزاد مناطق خواهدرحهای برداشته بزودی یمها
جمهو رییس با که مهمی تصمیمات شدن اجرایی با گفت: جمهورشد، مررِی مناطق در مثبتی بسیار تحول شاهد مردم کردهایم، اتخاذ آذربایجان یزی

بود.خواهندغربشمال

100MBیافترد
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)۰۹:۳۸-۰۰/۰۳/۳۱(یربناییزپروژه50ازیربهرهبرداباآزادمناطقدرتولیدجهش

رییسجمهو حضور با امروز صبح ایرنا- و۵۰یرتهران- و کرد آغاز را خود فعالیت تومان میلیارد هزار هشت ارزش به سرمایهگذارط۵۲پروژه با ۶۴یرح
گرفت.قراراجراییمرحلهدراقتصادیویژهوآزادمناطقدرتومانمیلیاردهزار

) امروز صبح ایرنا، گزارش جمهوهخردادما۳۱به رییس «تدبیرر) افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد قالب در کنفرانسی ویدیو صورت به ی

ط تولید»، جهش برای امید هرمرو خوزستان، غربی، آذربایجان شرقی، آذربایجان استانهای در هایی وزح سیستان و گیالن گان،

بگیرد.قرارمردمبهرسانیخدمتبرایفعالیتمداردرامروزازتاکردافتتاحبلوچستان

سال آغاز از اینکه بیان با روحانی» حسن المسلمین و االسالم «حجت راستا، همین پشت۹۹در افتتاح رویداد چهارم و هفتاد امروز تا

تص است، شده گذاشته مرسر ایران که دهد می نشان جهانیان به روند این کرد: گذاریح سرمایه ایرانرکز مردم و است تولید و ی
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هستند.خودکشورآبادانیبهعالقهمند

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم نداشتند،ری امید خود هزار۲۴۸ی

نمیکردند.یرگذاسرمایهآزادمناطقدرتومانمیلیارد

ارزش به هایی پروژه فعالیت آغاز اینکه بیان با بورس۷۰روحانی ایجاد کرد: تاکید است، ملت این عظمت از نشان تومان میلیارد هزار

است.پیشرفتوتوسعهمسیردراقتصادیویژهوآزادمناطقگرفتنقرارازحاکیآبشوربانکالمللی،بین

شورایعالی دبیر مومنی» «حمیدرضا آزادهمچنین اینمناطق کرد: خاطرنشان کیش، در بورس تاالر ایجاد به اشاره با اقتصادی ویژه و

مهمت عنوان به طرموضوع از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر یقرین

کنت قابل و استاندارد های اررشیوه و مالی نیازهای تامین با کند.زل فراهم داخلی تولیدی کاالهای صادرات برای مطمئنی مسیر کشور ی

گذا سرمایه در دولت سهم اینکه بیان با هایروی پروژه آزادی دورهمناطق چهار طی کرد: تاکید است، درصد چهار اقتصادی ویژه و

افتتاحیه گذا۶۲۱آیین سرمایه ورپروژه گذازی سرمایه ارزش به ها محدوده این در اجرا۲۴۸یریربنایی حال در تومان میلیارد هزار

داشت.خواهدهمراهبهمستقیماشتغالزایینفرهزار۳۷برایودارندیکیزفیپیشرفتدرصد۵۰متوسططوربهکهاست

جمهو رییس از پایان در تسرمومنی برای که درخواست وری آبشور بانک برای مجوز صدور و الملل بین بورس فعالیت فرآیند در یع

کند.صادرراالزمدستوراتاختصاصیبانک

شدزنیکلنگوافتتاحاقتصادیویژهوآزادمناطقدرحرط۱۰۲

ط تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد غربی،ردر آذربایجان شرقی، آذربایجان استانهای در هایی ح

هرم ویدیزخوزستان، حضور با بلوچستان و سیستان و گیالن رییسجمهووگان، سرمایهگذارکنفرانسی به مربوط که شد افتتاح یری

آزاددر گذارتجامناطق سرمایه ارزش با و بود انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی حدودری- برای تومان میلیارد هزار هشت ۲ی

است.کردهمستقیماشتغالزایینفر۹۰وهزار

ط شاملراین ها سرمایهگذا۱۵ح ارزش به اقتصادی و تولیدی و۲یرپروژه برای۶۱۹هزار اشتغالزایی و تومان ارس،۵۷۵میلیارد در نفر

ورط۱۱ اقتصادی گذازح سرمایه ارزش به برای۲۲۵یریربنایی اشتغالزایی و تومان اروند،۲۶۰میلیارد در و۱۵نفر تولیدی یربناییزپروژه

سرمایهگذا ارزش و۲یربه برای۴۸۰هزار اشتغالزایی و تومان و۸۸۰میلیارد قشم در سرمایهرط۹نفر ارزش به تولیدی و اقتصادی ح

شد.مینفر۳۷۵برایاشتغالزاییتومانمیلیارد۶۸۹وهزار۲یرگذا

گذا۵۰همچنین سرمایه با دیگر و۶۴یرپروژه و۱۹۲هزار هزار هفت اشتغالزایی و تومان جمهو۱۱۷میلیارد رییس فرمان با ی،رنفر

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت زنی کلنگ عملیات شامل که کردند آغاز را خود اجرایی ورعملیات هزار یک ۷۶۹ی

اشتغالزایی و تومان گذا۶نفر،۷۳۸میلیارد سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه اشتغالزایی۵۱۷ی و تومان میلیارد

گذا۴۰۵ سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک اشتغالزایی۴۳۰یرنفر، و تومان چابهار۱۲۰میلیارد آزاد منطقه در پروژه سه نفر،

گذا سرمایه اعتبار و۴۶یربا و۲۱۷هزار هزار یک اشتغالزایی و تومان سرمایه۱۴نفر،۵۶۲میلیارد اعتبار با قشم آزاد منطقه در پروژه

ورگذا هزار هفت و۳۲۸ی هزار یک اشتغالزایی و تومان گذا۱۰نفر،۹۳۶میلیارد سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در سهرپروژه ی

و و۵۷۹هزار هزار یک اشتغالزایی و تومان گذا۶۸۶میلیارد سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در پروژه هشت و ورنفر هزار یک ۲۱۳ی

شود.مینفر۶۷۰برایاشتغالزاییوتومانمیلیارد

ط افتتاح برای رویداد چهار هایرتاکنون آزادح بمناطق اقتصادی ویژه بهرهبردارو گام نخستین در که است شده طرگزار از درری ها ح
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سالرشه سرمایهگذا۹۹،۵۸یورماه ارزش به ورپروژه هزار یک و۵۸۰ی هزار چهار اشتغال و تومان دوم۴۱۲میلیارد گام در و شد آغاز نفر

گذشته سال ماه دی گذا۶۰در سرمایه ارزش به و۹یرپروژه هزار سه اشتغال و تومان میلیارد سوم۲۰۰هزار دوره در و شد افتتاح نفر

فروردین گذارط۳۹نیز۱۴۰۰در سرمایه با ورح هزار پنج حدود برای اشتغالزایی و تومان میلیارد هزار هفت بردا۴۲ی بهره به یرنفر

آخ در و جاررسید سال ماه اردیبهشت در فطر عید با همزمان مرحله ارزش۹۴ی،رین به اشتغال۶پروژه و تومان میلیارد و۲هزار هزار

کردند.آغازراخودفعالیتنفر۹۴۳

های پروژه افتتاح گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط۲۵۱تاکنون،۹۹و با تومان۳۸ح میلیارد هزار

است.رسیدهیربردابهرهبهاشتغالنفرهزار۱۶حدودو

دارای اکنون آزادایران تشکیلرتجامناطق گذشته های هفته طی و است ماکو و اروند انزلی، ارس، چابهار، قشم، کیش، ی-صنعتی

گرفت.قراردولتکاردستوردروشدتصویبنیزجدیداقتصادیویژهمنطقه۱۳وآزادمنطقههفت

)۰۹:۴۱-۰۰/۰۳/۳۱(میرسدتنهزار۵۰بهگانزهرمدرمیگوپروشظرفیتاستاندار:

رسد.میسالهردرتنهزار۵۰به۱۴۰۰سالپایانتااستانایندرمیگوتولیدظرفیتگفت:گانزهرماستاندار-ایرنا-کیش

ف ایرنا، گزارش زنیربه کلنگ و افتتاح آیین حاشیه در دوشنبه روز همتی گردشگرط۲۱یدون و خدماتی عمرانی، جرح در کیشزی یره

سطح در میگو پرورش و تولید داشت: اظهار خبرنگاران جمع در کنفرانس ویدئو صورت به جمهور رییس دستور از۵۰با هکتار هزار

است.گانزهرمدرپایدارتوسعههایپتانسیل

اکنون اینکه بیان با کرد:۹وی اضافه است فعال استان این در میگو پرورش مزرعه هکتار احداست۱۰هزار دست در نیز دیگر هکتار هزار

رسد.مییربهرهبردابهمیزاناینازهکتارهزار۲دوازهمدولتیترماموپایانتاکهبوده

سال شد: یادآور حدود۱۳۹۹همتی استان این در میگو تولید مزا۳۲میزان به توجه با رود می انتظار که بود تن دسترهزار در ع

سال پایان تا شود می بینی پیش این۱۴۰۰احداث تولیدات بهمیزان سال۵۰استان پایان تا و تن حدود۱۴۰۱هزار به تن۱۰۰نیز هزار

برسد.

گذا سرمایه تولید، زنجیره افزود: پرورشروی توانمندی این فعالیت توسعه راستای در شده موجب استان این در موجود اشتغل و ی

باشد.گانزهرممتولیاجراییهایدستگاهکاردستوردرازنیزقفسدرمیگو

هرم مشازاستاندار جمهور رییس حضور با ملی های افتتاح در مرحله چندین در امسال استان این گفت: اینرگان در که داشته کت
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آزادبین گذارتجامناطق سرمایه اقتصادی، ویژه و ماموری پایان تا و داشته بسزایی سهم پتروشیمی و گاز نفت، های نیزری دولت یت

رسید.خواهدیربهرهبردابهنیزیردیگیرساختیزوایتوسعهمختلفهایحرط

جمهو رییس حضور با کنفراسیرامروز ویدیو صورت به گردشگرط۹ی خدماتی، عمرانی، ورح افتتاح کهرط۱۲ی شد زنی کلنگ نیز ح

شد.اعالمیالرمیلیاردهزار۴۲آنهااعتباراتجمعسر

گردشگرط۹ و خدماتی عمرانی، جرح در بازی دوشنبه روز کیش میلیارد۱۹یره گذارهزار سرمایه ،ریریال و۱۱یالی یوررو ۲۲میلیون

گذا سرمایه دالر اررمیلیون برایزی آن نتیجه در که شده احداث انجام و۳۷۵ی مستقیم صورت به مستقیم۷۵۵نفر غیر صورت به نفر

است.شدهایجادشغل

ط بلراین یوتاور، مسکونی مجتمع شامل، ها ماربAکوح پرشین های شرج شرینا، دوم فاز ، پارسیان سرویس پترو خدماترکت کت

مه فامور فرآیند شرایمنی دوم فاز میکا، کابین تلکه ، شرگان جدید فاز ، پویش طاها شرکت مدیفارم، کیش لرکت مت هیدرونیووکت ک

است.کیشالمتیدرمرواکترش،ماتیک

اجرایی عملیات ایین این در گردشگرط۱۲همچنین و خدماتی عمرانی، جرح در طزی این اجرای برای که شد آغاز کیش ۱۵حهاریره

و گذارمیلیارد۲۰۹هزار سرمایه وریریال هزار یک شامل که شد خواهد انجام گذارمیلیارد۱۰۳یالی سرمایه وریال دولتی بخش ۱۴ی

است.خصوصیبخشیرگذاسرمایهیالرمیلیارد۱۰۶وهزار

این۹۳ اعتبارات از خصوصیرط۱۲درصد بخش سوی از هح دولتی منابع از نیز درصد هفت آنزو اجرای نتیجه در که شود می ینه

شد.خواهدایجادشغلمستقیمغیرومستقیمصورتبهنفر۶۸۶وهزاریکبرای

ط شراین ونیز منظوره چند مجموعه شامل ها انواعرح ساخت ملیا، ستاره چهار هتل آرمیتاژ، المللی بین هتل کیش، تابان الماس کت

فل های شیزسازه آب های پکلیج انواع ساخت و ظراحی آرایشی، و خانگی لوازم انواع مونتاز کشتیرانی، سکوهای و کنری وین

با پایانه کارتصفیه، کیش، کامیونی دسترسیری جاده کیش، فرودگاه غربی داپرون کیش، فرودگاهی چاگو مدرسهربندر و۱۸ک، کالسه

است.کیشفرودگاهپیرامونیدیوار

تجا مراکز بر عالوه اکنون حدودرهم خدماتی، و گذا۳۴۰ی سرمایه حجم با صنعتی خدمات و صنعتی و۱۰یالیریرواحد ۵۹۳هزار

ورمیلیارد دال۵۳۴یال چوبی،رمیلیون مصنوعات پزشکی، تجهیزات پالستیکی، "مصنوعات تولیدات جمله از مختلف های زمینه در ی

هزارو پنج واحدها دراین و است فعال منطقه این در بهداشتی" و آرایشی محصوالت و غذایی مواد بندی به۵۶۷بسته مشغول نفر

کارهستند.

وزج میلیون یک حدود ساله همه که بوده آسیا غرب جنوب پذیر گردشگر مناطق چهار از یکی کیش پذیرش۸۰۰یره گردشگر نفر هزار

است.رسیدهممکنحداقلبهگذشتهسالدرکهمیکرد

ج از هرمزکیش استان های اززیره بیش با در۹۱گان مساحت مربع آنرکیلومت۱۸کیلومتر گذشته در که شده واقع ایران جنوبی کرانه ی

خواندند.میقیسرا

ج راهبردی،زاین موقعیت دلیل به تاکنون دیرباز از گردشگزیره و اقتصادی همهجانبه توسعه و نظیر بی های گردشگرانریبایی مقصد ی

میشود.محسوبکشورآزادمناطقینرتحرمطازیکیهموارهوبودهاقتصادوتجارتحوزهفعاالنو
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)۰۹:۴۷-۰۰/۰۳/۳۱(یربناییزپروژه۵۰ازیربهرهبرداباآزادمناطقدرتولیدجهش

رییسجمهو حضور با امروز صبح ایرنا- و۵۰یرتهران- و کرد آغاز را خود فعالیت تومان میلیارد هزار هشت ارزش به سرمایهگذارط۵۲پروژه با ۶۴یرح
گرفت.قراراجراییمرحلهدراقتصادیویژهوآزادمناطقدرتومانمیلیاردهزار

) امروز صبح ایرنا، گزارش جمهوهخردادما۳۱به رییس «تدبیرر) افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد قالب در کنفرانسی ویدیو صورت به ی

ط تولید»، جهش برای امید هرمرو خوزستان، غربی، آذربایجان شرقی، آذربایجان استانهای در هایی وزح سیستان و گیالن گان،

بگیرد.قرارمردمبهرسانیخدمتبرایفعالیتمداردرامروزازتاکردافتتاحبلوچستان

سال آغاز از اینکه بیان با روحانی» حسن المسلمین و االسالم «حجت راستا، همین پشت۹۹در افتتاح رویداد چهارم و هفتاد امروز تا

تص است، شده گذاشته مرسر ایران که دهد می نشان جهانیان به روند این کرد: گذاریح سرمایه ایرانرکز مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشورآبادانیبهعالقهمند

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم نداشتند،ری امید خود هزار۲۴۸ی

نمیکردند.یرگذاسرمایهآزادمناطقدرتومانمیلیارد

ارزش به هایی پروژه فعالیت آغاز اینکه بیان با بورس۷۰روحانی ایجاد کرد: تاکید است، ملت این عظمت از نشان تومان میلیارد هزار

است.پیشرفتوتوسعهمسیردراقتصادیویژهوآزادمناطقگرفتنقرارازحاکیآبشوربانکالمللی،بین

شورایعالی دبیر مومنی» «حمیدرضا آزادهمچنین اینمناطق کرد: خاطرنشان کیش، در بورس تاالر ایجاد به اشاره با اقتصادی ویژه و

مهمت عنوان به طرموضوع از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر یقرین

کنت قابل و استاندارد های اررشیوه و مالی نیازهای تامین با کند.زل فراهم داخلی تولیدی کاالهای صادرات برای مطمئنی مسیر کشور ی

گذا سرمایه در دولت سهم اینکه بیان با هایروی پروژه آزادی دورهمناطق چهار طی کرد: تاکید است، درصد چهار اقتصادی ویژه و

افتتاحیه گذا۶۲۱آیین سرمایه ورپروژه گذازی سرمایه ارزش به ها محدوده این در اجرا۲۴۸یریربنایی حال در تومان میلیارد هزار

داشت.خواهدهمراهبهمستقیماشتغالزایینفرهزار۳۷برایودارندیکیزفیپیشرفتدرصد۵۰متوسططوربهکهاست

جمهو رییس از پایان در تسرمومنی برای که درخواست وری آبشور بانک برای مجوز صدور و الملل بین بورس فعالیت فرآیند در یع

کند.صادرراالزمدستوراتاختصاصیبانک

شدزنیکلنگوافتتاحاقتصادیویژهوآزادمناطقدرحرط۱۰۲

سدمیرتنارهز۵۰بهگانمزهردرمیگوپروشفیتظراستاندار:ایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۱۷۵
Freena.ir

http://www.newswire.ir/HILOSTYS


ط تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد غربی،ردر آذربایجان شرقی، آذربایجان استانهای در هایی ح

هرم ویدیزخوزستان، حضور با بلوچستان و سیستان و گیالن رییسجمهووگان، سرمایهگذارکنفرانسی به مربوط که شد افتتاح یری

آزاددر گذارتجامناطق سرمایه ارزش با و بود انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی حدودری- برای تومان میلیارد هزار هشت ۲ی

است.کردهمستقیماشتغالزایینفر۹۰وهزار

ط شاملراین ها سرمایهگذا۱۵ح ارزش به اقتصادی و تولیدی و۲یرپروژه برای۶۱۹هزار اشتغالزایی و تومان ارس،۵۷۵میلیارد در نفر

ورط۱۱ اقتصادی گذازح سرمایه ارزش به برای۲۲۵یریربنایی اشتغالزایی و تومان اروند،۲۶۰میلیارد در و۱۵نفر تولیدی یربناییزپروژه

سرمایهگذا ارزش و۲یربه برای۴۸۰هزار اشتغالزایی و تومان و۸۸۰میلیارد قشم در سرمایهرط۹نفر ارزش به تولیدی و اقتصادی ح

شد.مینفر۳۷۵برایاشتغالزاییتومانمیلیارد۶۸۹وهزار۲یرگذا

گذا۵۰همچنین سرمایه با دیگر و۶۴یرپروژه و۱۹۲هزار هزار هفت اشتغالزایی و تومان جمهو۱۱۷میلیارد رییس فرمان با ی،رنفر

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت زنی کلنگ عملیات شامل که کردند آغاز را خود اجرایی ورعملیات هزار یک ۷۶۹ی

اشتغالزایی و تومان گذا۶نفر،۷۳۸میلیارد سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه اشتغالزایی۵۱۷ی و تومان میلیارد

گذا۴۰۵ سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک اشتغالزایی۴۳۰یرنفر، و تومان چابهار۱۲۰میلیارد آزاد منطقه در پروژه سه نفر،

گذا سرمایه اعتبار و۴۶یربا و۲۱۷هزار هزار یک اشتغالزایی و تومان سرمایه۱۴نفر،۵۶۲میلیارد اعتبار با قشم آزاد منطقه در پروژه

ورگذا هزار هفت و۳۲۸ی هزار یک اشتغالزایی و تومان گذا۱۰نفر،۹۳۶میلیارد سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در سهرپروژه ی

و و۵۷۹هزار هزار یک اشتغالزایی و تومان گذا۶۸۶میلیارد سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در پروژه هشت و ورنفر هزار یک ۲۱۳ی

شود.مینفر۶۷۰برایاشتغالزاییوتومانمیلیارد

ط افتتاح برای رویداد چهار هایرتاکنون آزادح بمناطق اقتصادی ویژه بهرهبردارو گام نخستین در که است شده طرگزار از درری ها ح

سالرشه سرمایهگذا۹۹،۵۸یورماه ارزش به ورپروژه هزار یک و۵۸۰ی هزار چهار اشتغال و تومان دوم۴۱۲میلیارد گام در و شد آغاز نفر

گذشته سال ماه دی گذا۶۰در سرمایه ارزش به و۹یرپروژه هزار سه اشتغال و تومان میلیارد سوم۲۰۰هزار دوره در و شد افتتاح نفر

فروردین گذارط۳۹نیز۱۴۰۰در سرمایه با ورح هزار پنج حدود برای اشتغالزایی و تومان میلیارد هزار هفت بردا۴۲ی بهره به یرنفر

آخ در و جاررسید سال ماه اردیبهشت در فطر عید با همزمان مرحله ارزش۹۴ی،رین به اشتغال۶پروژه و تومان میلیارد و۲هزار هزار

کردند.آغازراخودفعالیتنفر۹۴۳

های پروژه افتتاح گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط۲۵۱تاکنون،۹۹و با تومان۳۸ح میلیارد هزار

است.رسیدهیربردابهرهبهاشتغالنفرهزار۱۶حدودو

دارای اکنون آزادایران تشکیلرتجامناطق گذشته های هفته طی و است ماکو و اروند انزلی، ارس، چابهار، قشم، کیش، ی-صنعتی

گرفت.قراردولتکاردستوردروشدتصویبنیزجدیداقتصادیویژهمنطقه۱۳وآزادمنطقههفت

یربناییزپروژه۵۰ازیدارهبربهرباادآزمناطقدرتولیدجهشایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۹:۵۷-۰۰/۰۳/۳۱(میرسدتنهزار۵۰بهگانزهرمدرمیگوپرورشظرفیتاستاندار:

رسد.میسالهردرتنهزار۵۰به۱۴۰۰سالپایانتااستانایندرمیگوتولیدظرفیتگفت:گانزهرماستاندار-ایرنا-کیش

ف ایرنا، گزارش زنیربه کلنگ و افتتاح آیین حاشیه در دوشنبه روز همتی گردشگرط۲۱یدون و خدماتی عمرانی، جرح در کیشزی یره

سطح در میگو پرورش و تولید داشت: اظهار خبرنگاران جمع در کنفرانس ویدئو صورت به جمهور رییس دستور از۵۰با هکتار هزار

است.گانزهرمدرپایدارتوسعههایپتانسیل

اکنون اینکه بیان با کرد:۹وی اضافه است فعال استان این در میگو پرورش مزرعه هکتار احداست۱۰هزار دست در نیز دیگر هکتار هزار

رسد.مییربهرهبردابهمیزاناینازهکتارهزار۲دوازهمدولتیترماموپایانتاکهبوده

سال شد: یادآور حدود۱۳۹۹همتی استان این در میگو تولید مزا۳۲میزان به توجه با رود می انتظار که بود تن دسترهزار در ع

سال پایان تا شود می بینی پیش این۱۴۰۰احداث تولیدات بهمیزان سال۵۰استان پایان تا و تن حدود۱۴۰۱هزار به تن۱۰۰نیز هزار

برسد.

گذا سرمایه تولید، زنجیره افزود: پرورشروی توانمندی این فعالیت توسعه راستای در شده موجب استان این در موجود اشتغل و ی

باشد.گانزهرممتولیاجراییهایدستگاهکاردستوردرازنیزقفسدرمیگو

هرم مشازاستاندار جمهور رییس حضور با ملی های افتتاح در مرحله چندین در امسال استان این گفت: اینرگان در که داشته کت

آزادبین گذارتجامناطق سرمایه اقتصادی، ویژه و ماموری پایان تا و داشته بسزایی سهم پتروشیمی و گاز نفت، های نیزری دولت یت

رسید.خواهدیربهرهبردابهنیزیردیگیرساختیزوایتوسعهمختلفهایحرط

جمهو رییس حضور با کنفراسیرامروز ویدیو صورت به گردشگرط۹ی خدماتی، عمرانی، ورح افتتاح کهرط۱۲ی شد زنی کلنگ نیز ح

شد.اعالمیالرمیلیاردهزار۴۲آنهااعتباراتجمعسر

گردشگرط۹ و خدماتی عمرانی، جرح در بازی دوشنبه روز کیش میلیارد۱۹یره گذارهزار سرمایه ،ریریال و۱۱یالی یوررو ۲۲میلیون

گذا سرمایه دالر اررمیلیون برایزی آن نتیجه در که شده احداث انجام و۳۷۵ی مستقیم صورت به مستقیم۷۵۵نفر غیر صورت به نفر

است.شدهایجادشغل

ط بلراین یوتاور، مسکونی مجتمع شامل، ها ماربAکوح پرشین های شرج شرینا، دوم فاز ، پارسیان سرویس پترو خدماترکت کت

مه فامور فرآیند شرایمنی دوم فاز میکا، کابین تلکه ، شرگان جدید فاز ، پویش طاها شرکت مدیفارم، کیش لرکت مت هیدرونیووکت ک

است.کیشالمتیدرمرواکترش،ماتیک

اجرایی عملیات ایین این در گردشگرط۱۲همچنین و خدماتی عمرانی، جرح در طزی این اجرای برای که شد آغاز کیش ۱۵حهاریره

و گذارمیلیارد۲۰۹هزار سرمایه وریریال هزار یک شامل که شد خواهد انجام گذارمیلیارد۱۰۳یالی سرمایه وریال دولتی بخش ۱۴ی

است.خصوصیبخشیرگذاسرمایهیالرمیلیارد۱۰۶وهزار

این۹۳ اعتبارات از خصوصیرط۱۲درصد بخش سوی از هح دولتی منابع از نیز درصد هفت آنزو اجرای نتیجه در که شود می ینه

شد.خواهدایجادشغلمستقیمغیرومستقیمصورتبهنفر۶۸۶وهزاریکبرای

ط شراین ونیز منظوره چند مجموعه شامل ها انواعرح ساخت ملیا، ستاره چهار هتل آرمیتاژ، المللی بین هتل کیش، تابان الماس کت
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فل های شیزسازه آب های پکلیج انواع ساخت و ظراحی آرایشی، و خانگی لوازم انواع مونتاز کشتیرانی، سکوهای و کنری وین

با پایانه کارتصفیه، کیش، کامیونی دسترسیری جاده کیش، فرودگاه غربی داپرون کیش، فرودگاهی چاگو مدرسهربندر و۱۸ک، کالسه

است.کیشفرودگاهپیرامونیدیوار

تجا مراکز بر عالوه اکنون حدودرهم خدماتی، و گذا۳۴۰ی سرمایه حجم با صنعتی خدمات و صنعتی و۱۰یالیریرواحد ۵۹۳هزار

ورمیلیارد دال۵۳۴یال چوبی،رمیلیون مصنوعات پزشکی، تجهیزات پالستیکی، "مصنوعات تولیدات جمله از مختلف های زمینه در ی

هزارو پنج واحدها دراین و است فعال منطقه این در بهداشتی" و آرایشی محصوالت و غذایی مواد بندی به۵۶۷بسته مشغول نفر

کارهستند.

وزج میلیون یک حدود ساله همه که بوده آسیا غرب جنوب پذیر گردشگر مناطق چهار از یکی کیش پذیرش۸۰۰یره گردشگر نفر هزار

است.رسیدهممکنحداقلبهگذشتهسالدرکهمیکرد

ج از هرمزکیش استان های اززیره بیش با در۹۱گان مساحت مربع آنرکیلومت۱۸کیلومتر گذشته در که شده واقع ایران جنوبی کرانه ی

خواندند.میقیسرا

ج راهبردی،زاین موقعیت دلیل به تاکنون دیرباز از گردشگزیره و اقتصادی همهجانبه توسعه و نظیر بی های گردشگرانریبایی مقصد ی

میشود.محسوبکشورآزادمناطقینرتحرمطازیکیهموارهوبودهاقتصادوتجارتحوزهفعاالنو

)۱۲:۳۱-۰۰/۰۳/۳۱(شدآغازانزلیآزادمنطقهدرپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپااجراییعملیات

ط دوره پنجمین در ایرنا- دستورررشت- به آزاد مناطق های پروژه افتتاح ملی جمهورح پاریاست مجموعه ساخت عملیات شهرباری و آبی سزک پوشیدهری
شد.آغازانزلیآزادمنطقه

یک در دوشنبه روز ، ایرنا گزارش پابه مجموعه احداث عملیات جمهور رئیس دستور به کنفرانسی ویدئو شهربارارتباط و آبی یزک

اشتغالزاییرس با مربع متر هزار هفت مساحت به زمینی در انزلی آزاد منطقه آخ۱۲۰پوشیده از استفاده با و ورنفر استانداردها ین

.خوردکلیدمنطقهایندرالمللیبینهایشاخص

پا شهربارمجموعه و آبی سزک ازری بیش مربع۲۳پوشیده متر نیمزهزار و سال دو مدت ظرف ها بینی پیش اساس بر و دارد بنا دریر

گیرد.میقراریربردابهرهموردواحداثآزادمنطقهیرگردشگویرتجامحدوده

گردشگ مجتمع تفراین و گسترشری راستای در توزیحی امکانات و ها کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب برای حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا مجموعه کنار شهرباردر و آبی سزک دیگری های بخش انزلی آزاد منطقه پارپوشیده چون پاری نینجا کودکان، بزرک ورک گساالن

پا و مجاVRکرنوجوانان تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) فاز در مرتبط تجارتریحی گردشگکز گذارو سرمایه با منطقه ایرانیری ی

.شودمیساختهکشورازجرخامقیم
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گردشگ حوزه در بزراکنون دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه بزرکواآیریحی-گردشگرین کشور، خزندگان باغ و مرگتریوم کزرین

درتف ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل تفرینا امکانات سایر و آبی های ورزش و برایریحی یحی

است.خارجیوداخلیورودیگردشگران

شد.آغازتومانمیلیاردهزار۶۲اعتبارباکشورآزادمناطقدرپروژه۵۲اجراییعملیاتامروز

احداث کلنگ کنفرانسی ویدئو ارتباط این پایان در است ذکر با پاالزم شهربارمجموعه و آبی سزک زمینری به انزلی آزاد منطقه پوشیده

شد.زده

د حاشیه کشورهای و است خزر حاشیه در ایران آزاد منطقه تنها انزلی آزاد ترمنطقه خزر، وریای فارس خلیج حاشیه کشورهای و کیه

هستند.انزلیآزادمنطقهیقرطازمحصوالتوارداتوصادراتبازارهایعمدهشرقیجنوبآسیای

ک مسیر در گرفتن درقرار حاشیه کشورهای با ارتباط زمینه در ویژه موقعیت دارابودن جنوب، - شمال المللی بین همجواریدور خزر، یریای

کراسنودسک روسیه، در الگان و آستراخان بنادر طرتبا از دسترسی آذربایجان، در باکو و قزاقستان در اکتائو هایرکمنستان، راه یق

است.انزلیآزادمنطقهمزایایجملهازرشتالمللیبینفرودگاهبهنزدیکی،CISهمسودکشورهایمصرفبازارهایبهمناسب،

مشا و مالکیت ثبت، امکان همچون قانونی میزانرمزایای تا خارجی گذاران سرمایه ها۱۰۰کت بانک فعالیت امکان منطقه، در درصد

مالیاتی معافیت منطقه، این در ای بیمه - مالی موسسات تا۲۰و از دارایی و درآمد بر بردارساله بهره هریخ اقتصادی،ری فعالیت گونه

مدی هایروحدت معافیت و مزایا خلق خصوص در سازمان اقدامات اقتصادی، فعاالن و گذاران سرمایه به خدمات کلیه ارائه در یت

تجا فضای رونق منطقه، کاالی بورس فعالیت تولیدی، - اقتصادی فعاالن برای برجدید و مسافر همراه کاالی مصوبه اجرای با یرگزاری

است.شدهمنطقهمحدودهدرکاروکسبفضایرونقساززمینهخزریایردحاشیهکشورهایگانیربازهایاتاقاجالسپانزدهمین

)۱۲:۲۵-۰۰/۰۴/۰۱(فرسودخودفرسایشجایبهکهیمهاییرتح

تح تشدید ایرنا- حداکثرتهران- فشار کارزار قالب در آمریمها نتوانستهاست تاکنون یافته تداوم بایدن دوره در و ایجاد ترامپ دولت از که بهری را یکا
تح لغو کند؛ نزدیک ایران با مواجهه در کووید-راهدافش واکسن زمینه در بشردوستانه ناکامی۱۹یمهای از واکسن به تهران دستیابی از پس نیز ماسک و

دارد.نشانپروژهاین

آم دولت از «تحروقتی واژه درنگ بی آید، می میان به سخن سفید کاخ و ابزاریکا گذرد؛ می ذهن از نیز سویریم» از دهه چند که ی

شدیدت به کشور این مختلف های دولت خودرمقامات اهداف به دستیابی از امروز به تا آنها اما شده گرفته کار به ایران علیه شکل ین

اند.ماندهناکام
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جمهو رییس روحانی» «حسن والمسلمین افتتاحرحجتاالسالم وچهارمین هفتاد در خردادماه ویکم سی دوشنبه روز کشورمان ی

طرط افتتاح حاشیه در و ملی سازمانرحهای آزادحهای تحمناطق که این بیان با اقتصادی ویژه شد،رو خواهد برداشته بزودی یمها

آم دارایی وزارت مسوولین که حرفی تحرگفت: که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه برداریکا کرونا واکسن روی را یم،ریم

ترو این ازریعنی بعد حاال و کردند قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلطیمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماهها

پنجشنبه روز بیانیه به روحانی خزانهدا۲۷اشاره وزارت آمرخردادماه تحری زمینه در جدیدی دستورالعمل که است اعمالریکا یمهای

سو ایران، علیه همهگیرشده با مقابله منظور به فعالیتها برخی انجام برای مجوز صدور امکان و ونزوئال و کووید-ریه این۱۹ی در

کرد.صادرکشورها

کشو سه با ارتباط در عمومی مجوز سه شده، منتشر وزارتخانه این وبسایت در که بیانیهای اساس شدیدتربر تحت که تحری یمهایرین

بشردوستانه، معافیتهای گسترش هدف با مجوزها این است. شده صادر کرونا با مبارزه به کمک برای دارند، قرار متحده ایاالت

کووید- واکسن تامین با مرتبط فعالیتهای و مبادالت برای قانونی اختیارات و و۱۹استثناها تنفسی کمک دستگاههای ماسک، تهیه ،

شدهاند.صادرمردمبرایبیمارستانینژاکسینزمخا

فناورآم به خود بومی دانش به اتکا با کشورمان که کرده صادر معافیت ایران کرونایی مبادالت برای حالی در واکسنریکا ساخت ی

است.کردهپیدادستکرونا

تا وزبه نمکی» «سعید تیرمازکی (پنجم شنبه روز کرد: اظهار گلستان، در کرونا با مقابله ستاد جلسه در ایران بهداشت واکسنهیر (

بقیه پزشکی علوم دانشگاه واکسن بالینی کارآزمایی اول مرحله یکشنبه روز میکنیم؛ رونمایی ایران، سفیر حضور با را ایرانی اسپوتنیک

میکند.طیرادومفازنژسیناواکسناست؛دومفازاتمامحالدروکردطیرااولفازیزراواکسنمیکنیم.آغازرااهلل

کووید واکسن تولید باید که ایم رسیده پدیدهای به اکنون هم داد ادامه بگی۱۹وی جشن میتوانیمررا داخلی نیاز تأمین بر عالوه و یم

باشیم.همواکسنکنندهرصادزمستاناز

تح و موانع رفع از حالی در سفید کاالهایرکاخ معافیت بر نیز ترامپ دوره در حتی پیشتر که دهد می خبر بشردوستانه اقالم بر یم

تح از دارو و غذا چون عوامفربشردوستانه شعارهای باوجود کرد. می تاکید دولتهایریم و بانکها عمل، در اما سفید کاخ مقامات یبانه

تح به آمربینالمللی خودداریمهای دارو و غذا به مربوط معامالت برای حتی ایرانی طرفهای به مربوط مالی تراکنشهای انجام از یریکا

کنند.می

رییسجمهو پیوند همین نداردر نیاز ماسک درباره میدانستند که زمانی از «بعد کرد تاکید صادری و درریم فهمیدند و شدهایم کننده

خزانه وزارت سوی از شده صادر معافیت ناظران، نگاه از است.» آزاد واکسن برای بانکی فعالیت گفتند تازه هستیم، تولیدکننده واکسن

آمردا جمهوری موضع بر تاییدی مهر تحریکا بر مبنی ایران اسالمی بینالمللری قوانین طبق که است بشردوستانه کاالهای بودن یم

نمیشود.یمرتحشاملنیزجنگشرایطدرحتی

با بر مبنی انتخاباتی شعارهای خالف بر بهرهگیزبایدن صدد در که داده نشان عمل در برجام به حداکثرگشت فشار از علیهری ترامپ ی

ماندگا بر سفید کاخ اصرار و روند این تداوم است. تحرایران ازری پس و شده کاسته ای هسته مذاکرات سرعت از که شده باعث یم

نشود.احیابرجاموین،دردشواروفشردهگوهایوگفتازدور۶شدنیرسپ

ب حین در در کشورمان کننده مذاکره هیات رییس عراقچی» «سیدعباس پیوند همین دربارهرگزاردر وین مذاکرات از دور ششمین ی
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آم رویکرد در مذاکرات اصلی «مشکل که گفت مذاکرات در مانده باقی بهراختالفات خود مفرط اعتیاد نیستند قادر که است ها یکایی

است.»خوردهشکستحلراهیکیمرتحکهکنندکردتوانندنمیهنوزوبگذارندکناررایمرتح

گی بهره در بایدن و ترامپ تیم بین اساسی تفاوت یک تحراما از ترامپری تیم برخالف اینکه آن و دارد وجود ایران با مواجهه در یم

تح ابزار به نگرکه می هدف یک عنوان به آمریم جدید دولت تحریستند، با همزمان بازریکا امتیاز گرفتن برای را دیپلماسی درهای یم

دم قبلی دولت دستاورد عنوان به برجام حفظ بین بایدن که رسیده آن زمان حال است. تحونگهداشته به دلبستگی و عنوانرکرات به یم

کند.انتخابرایکییکاییرآمسنتیک

)۰۸:۱۳-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: جمهور تحررئیس شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که روابطریم شد خواهد برداشته یمها
است.گستردهای

خب سیاسی گروه گزارش طرگزاربه افتتاح آئین در امروز صبح جمهور رئیس روحانی حسن االسالم حجت ایسکانیوز، مناطقحهایری

هرمرتجاآزاد استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی جمهوزی، با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان یرگان

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهکهیمرتحشدنبرداشتهازبعدآذربایجان

ب به اشاره با دررگزاروی انتخابات بز۲۸ی بسیار مسئولیت یک مردم الحمدهلل داد: ادامه رارخرداد خودشان اجتماعی و سیاسی گ

هم مناطق برخی در و بود هم شوراها انتخابات البته کردند، انتخاب سیزدهم دوره برای را رییسجمهور و دادند انجام جمعه روز در

خب و مجلس میاندورهای عرانتخابات مردم به که بود هم تبزگان ایران درریز که ارزشمندی و خوب بسیار اقدام این بخاطر میگویم یک

دادند.انجامآراصندوقپایخودشانگستردهحضوربایخیرتامقطعاین

عالمت اولین است. جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت یک است افتتاح چهارمین و هفتاد که هفته هر های افتتاح افزود: روحانی

م ایران که است گذاراین سرمایه باشندرکز نداشته امید خودشان کشور آینده به مردم اگر است. تولید و در۲۴۸ی میلیارد مناطقهزار

نمیکردند.یرگذاسرمایهآزاد

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایههایومیشودبرداشتهیمرتحزودیبهاهللشاانگفت:جمهوررئیس

...داردادامه
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)۰۶:۵۴-۰۰/۰۳/۳۱(رسیدیربردابهرهبهکیشوقشمدرپروژه24رییسجمهور؛کنفرانسیوویدیحضوربا

امروززایسنا/هرم تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه بیستمین در طهخردادما31دوشنبه،(گان چند همزمانر) قشم و کیش در اقتصادی ح
شد.افتتاحیررییسجمهوکنفرانسیوویدیحضوربابلوچستانوسیستانوگیالنخوزستان،غربی،آذربایجانشرقی،آذربایجانهایاستانبا

هرم (زاستاندار امروز صبح گفت:هخردادما31گان خبر این اعالم با و15) تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در بهریربنایی قشم صنعتی ی

کند.میایجادشغلنفر880برایواستتومانمیلیارد480وهزار2آنهایرسرمایهگذاارزشکهرسدمییربردابهره

افتتاحرف نیز کیش آزاد منطقه در افزود: همتی گذارط9یدون سرمایه ارزش که دارد قرار کار دستور در تولیدی و اقتصادی هارح آن ی

کند.میایجادشغلیفرصتنفر375برایواستیورومیلیون22وتومانمیلیارد862وهزاریک

شد.آغازیراستاندااقتصادیمعاونحضورباقشمدرهاپروژهاجراییعملیاتی،رجمهورییسفرمانباداد:ادامهگانزهرماستاندار

اجرایی عملیات آزاد، مناطق عالی شورای دبیرخانه اعالم اساس بر کرد: بیان گذا10همتی سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در یرپروژه

و هزار و579سه هزار یک اشتغالزایی و تومان و686میلیارد گذا14نفر سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در ورپروژه هزار هفت ی

شد.آغازجمهوررئیسدستورباامروزنفر936وهزاریکاشتغالزاییوتومانمیلیارد328

بهرهبردا گام نخستین طردر از شهری در ها سالرح تعداد99یورماه سرمایهگذا58، ارزش به ورپروژه هزار یک تومان580ی میلیارد

و هزار چهار اشتغال گذشته412و سال ماه دی در دوم گام در شد، آغاز گذا60نفر سرمایه ارزش به و9یرپروژه تومان میلیارد هزار

و هزار سه فروردین200اشتغال در سوم دوره در گذارط39نیز1400نفر، سرمایه با برایرح اشتغالزایی و تومان میلیارد هزار هفت ی

بردا بهره به نفر هزار پنج از آخربیش در و رسید جاری سال ماه اردیبهشت در فطر عید با همزمان مرحله ارزش94ی،رین به 6پروژه

شد.افتتاحنفر943وهزار2اشتغالوتومانمیلیاردهزار

های پروژه افتتاح گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با تومان38ح میلیارد هزار

حدود بردا16و بهره به اشتغال نفر دارایرهزار اکنون است.ایران رسیده آزادی انزلی،رتجامناطق ارس، چابهار، قشم، کیش، ی-صنعتی

و آزاد منطقه هفت تشکیل گذشته های هفته طی و است ماکو و کار13اروند دستور در و شد تصویب نیز جدید اقتصادی ویژه منطقه

گرفت.قراردولت

پیامانتهای
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)۰۷:۱۴-۰۰/۰۳/۳۱(یرجمهورئیسدستوربایرتجاآزادمناطقملیحهایرطافتتاح

شد.آغازیرجمهورییسفرمانباتومانمیلیارد65وهزار70ارزشبااقتصادیویژهویرتجاآزادمناطقملیحهایرطزنیکلنگوافتتاحمراسم

ط تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در ایسنا، گزارش بهربه مربوط آزادحهای استانهایمناطق در

هرم خوزستان، غربی، آذربایجان شرقی، جمهوزآذربایجان رییس دستور با بلوچستان و سیستان و گیالن زنیرگان، کلنگ یا و افتتاح ی

شد.

ط درراین که آزادحها برایرتجامناطق میشود، اجرا انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی فراهم920ی- مستقیم نفراشتغالزایی

میکند.

تجا آزاد منطقه ارسردر سرمایهگذارط15ی ارزش با اقتصادی و تولیدی و2یرح اروند619هزار آزاد منطقه در و تومان حرط11میلیارد

میرسد.یربردابهرهبهتومانمیلیارد225یرگذاسرمایهارزشبهیربناییزواقتصادی

همچنین و15امروز تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در سرمایهگذاریربنایی ارزش با قشم صنعتی و2یری در480هزار و تومان میلیارد

افتتاح نیز کیش آزاد بردارط9منطقه بهره به تولیدی و اقتصادی طرح افتتاح ادامه رسید.در اجراییری عملیات با52حها، دیگر پروژه

شد.انجامی،رجمهورییسدستوربانفر117وهزارهفتاشتغالزاییوتومانمیلیارد192وهزار64یرگذاسرمایه

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت همچنین مراسم این وردر هزار یک تومان،769ی آزاد6میلیارد منطقه در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با وراروند هزار سه گذا517ی سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک تومان، تومان،430یرمیلیارد میلیارد

گذا سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در پروژه و46یرسه تومان،217هزار گذا14میلیارد سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در یرپروژه

و هزار تومان،328هفت گذا10میلیارد سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه در579ی پروژه هشت و تومان میلیارد

شد.زنیکلنگتومان،میلیارد213وهزاریکیرگذاسرمایهاعتبارباماکوآزادمنطقه

پیامانتهای

)۰۷:۳۸-۰۰/۰۳/۳۱(جمهوررئیسفرمانباآزادمناطقسازماناقتصادیحرط102احداثویربردابهرهآغاز

اجراییربهرهبردا عملیات آغاز و و102ی اقتصادی تجازپروژه آزاد مناطق در جمهورریربنایی رئیس فرمان با دوشنبه روز کشور اقتصادی ویژه و صنعتی ی،
شد.آغازکنفرانسوویدئیقرطازو
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تولید، جهش برای امید و تدبیر ملی پویش هفته چهارمین و هفتاد در روحانی، حسن والمسلمین حجتاالسالم ایسنا، گزارش به

رسمی افتتاح و102فرمان اقتصادی درزپروژه را آزادیربنایی ورتجامناطق سیستان خوزستان، استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی ی،

کرد.صادرگیالنوشرقیآذربایجانگان،زهرمبلوچستان،

اجرای در50برای آزادپروژه بهرهبردامناطق امروز که کشور اقتصادی ویژه میشود،رو آغاز آنها از رسمی و8ی تومان15هزار میلیارد

ه اجرایزاعتبار برای و شده نیز52ینه میشود آغاز رسما امروز آنها احداث عملیات که و62طرحی نظر50هزار در اعتبار تومان میلیارد

است.شدهگرفته

شود.میایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا

افتتاح فرمان صدور از قبل جمهور ورط15رئیس صنعتی برابزح سه افزایش ارس، آزاد منطقه در گذاریربنایی سرمایه اینری در ی

و هزار یک از سال900منطقه در تومان بر98میلیارد بالغ سال6به در تومان میلیارد اقتصادی99هزار جنگ شکست از خوبی نشانه را

دانست.ایرانمردمعلیهیکارآم

ط افتتاح آیین در ورروحانی اقتصادی های تزح اکبر مهندس مرحوم خاطره و یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه کهریربنایی کان

بسیار جملهززحمات از مختلف های بخش در آزادیادی مستعدمناطق مناطق از یکی عنوان به کیش از کشیدند، کشور توسعه برای

گذا سرمایه سرمایهگذاربرای که است مناطقی جزو کیش گفت: و برد نام بسیارری بسیارزیهای استعداد و گرفته انجام آن در یادی

گذاز سرمایه برای خارجیریادی سرمایه جذب و تحول برای کشور جنوب آزاد منطقه در مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد هم بیشتر ی

باشد.

به دوازدهم و یازدهم دولت همانند هم سیزدهم دولت دارم اطمینان افزود: جمهور آزادرئیس عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

گذا سرمایه افزایش شاهد کرونا و اقتصادی جنگ رغم به خوشبختانه افزود: دررروحانی آزادی بخشمناطق فعالیت و تالش با

است.شدهکشورآیندهوتولیداقتصاد،آیندهبهمردمبیشتریرامیدوابهمنجرکههستیمخصوصی

ط افتتاح به اشاره با ادامه در جمهور مهمررئیس های روابطزح دارم اطمینان داشت: اظهار ارس، آزاد منطقه در اقتصادی و بنایی یر

جمهورجمهو با ایران اسالمی تحری شدن برداشته از بعد آذربایجان بیشتری گسترش شد، خواهد برداشته زودی به که ها خواهدریم ی

یافت.

همکا برای مهمی بسیار تصمیمات اینکه بیان با جمهورروحانی رئیس با کشور دو اینری همه گفت: است، شده اتخاذ آذربایجان کشور

تح خاطر به تحرتصمیمات لغو با که بود شده مواجه کندی با غیرقانونی و ظالمانه های اجراییریم و عملیاتی نزدیک، آینده در ها یم

بود.خواهندکشورغربوشمالیزمرمناطقدرمثبتبسیارتحولیکشاهدمردمومیشود

پیامانتهای

جمهوررئیسمانفرباادآزمناطقمانسازاقتصادیحطر102احداثویداربرهبهرآغازایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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یرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:ی؛رتجاآزادمناطقملیحهایرطازیربهرهبرداآیین
)۰۷:۴۴-۰۰/۰۳/۳۱(میشود

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم ایسنا، گزارش طربه از ملیری آزادحهای مردمرتجامناطق اینکه بیان با ی

بز بسیار رییسجمهورمسئولیت آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی بهرگ کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنان

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

پیامانتهای
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)۰۸:۵۳-۰۰/۰۳/۳۱(استیافتهسامانآزادمناطقدرمقاومتیاقتصادکیش:آزادمنطقهسازمانمدیرعامل

بهرهبردارط50گانزایسنا/هرم به اقتصادی ویژه و آزاد مناطق در تومان میلیارد هزار هشت ارزش به ملی طرح دهها و رسید شد.ری زنی کلنگ نیز دیگر ح

دوشنبه، ویدی31صبح حضور با تولید» جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در رییسجمهووخردادماه یرکنفرانسی

سرمایهگذارط به مربوط که شد افتتاح هایی دررح آزادی حدودرتجامناطق برای و بوده انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی 2ی-

میکند.فراهمرامستقیماشتغالزایینفر90وهزار

ط افتتاح آیین در جمهور وررئیس اقتصادی های تزح اکبر مهندس مرحوم خاطره و یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه کانریربنایی

بسیار زحمات جملهزکه از مختلف های بخش در آزادیادی مستعدمناطق مناطق از یکی عنوان به کیش از کشیدند، کشور توسعه برای

گذا سرمایه سرمایهگذاربرای که است مناطقی جزو کیش گفت: و برد نام بسیارری بسیارزیهای استعداد و گرفته انجام آن در یادی

گذاز سرمایه برای خارجیریادی سرمایه جذب و تحول برای کشور جنوب آزاد منطقه در مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد هم بیشتر ی

باشد.

به دوازدهم و یازدهم دولت همانند هم سیزدهم دولت دارم اطمینان افزود: آزادروحانی عمناطق ایران توسعه خواهدزبرای کمک یز

کرد.

گذا سرمایه افزایش شاهد کرونا و اقتصادی جنگ رغم به خوشبختانه کرد: اضافه درروی آزادی بخشمناطق فعالیت و تالش با

است.شدهکشورآیندهوتولیداقتصاد،آیندهبهمردمبیشتریرامیدوابهمنجرکههستیمخصوصی

تص کیش آزاد منطقه سازمان مدیرعامل رهبرهمچنین معظم مقام دغدغه موجود، دقیق اطالعات و آمار روایت به کرد: موردریح در ی

است.یافتهعملیسامانخدمتگزاردولتبلندهمتبهاقتصادیویژهوآزادمناطقدرمقاومتیاقتصاد

تس های محدودیت کاهش و آینده دولت در توجهی اندک با دارم اطمینان افزود: آهنگران تحرجعفر دلیل به مناطق این به یافته یمری

آو تاب از کاملی نمادهای به مناطق این تردید بدون و قطعا کرونا، و تحمیلی تبدیلرهای مقاومتی اقتصاد بهتر عبارت به و اقتصادی ی

است.تعمیمقابلنیزملیسطحدرخوبیبهوشده

ط حاضر حال در کرد: بیان ورآهنگران عمرانی هایی ارزشزح به برای29یرساختی اشتغالزایی با و تومان میلیارد در8500هزار نفر

رسید.خواهدیربردابهرهبهمروربهکهاستاجرادستدرکیش

افتتاح داد: ادامه گردشگرط9وی و خدماتی عمرانی، جرح در بازی کیش میلیارد19یره گذارهزار سرمایه یوررو11یالی،ریریال میلیون

میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:ایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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گذا22و سرمایه دالر اررمیلیون برایزی شغلی فرصت ایجاد با همراه و و375ی مستقیم صورت به مستقیم755نفر غیر صورت به نفر

شد.انجامجمهوررئیستوسطامروز

لرش مت تولیدوکت ظرفیت با گاز و نفت صنایع حوزه در دقیق ابزار اتصاالت و شیرآالت تولیدکننده کیش هیدرونیوماتیک هزار13ک

گذا سرمایه با و سال در مستقیمرمیلیارد450یرقطعه اشتغال و مستقیم10یال غیر اشتغال و یوتاورا60نفر مسکونی مجتمع ، نفر

مساحت( با بنایزشاراکس) زمین21000یر مساحت و مربع گذا10100متر سرمایه با مربع میلیارد6یرمتر مستقیمرهزار اشتغال و یال

مستقیم30 غیر اشتغال و ش150نفر عملیاتیرنفر، ظرفیت با کیش پارسیان سرویس پترو گذا27کت سرمایه و ارردستگاه 5یزی

مستقیم اشتغال و دالر گذا46میلیون سرمایه و مستقیمرمیلیارد150یالیریرنفر غیر اشتغال و یکی57یال نیز میکا کابین تله نفر،

ط گذاراز سرمایه با که است گذارمیلیارد600یرحهایی سرمایه همچنین و ارریال مسیر10یزی طول با یورو رفت3000میلیون متر

ب بارو مساف20گشت ورکابین مساف2ی مستقیمرکابین اشتغال و ویژه مستقیم80ی غیر اشتغال و ش120نفر مروار، نوشرکت ید

بر بالغ تولید با کیش بط30سالمت لیتر مستقیمرمیلیون اشتغال و معدنی آب گذا70ی سرمایه و ورمیلیارد700یالیریرنفر یال

مستقیم غیر ش200اشتغال مهرنفر، فامور فرآیند ایمنی خدمات ایمنیرکت بازرسی و اجرایی توان با کیش آموزش45گان و 1400قرارداد

گذا سرمایه با پتروشیمی و گاز و نفت صنعت پرسنل اررنفر گذا0.7یزی سرمایه و یورو مستقیمرمیلیارد200یرمیلیون اشتغال و یال

مستقیم12 غیر اشتغال و ش18نفر دوم فاز عملیاتیرنفر، توان با پویش طاها حفا12کت خدمات عملیات و گذارقرارداد سرمایه با یری

مستقیم17یزار اشتغال و دالر گذا70میلیون سرمایه با و مستقیمرمیلیارد250یالیریرنفر غیر اشتغال و جدید130یال فاز نفر،

ش دارو تولیدرتولید ظرفیت با نیز مدیفارم کیش مستقیم8کت اشتغال و قوطی گذا30میلیون سرمایه با ورمیلیارد270یرنفر یال

مستقیم غیر ب45اشتغال ، مارنفر پرشین مسکونی بلرجهای - مساحتAکوینا با بنازنیز زمین14865یر مساحت و مربع 11595متر

گذا سرمایه با مربع میلیارد10یرمتر مستقیمرهزار اشتغال و مستقیم27یال غیر اشتغال و ج350نفر در جمهور رئیس دستور با یرهزنفر

رسیدند.یربردابهرهبهکیش

ج بودن پیشرو از همچنین طزآهنگران تکمیل برای سرمایه بازار از مالی تامین زمینه در کیش وریره داد خبر تمام نیمه عمرانی های ح

است.موارداینجملهازکیشفرودگاهجدیدترمینالتکمیلبرایتومانمیلیارد400مبلغبهدینیدرخوکوصکاوراقفروش

اکبرت مرحوم خدمات از پایان در آبادانیروی در بانک مرتضی همچنین و آزادکان خواستهمناطق چند و آورد عمل به تشکر و تقدیر

کرد.اعالمدوازدهمدولتپایانازقبلتامشکلحلجهتراکیشگذارانسرمایهومردم

شزبا کامل جرگشت به کیش هواپیمایی واگذازکت و کیش جریره ساکنین به آن سهام از بخشی بازی کیش، رسمیزیره و کامل گشت

ش49 سهام بردرصد و آب برکت اتصال همچنین و کیش آزاد منطقه سازمان به جرق سراسزق شبکه به به کیش توریره بزی برریع ق

هیب و برقی خودروهای واردات امکان و ملی امنیت عالی شورای نظر جراساس به تدزیدی حذف برای کیش هایریره سوخت یجی

بود.هاخواستهاینجملهازکربنبدونشهرتحققوفسیلی

اقتصادیویژهوآزادمناطقدرجدیدحهایرطازیربهرهبرداگام5

ط مرحله، چهار در دررتاکنون ای توسعه های آزادح بردامناطق بهره به اخیر یکسال در اقتصادی ویژه پنجرو مرحله فردا و رسیده ی

شود.میگزارربآیین،این

بهرهبردا گام نخستین طردر از شهری در ها سالرح سرمایهگذا99،58یورماه ارزش به ورپروژه هزار یک اشتغال580ی و تومان میلیارد

و هزار گذشته412چهار سال ماه دی در دوم گام در و شد آغاز گذا60نفر سرمایه ارزش به سه9یرپروژه اشتغال و تومان میلیارد هزار
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و فروردین200هزار در سوم دوره در و شد افتتاح گذارط39نیز1400نفر سرمایه با برایرح اشتغالزایی و تومان میلیارد هزار هفت ی

و هزار پنج بردا42حدود بهره به آخرنفر در و رسید جاری سال ماه اردیبهشت در فطر عید با همزمان مرحله ارزش94ی،رین به پروژه

کردند.آغازراخودفعالیتنفر943وهزار2اشتغالوتومانمیلیاردهزار6

های پروژه افتتاح گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با تومان38ح میلیارد هزار

است.رسیدهیربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16حدودو

دارای اکنون آزادایران تشکیلرتجامناطق گذشته های هفته طی و است ماکو و اروند انزلی، ارس، چابهار، قشم، کیش، ی-صنعتی

گرفت.قراردولتکاردستوردروشدتصویبنیزجدیداقتصادیویژهمنطقه13وآزادمنطقههفت

پیامانتهای

اقتصادیجنگدرمقاومتباایرانمردمکشور:اقتصادیویژهوآزادمناطقملیحهایرطافتتاحآییندررئیسجمهور
)۰۸:۳۵-۰۰/۰۳/۳۱(مالیدندخاکبهرادشمنبینیوسیاهصورت

ط هفته هر افتتاح روحانی المسلمین و سالرحجتاالسالم آغاز از توسعهای و ملی بیان99حهای در جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت را تاکنون
تح از ناشی موانع و مشکالت و هستند خود کشور آبادانی و توسعه به عالقمند ایرانیان که دانست واقعیت دشمنراین اقتصادی جنگ و ظالمانه یمهای

کند.ایجادمانعکشورپیشرفتوتوسعهراهدرنتوانستهکروناشیوعو

اطالعرسانی پایگاه از نقل به ایکنا، گزارش جمهوربه دوشنبهریاست امروز، روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم در31ی، خرداد،

ط افتتاح ملیرآیین پروژههای و آزادحها تولید،مناطق جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین و درهفتاد کشور اقتصادی ویژه و

سرمایهگذارتص افزایش و کشور آبادانی و توسعه روند کرد: طریح در پروژههایری و نشاندهندهزحها مختلف بخشهای در یربنایی

هستند.امیدوارکشوروخودآیندهبهمردمکهاستاین

تح و اقتصادی جنگ برابر در ایستادگی و مقاومت با ایران مردم اینکه بیان با بهرروحانی را دشمن بینی و سیاه صورت ظالمانه، یمهای

آم مسئوالن گذشته روزهای در کرد: اظهار مالیدند، تحرخاک لغو برای و پذیرفته مدتها از بعد را خود اشتباه کروناریکایی واکسن یم

جمله از کرونا با مقابله تجهیزات تامین در و هستیم واکسن تولیدکننده امروز ما که است درحالی این و کردند آمادگی اعالم ایران علیه

یم.رنداجرخابهیزنیاماسک

دیگ بخش در جایگاهررئیسجمهور اهمیت به اشاره با خود سخنان از آزادی گفت:مناطق کشور، اقتصاد در اقتصادی ویژه و

آزادامروز صادمناطق به مصرفکننده و واردکننده از و بارتوسعهیافته ایران بین ارتباطی پل و شدهاند تبدیل تولیدکننده و کننده

هستند.جهانمختلفکشورهایوهمسایگان

اینکه بر تاکید با آزادروحانی سرمایهگذامناطق در تحرباید زودی به گفت: شوند، پیشران خارجی سرمایهری و میشود برداشته یمها

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجی

میشود.تکمیلخبر

پیامانتهای
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)۰۵:۱۱-۰۰/۰۳/۳۱(رسدمییربردابهرهبهکیشوقشمدرپروژه24

رسید.کیشوقشماقتصادیویژهوآزادمناطقایستگاهبهبارپنجمینبرایدوازدهمدولتملیحهایرطافتتاحقطار

امروز تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه بیستمین در بندرعباس، از ایلنا گزارش طهخردادما31دوشنبه،(به چند حر)

حضور با بلوچستان و سیستان و گیالن خوزستان، غربی، آذربایجان شرقی، آذربایجان استانهای با همزمان قشم و کیش در اقتصادی

شد.خواهدافتتاحیررئیسجمهوکنفرانسیوویدئ

هرم گفت:زاستاندار خبر این اعالم با و15گان تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در برداریربنایی بهره به قشم صنعتی کهری رسد می ی

کند.میایجادشغلنفر880برایواستتومانمیلیارد480وهزار2آنهایرسرمایهگذاارزش

افتتاحرف نیز کیش آزاد منطقه در افزود: همتی گذارط9یدون سرمایه ارزش که دارد قرار کار دستور در تولیدی و اقتصادی هارح آن ی

کند.میایجادشغلیفرصتنفر375برایواستیورومیلیون22وتومانمیلیارد862وهزاریک

هرم جمهوزاستاندار رئیس فرمان با داد: ادامه استاندارگان اقتصادی معاون حضور با قشم در پروژهها اجرایی عملیات خواهدری، آغاز ی

شد.

اجرایی عملیات آزاد، مناطق عالی شورای دبیرخانه اعالم اساس بر کرد: بیان گذا10همتی سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در یرپروژه

و هزار و579سه هزار یک اشتغالزایی و تومان و686میلیارد گذا14نفر سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در ورپروژه هزار هفت ی

شود.میآغازجمهوررئیسدستورباامروزنفر936وهزاریکاشتغالزاییوتومانمیلیارد328

بهرهبردا گام نخستین طردر از شهری در سالرحها تعداد99یورماه سرمایهگذا58، ارزش به ورپروژه هزار یک تومان580ی میلیارد

و هزار چهار اشتغال گذشته412و سال ماه دی در دوم گام در شد، آغاز گذا60نفر سرمایه ارزش به و9یرپروژه تومان میلیارد هزار

و هزار سه فروردین200اشتغال در سوم دوره در گذارط39نیز1400نفر، سرمایه با برایرح اشتغالزایی و تومان میلیارد هزار هفت ی

بردا بهره به نفر هزار پنج از آخربیش در و رسید جاری سال ماه اردیبهشت در فطر عید با همزمان مرحله ارزش94ی،رین به 6پروژه

شد.افتتاحنفر943وهزار2اشتغالوتومانمیلیاردهزار

پروژههای افتتاح گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با تومان38ح میلیارد هزار

است.رسیدهیربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16حدودو

دارای اکنون آزادایران هفترتجامناطق تشکیل گذشته هفتههای طی و است ماکو و اروند انزلی، ارس، چابهار، قشم، کیش، ی-صنعتی

اقت…جنگدرمقاومتباانایردممرکشور:اقتصادیویژهوادآزمناطقملیحهایطرافتتاحآییندررئیسجمهورایکنا:|خبرخبرادامهادامه
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گرفت.قراردولتکاردستوردروشدتصویبنیزجدیداقتصادیویژهمنطقه13وآزادمنطقه

داشت.خواهدحضورکیشپروژههایافتتاحمراسمدرامروزگانزهرماستاندار

پروژههای اجرایی عملیات آغاز و افتتاح آزادآیین ساعتمناطق اقتصادی، ویژه خواهد11و پخش زنده صورت به خبر شبکه از امروز

شد.

)۰۶:۵۵-۰۰/۰۳/۳۱(آزادمناطقملیحرط50ازیربهرهبردامراسمآغازشد؛انجامرئیسجمهوریرتصویحضوربا

ازربهرهبردا ورط50ی اقتصادی تولیدی، تجازح آزاد مناطق در درریربنایی اقتصادی ویژه و صنعتی - امروز6ی رئیس1400خرداد31استان حضور با
شد.آغازیرتصویصورتبهجمهور

ط این ایلنا، گزارش طربه افتتاح از برنامه چهارمین و هفتاد در هرمرحها استانهای در ملی، خوزستان،زحهای شرقی، آذربایجان گان،

رسید.خواهندیربهرهبردابهبلوچستانوسیستانوغربیآذربایجانگیالن،

ط این مجموع کیش،9حها،راز آزاد منطقه در تولیدی و اقتصادی ارس،رط15واحد آزاد منطقه در اقتصادی و تولیدی حرط15ح

و وزتولیدی قشم آزاد منطقه در ورط11یربنایی اقتصادی بهرهبردازح به رئیسجمهور دستور با اروند آزاد منطقه در میرسند.ریربنایی ی

اجرایی ورط52عملیات اقتصادی درزح هم دیگر آزادیربنایی آغازرتجامناطق امروز چابهار و ماکو انزلی، ارس، اروند، قشم، کیش، ی

شد.خواهد

میکند.ایجاداشتغالنفر920برایتومانمیلیارد65وهزار70یرگذاسرمایهبایربناییزواقتصادیتولیدی،حهایرطاین

)۰۷:۴۵-۰۰/۰۳/۳۱(داردیرگذاسرمایهبراییادیزبسیاراستعدادکیشیرهزج:کردحرمطروحانیحسن

دارد.همبیشتریرگذاسرمایهبراییادیزبسیاراستعدادوگرفتهانجامآندریادیزبسیاریهایرسرمایهگذاکهاستمناطقیجزوکیش

ط افتتاح آیین در جمهور رئیس روحانی حسن ایلنا، خبرنگار گزارش وربه اقتصادی های یادزح گرامیداشت با کیش آزاد منطقه یربنایی

ت اکبر مهندس مرحوم خاطره بسیاررو زحمات که جملهزکان از مختلف های بخش در آزادیادی ازمناطق کشیدند، کشور توسعه برای

گذا سرمایه برای مستعد مناطق از یکی عنوان به سرمایهگذارکیش که است مناطقی جزو کیش گفت: و برد نام بسیارری یادیزیهای

بسیار استعداد و گرفته انجام آن گذازدر سرمایه برای جنوبریادی آزاد منطقه در مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد هم بیشتر ی

باشد.خارجیسرمایهجذبوتحولبرایکشور

به دوازدهم و یازدهم دولت همانند هم سیزدهم دولت دارم اطمینان افزود: جمهور آزادرئیس عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد
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گذا سرمایه افزایش شاهد کرونا و اقتصادی جنگ رغم به خوشبختانه افزود: دررروحانی آزادی بخشمناطق فعالیت و تالش با

است.شدهکشورآیندهوتولیداقتصاد،آیندهبهمردمبیشتریرامیدوابهمنجرکههستیمخصوصی

عالقمندکشورآبادانیبهایرانمردماقتصادی:ویژهوآزادمنطقهسازمانملیحهایرطازیربهرهبرداآییندرروحانی
افتتاحهادولت،آخرروزتابرداشتهاند/رایمرشدهایم،تحتبدیلواکسنکنندهتولیدوماسککنندهصادربهکهحاالهستند/

)۰۸:۱۱-۰۰/۰۳/۳۱(دادخواهیمادامهرا

سال آغاز از گذشته هفتههای افتتاحهای و امروز افتتاحهای گفت: امروز99رئیسجمهور همه74که برای خوبی بسیار عالمت یک است افتتاح امین
آزاد مناطقه در ببینید و هستند خودشان کشور آبادانی به عالقمند ایران مردم که است این عالمت اولین و است کهرط621جهانیان است اجرا درحال ح

میرسد.افتتاحبهاینهاهمهواستشدهعملیاتیواجراییدرصد53وشدهیرگذاسرمایهتومانمیلیاردهزار248

بهرهبردا آیین در روحانی حسن ایلنا، خبرنگار گزارش طربه از تبری ضمن اقتصادی ویژه و آزاد منطقه سازمان ملی میالدرحهای یک

بز سیاسی مسئولیت یک جمعه روز مردم گفت: (ع) رضا کردند.رامام انتخاب سیزدهم دوره برای را رئیسجمهور و دادند انجام را گ

خب و مجلس انتخابات هم شهرها برخی در و شهر شوراهای انتخابات برالبته عرگان مردم به که شد رازگزار ارزشمند اقدام این ایران یز

میگویم.یکرتب

سال آغاز از گذشته هفتههای افتتاحهای و امروز افتتاحهای افزود: امروز99وی برای74که خوبی بسیار عالمت یک است افتتاح امین

آزاد مناطقه در ببینید و هستند خودشان کشور آبادانی به عالقمند ایران مردم که است این عالمت اولین و است جهانیان 621همه

کهرط است اجرا درحال گذا248ح سرمایه تومان میلیارد ورهزار شده افتتاح53ی به اینها همه و است شده عملیاتی و اجرایی درصد

میرسد.

تا در نظیر بی اقتصادی جنگ و اخیر نیم و سال سه مشکالت و رنج علیرغم تا شد باعث مقاومت و ایستادگی داد: ادامه منطقهروی یخ

را ملتی یک کا3که ترس از هم دیگران و سفید کاخ ظالمان و میکنند محاصره کامل طور به نیم و دسترسال روی دست سفید خ

آم دارایی مسئولین حاال تحربگذارند که کنند اعالم تروریکا این میدارند. بر را ماسک و واکسن اعترافریم رسمی بصورت ها یست

ط آن که گفته بارها و آمده کار روی جدید دولت که ماهها بعد حاال و بودند بسته ایران مردم روی را چیز همه که غلطرکردند ترامپ ح

شدهایم.تبدیلواکسنکنندهتولیدوماسککنندهصادربهاالنماکهحالیدرمیداردبرراواکسنوماسکیمرتحگیزتابهبوده

واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها و میشود اداره سختی چه با کشور میگفتیم مردم به ما اینکه شاید گفت: رئیسجمهور

اند.کردهزندگیمشکالتیبامردمدادنشانپیشروزسهیادواعالمامانبودپذیررباوهاآنبرایکنیمجابجاراکواکس

بز مردم این گفت: تحرروحانی شرایط در مالیدند. خاک به را ترامپ صورت ما الزمرگوار که آنچه نیز ما و کردند ایستادگی قامت سرو یم

فروبپاشد. کشور اقتصاد نگذاشت جنگ این اما هستند فشار در مردم و دارد وجود گرانی البته کردیم. کشور وارد سختیها تمام با بود

کنید.تعطیلراایرانتولیدنمیتوانیدشماکهبودیکاییهارآمبهدهانیتویکپنجشنبهاقتتاحهر

خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را افتتاحها دولت آخر روز تا ما هستیم کشور سراسر در تحول شاهد امروز ما الحمدهلل افزود: وی

هستند.تالشحالدرسرافرازحدچهتامامردمکهداد

دداریگذارمایهسرایبریادیزبسیاراستعدادکیشهیرجز:دکرحمطرروحانیحسنایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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است.کشورتولیدتوسعهدهندهنشانباشیمتومانمیلیاردهزار70ارزشباطرحیافتتاحشاهدروزیکدرمااینکهکرد:بیانوی

از من داد: ادامه دولت آزادرییس صادمناطق مناطق به واردکننده مناطق از که میکنم شدند.رتشکر تبدیل کننده تولید و کننده

آزادامروز کهمناطق است این نشان موضوع این که هستند بینالمللی بورس ایجاد فکر آزاددر پیشرفتمناطق و توسعه مسیر در

است.

گذا سرمایه جذب به سیزدهمرروحانی دولت در مردم انشاهلل تا کنیم فعال باید را خارجی سرمایه جذب گفت: و کرد اشاره خارجی ی

ببرند.راآنبهره

حرط٢١اجراییعملیاتآغازویربردابهرهشد:محققکیشدرکنفرانسوویدییقرطازکشورمانرئیسجمهورحضوربا
)۱۰:۱۷-۰۰/۰۳/۳۱(کیشردیالرمیلیاردهزار٤٢معادلیزارویالیراعتبارمجموعباعمرانی

های نمونه به ، توانند می مناطق این ، آزاد مناطق از سیزدهم دولت و انقالب معظم رهبر حمایت با کرد: تاکید کیش آزاد منطقه سازمان مدیرعامل
شوند.تبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمرتحشرایطدراقتصادییرآوتابازموفقی

افتتاح دوره پنجمین آیین در ایلنا؛ گزارش دررط52به عمرانی آزادح ماکومناطق اروند، انزلی، قشم، کیش، ارس، اقتصادی ویژه و

ارزش ط8با از جمهور رئیس حضور با که تومان میلیارد برهزار کنفرانس ویدیو هایریق دغدغه به اشاره با آهنگران جعفر گزارشد،

از سیزدهم دولت و انقالب معظم رهبر حمایت با تردید بی کرد: تاکید مقاومتی، اقتصاد اهداف تحقق خصوص در انقالب معظم رهبر

آزادعملکرد آومناطق تاب از موفقی های نمونه به کشور، اقتصادی توسعه پیشرو عنوان به مناطق این موانع، رفع دررو اقتصادی ی

.شدخواهندتبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمرتحشرایط

ارزش به اشاره با کیش، آزاد منطقه سازمان عامل و29مدیر عمرانی پروژههای تومانی میلیارد کهزهزار صنعتی غیر و صنعتی یرساختی،

بردا بهره از اجراست، حال در دولتی و خصوصی بخش توسط کیش اجراییردر عملیات آغاز و سرمایهگذارط٢١ی مجموع با یالیریرح

داد.خبریرهزجایندریالرمیلیاردهزار٤٢معادلیزارو

تکمیل لزوم بر تاکید با آهنگران متوازجعفر توسعه و ماهیتزیرساختها راستای در پایدار و آزادن سرمایهگذامناطق جذب جمله یراز

فناو انتقال صادرات، افزایش مراکزمالی،رخارجی، عرصه در پیشرفته خدمات ارائه پایه بر مناطق این پنجم نسل به ورود آن از مهمتر و ی

گردشگ توارلجستیکی، هدف با اخیر ماههای در کیش آزاد منطقه سازمان داشت: اظهار فناورانه، فعالیتهای و باتسهیلزی توسعه در ن

بر کاهش خصوصی، بخش مانعوفعالیت خصوص در انقالب معظم رهبر منویات به عمل ضمن اقتصادی، فعاالن با تعامل و کراسی

سرمایهگذا هدایت با توانسته تولید از حمایت و فناورانهرزدایی تولیدی خدمات و دارویی صنایع کلیدی حوزههای در خصوصی بخش ی

کند.تجربهرامناسبیبسیاررشد

ساخت مراحل تکمیل به ملی، سطح در آزاد منطقه این ظرفیتهای مطلوب معرفی و مناسب فرصتهای ایجاد اهمیت بر تاکید با وی

مساف جدید امروزرپایانه افزود: و کرد اشاره کیش بینالمللی فرودگاه سرمایهگذارط9ی حجم با عمرانی تومان1900یالیریرح میلیارد

ارروسرمایهگذا حدود22یزی عالوه به دالر بردا11میلیون بهره به یورو اجراییرمیلیون عملیات و. رسید سرمایهگذارط١٢ی با هزار١٦یرح

شد.آغازکیشدریالرمیلیارد١٩٧و

هستند/عالق…کشورآبادانیبهانایردممراقتصادی:ویژهوادآزمنطقهمانسازملیحهایطرازیدارهبربهرآییندرروحانیایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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ط این که مطلب این بیان با طرآهنگران با منطبق ها پاسخگوییرح هدف با شناختی جمعیت مطالعات اساس بر و کیش جامع ح

تص است، شده بنا منطقه رشد حال در نیازجمعیت طربه این کرد: برایریح حدود375حها و مستقیم طور به طور755نفر به نفر

است.داشتهاشتغالزاییغیرمستقیم

، کیش آزاد منطقه حقوقی های خواسته راستای در کرد درخواست روحانی حسن دکتر از همچنین آزاد منطقه سازمان عامل مدیر

شزبرایبا سهام واگذارگشت و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش هواپیمایی جرکت اقتصادی فعاالن به سهام این از بخشی ،زی یزه

ش٤٩گشتزبا سهام از بردرصد و آب برکت شبکه اتصال همچنین و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش برق شبکه به کیش سراسرق یرق

هدفتقویت انرزبا های ساخت شهژیر عنوان به منطقه این ساکنان بیشتر رفاه افزایش و آزادری منطقه سازمان ، پیشرو و هوشمند ی

کند.یررایاکیش

ج آهنگران طزجعفر از مالی منابع تأمین نوین روشهای از موفق استفاده در پیشرو آزاد منطقه را برایریره سرمایه بازار یق

صکرتکمیلط اوراق انتشار گفت: و کرد عنوان تمام نیمه عمرانی خوحهای اوراق و اجاره ارزشرک به دین ایجاد400ید و تومان میلیارد

در ساختمان و زمین آزاداولینصندوق سازمناطق جمله از امیدوکشور که است مالی منابع تأمین در بخش اطمینان و نوین کارهای

یابد.گسترشهمخصوصیبهبخشیمردا

ط است ذکر به عالیرالزم شورای دبیر و رئیسجمهور کنفرانسی ویدیو حضور با آیین این در که آزادحهایی همچنینمناطق و کشور

هرم استان بردازفرماندار بهره به کیش در بلرگان از عبارت رسید ماربAکوی پرشین تلهکابینرجهای یوتاور، مسکونی مجتمع ینا،

ش حفارمیکا، ارائهخدمات شرکت دوم فاز کیش)، پارسیان سرویس (پترو گازری و نفت صنایع پیشرفته ایمنی خدمات ارائه فامور(کت

شرمه فازجدید کیش)، شرگان مدیفارم)، (کیش ورزشی مکمل و خوراکی قطره و شربت تولید ورکت اتصاالت و شیرآالت تولیدی کت

میباشند.کیش)سالمتنوشیدرمروا(آشامیدنیآبتولیدیکترشوکیش)هیدرونیوماتیککولِمت(گازونفتصنایعابزار

ط جاترهمچنین آرمیتاژ،کارخانه و ملیا های هتل ونیز، چندمنظوره مجموعه شامل نیز شد آغاز امروز آنها اجرایی عملیات هاییکه ح

فل سازههای شیزساخت آب های پکیج انواع ساخت و طراحی آرایشی، و خانگی مونتاژلوازم کشتیرانی، سکوهای انواع وری، ینکن

بارب پایانه کارتصفیه، کامیونی، چاری بندر مواصالتی جاده فرودگاه، غربی اپرون فرودگاهی، مدرسهرگو پیرامونی18ک، دیوار و کالسه

بود.کیشالمللیبینفرودگاه

)۱۴:۲۱-۰۰/۰۴/۰۱(آیندهدولتیرگذاسرمایهطالییفرصتکیش

بهتزج از یکی همچنان کیش سرمایهگذاریره برای فرصتها بازارین و درست رسانی اطالع با بتوانیم است کافی فقط و میباشد خارجی و داخلی یابیری
کنیمجلبفارسخلیجیدرمروابهراخارجیوداخلیگذرانسرمایهتوجهالمللیبینسطحدر

رسید.یربهرهبردابهوافتتاحکیشیرهزجدرعمرانیوملیحرط9کنفرانسوویدئشکلبهوجمهوررئیسروحانیحسنحضوربا

تح و مشکالت علیرغم گذشته سالهای طی جرخوشبختانه جذبزیمها، با و باشد داشته را رشدی به رو روند توانسته کیش یره

بز پروژههای خارجی، و داخلی راهاندارسرمایهگذاران و ساخته مهمی و خوبیزگ اطالعرسانیهای آنها درباره حتما است الزم که شود ی

حطر٢١اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهرشد:محققکیشدرانسکنفروویدییقطرازمانکشوررئیسجمهورحضورباایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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بگیرند.قرارجبرانکیشیرهزجرشدوتوسعهبهنسبتکشورازجرخادرمردماحادتابگیرد.صورت

بهرهبردا به که بلرپروژههایی شامل رسیدند ماربAکوی پرشین شرجهای میکا، تلهکابین یوتاور، مسکونی مجتمع خدماترینا، ارائه کت

شرحفا دوم فاز کیش)، پارسیان (پتروسرویس گازری و نفت صنایع پیشرفته ایمنی خدمات مه(کت شرفامور جدید فاز کیش)، کترگان

ش مدیفارم)، (کیش ورزشی مکمل و خوراکی قطره شربت، گازرتولید و نفت صنایع ابزار و اتصاالت و شیرآالت تولیدی کومتل(کت

ش و کیش) آشامیدنیرهیدرونیوماتیک آب تولیدی طرمروا(کت همچنین میباشد. کیش) سالمت نوج پروژههایرید اجرایی حهای

فل سازهای ساخت جات کارخانه آرمیتاژ، ملیا، هتلهای مانند آرایشی،زجدمنظورهای و خانگی لوازم مونتاژ کشتیرانی، سکوهای انواع ی،

آبشی پکیجهای انواع ساخت و باربرطراحی پایانه آب، تصفیه و کارینکن کامیونی، جادهری فرودگاه، غربی اپرون فرودگاهی، گو

است.شدهآغازفرودگاهپیرامونیدیواروکالسه18کرمدک،رچابندرمواصالتی

ج که میدهد نشان پروژهها این بهتزتمامی از یکی همچنان کیش سرمایهگذاریره برای فرصتها ورین میباشد خارجی و داخلی ی

بازا و درست رسانی اطالع با بتوانیم است کافی مروارفقط به را خارجی و داخلی گذران سرمایه توجه المللی بین سطح در یدریابی

به و اقتصاد مقوله به جمهورمنتخب رئیس رئیسی آیتاهلل که نگاهی و جدید دولت آمدن کار روی به توجه با کنیم جلب فارس خلیج

آزادخصوص سرمایهگذامناطق روند که بود امیدوار میتوان است، انجام حال در وین در که مذاکراتی همچنین و درردارد خارجی ی

گذازج سرمایه و چین و ایران راهبردی سند اجرای با همینطور و شود تسهیل گذشته از بیش کیش حوزهریره در اروپایی کشورهای ی

گذا سرمایه خوب فرصتهای و اقتصادی برتر قدرت متوجه اقتصاد جهان نزدیک آیندهای در قطعا مختلف شدرهای خواهد ایران در ی

سرمایهگذا تقویترجذب نیازمند اگرزی و است وزیرساختها داخلی سرمایهگذاران قطعا شوند تقویت استاندارد بصورت یرساختها

.بودخواهندکیشدریرگذاسرمایهبهعالقمنداستانداردساختهاییرزوکشوردریرکاامنیتبهتوجهباخارجی

وزج داخلی سرمایهگذاران آینده، دولت در قطعا و دارد ویژه جایگاه یک سیاسی نگاه هر با جمهور رئیس و دولت هر برای کیش یره

ج به سرازخارجی کیش جزیره اهمیت در شد. خواهند شخصازیر دولتش پایانی روزهای در روحانی حسن که بس همین کیش یره

ج در آمده وجود به فرصتهای از باید نیز آینده دولت است. کرده مهم پروژه چند افتتاح به بهتزاقدام کیش ببردریره را استفاده ین

برساندواقعیجایگاهوخاستگاهبهراکیشیبایزیرهزجبیشتریرگذاسرمایهبرایراراهسرمایهگذارانمشکالتاززداییمانعتابا

مدیران و معاونان همه زحمات از باید ام دیده را مدیران عملکرد نزدیک از کیش ازاد منطقه در سالها که ای رسانه فعال عنوان به بنده

ه روحانیرکه حسن اقای دولت از همینطور و کنم تقدیر و تشکر کردند کوشش و تالش کیش پیشرفت و توسعه برای شکلی به کدام

مدیر و اینده دولت و جمهور رئیس برای و کنم دانی قدر و تشکر کردند تالش کیش توشعه و رشد برای کدام هر که وقت مدیران و

ج اینده جزعامل توسعه به رو چرخه امیدوارم و داشته موفقیت ارزوی معاونان و کیش وزیره زدایی مانع با بیشتر سرعت با کیش یره

کند.پیداادامهوکترحهاپشتیبانی

ایرسانهفعالکیوبلمرتضی

آیندهدولتیگذارمایهسرطالییصتفرکیشایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۷:۳۶-۰۰/۰۳/۳۱(دیگرپروژهی6زنیکلنگواروندآزادمنطقهدرپروژه11افتتاح

شد.آغازنیزدیگرپروژه6زنیکلنگکاروافتتاحاروندآزادمنطقهدرپروژه11امروزکنفرانس،ویدئوقالبدرجمهوررئیسروحانیحضوربا

بردا ،بهره آبادان از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار گزارش ازربه گذا11ی سرمایه اجراییرپروژه عملیات آغاز و 6ی

آزا مناطق با اروند،همزمان آزاد منطقه در عمرانی و صنعتی طپروژه از و کشور سراسر انجامرِد جمهور رئیس توسط کنفرانس ویدئو یق

شود.می

است.یورومیلیون100خارجییرگذاسرمایهویالرمیلیارد9430داخلییرگذاسرمایهحجم

است.نفر1410مستقیمغیرونفر665مستقیمصورتبههاپروژهاینزاییاشتغالمیزان

رسند.مییربردابهرهبهکشورآزادمناطقدراعتبارتومانهزارمیلیارد60ازبیشباپروژه52امروز

جمهو رئیس روحانی سالرحسن در گفت: مراسم این در اندا97کشور راه و رود اروند الیروبی پیگیر ما عالیات عتبات به سفر در یزو

و نخست با بار چندین و شد تصویب بودیمکه بصره به شلمچه آهن گفتزراه باره این در عراق جدید برداشتهویر موانع و ایم کرده گو

باشد.اربعینسفربرایالوصولیسهلمسیرتواندمیرسدپایانبهکرونامنحوسیربیماکهبعدهایسالدروشدخواهند

که است مهمی و حساس بسیار منطقه خرمشهر و آبادان افزود: د8او کوشیدهرسال اش آبادانی برای همه آن از پس و بوده جنگ گیر

باشیم.خطهآنآبادیشاهدتاکندمیتالشاینازبیشنیزبعدیدولتیمرامیدواکرد،راتالششدولتاینواند

گفت: نیز اروند آزاد منطقه سازمان مدیرعامل آزادگروسی ماندگامناطق اروندرزمینه آزاد منطقه سازمان ، کنند می فراهم را مرزها در ی

همجوا لحاظ استراتربه موقعیت دارای کویت و عراق جنوب با ملیژی توسعه موجب لوژستیک شهر عنوان به تواند می و است یکی

شود.

و هیات مصوبه نمودن افزود:عملیاتی اعتبارزاو با شهر100یران تاسیس و بصره خرمشهر- آهن راه ساخت آغاز زمینه در یورویی میلیون

هاست.حرطجملهازاوپاتانهوشمند

دپیام/انتهای

آیندهدولتیگذارمایهسرطالییصتفرکیشایلنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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)۰۷:۳۶-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبه

یافت.خواهدبهبودنیزآذربایجانیرجمهوباایرانروابطیمهارتحرفعباگفت:روحانی

افتتاح آئین در امروز صبح جمهور رئیس روحانی حسن االسالم حجت ، جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه گزارش به

آزادحهایرط هرمرتجامناطق استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی هستمزی، مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان گان

شود.میگستردهایروابطگرفت،خواهدصورتزودیبهکهیمرتحشدنبرداشتهازبعدآذربایجانیرجمهوباماروابط

ب به اشاره با دررگزاروی انتخابات اولین28ی است. جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت یک هفته هر های افتتاح داد: ادامه خرداد

م ایران که است این گذارعالمت سرمایه باشندرکز نداشته امید خودشان کشور آینده به مردم اگر است. تولید و میلیارد248ی هزار

نمیکردند.یرگذاسرمایهآزادمناطقدر

تکمیل...حالدر

)۱۲:۳۶-۰۰/۰۳/۳۱(انزلیآزادمنطقهپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهساختآغاز

شد.افتتاحجمهوررییسبایرتصویارتباطدرامروزکشورعمرانیحرط50

ط افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در ، رشت از جوان خبرنگاران باشگاه استانهای گروه گزارش دستورربه با امروز کشور عمرانی حهای

شد.آغازحرط52اجرایعملیاتوافتتاححرط50جمهوررییس

ط افتتاح رویداد پنجمین رویداد سراسراین آزادیرحهای تصویمناطق ارتباط افتتاحیه برنامههای باردر جمهوری کهریاست ست ی

پا مجموعه ساخت عملیات روحانی دکتر دستور با شهربارامروز و آبی سزک گردشگری و تجارت فاز در آغازرپوشیده انزلی آزاد منطقه ی

شد.

شد.محققکشورازجرخامقیمداخلیگذارسرمایهجذببایرگردشگگربزحرطاین

پا شهربارمجموعه و آبی سزک گذاری سرمایه با انزلی آزاد منطقه و4یرپوشیده گیرمیلیارد300هزار بهره با خصوصی بخش یریالی

آخ مساحتراز به فضایی در المللی بین شاخصهای و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای فاز23یر در مترمربع هزار

میشود.ساختهنیموسالدوظرفمنطقه،یرگردشگوتجارت

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

میشود.ساختهمنطقهیرگردشگ

گردشگ حوزه در اکنون بزرهم دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری، مجموعه گردشگرین - بزرکواآیریحی کشور؛ خزندگان باغ و ینرگتریوم

تفرم درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای قایقهای اسکله بر مشتمل تفرینا امکانات سایر همراه به آبی ورزشهای و یحیریحی

۱۴۰۰خرداد۳۱
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گردشگ و ورزشی فرهنگی، برنامههای کنار در که است خارجی و داخلی ورودی گردشگران منطقهربرای سازمان سوی از که متنوعی ی

است.کردهتبدیلکشوریرگردشگقطبهایینراصلیتازیکیبهرامنطقهاینمیشودپاربانزلیآزاد

آپیام/انتهای

یاسترافتتاحهایدورپنجمیندرقشمآزادمنطقهاجرایدستدرحهایرطمعرفیوزنیکلنگافتتاحی،پروژه105
)۰۹:۵۰-۰۰/۰۳/۳۰(طالییرویدادهایسرزمینقشمرسد؛مییربردابهرهبهومعرفیکشورآزادمناطقیرجمهو

ار105 بااعتبار و667یزپروژه دالر و276میلیون یورو و61یالیرمیلیون افتتاحیههای150هزار دور پنجمین در جمهورهزارمیلیاردی منطقهریاست در ی
میرسد.یربهرهبردابهقشمآزاد

ط و زنی کلنگ افتتاح، بخش سه در پروژهها این قشم، آزاد منطقه سازمان بینالملل امور و عمومی روابط از برنا گزارش درربه حهای

گردشگ اقتصادی، عمرانی، حوزه چندین در اجرا، محیطرحال و سرمایهگذازی با و حضورریستی با که است دولتی و خصوصی بخش ی

میرسد.یربهرهبردابهومعرفییرجمهویاسترکنفرانسیویدیو

شامل15 مجموعه این از افتتاحی گردشگ10پروژه پروژه یک و تولیدی پروژه یک شیالتی، پروژه دو نفتی، پروژه یک عمرانی، یرپروژه

مشا با که جراست دولتی و خصوصی بخش ارزکت ارزش آزاد، منطقه این و53یزیره یورویی و9یالیرمیلیون میلیاردی960هزار

داشت.خواهدهمراهبهاشتغالبومینیروی880برایوداشته

انر و گاز نفت، پروژه چهار عمرانی، پروژه گردشگژپنج پروژه دو و تولیدی پروژه دو شیالتی، پروژه یک جزوری، نیز زنی14ی کلنگ پروژه

است.امیدوتدبیردولترییسحضورباقشمآزادمنطقهدر1400خردادماهپنجمرویداد

ار بخش دو در مذکور وزپروژههای همکاری حاصل دالریالی ارزش مجموع که است آزاد منطقه این دولتی و خصوصی بخش اینری ی

معادل ارزش172پروژهها و دالر معادلرمیلیون آنها میلیارد32یالی پنج و هزاررهزار یک برای اشتغال ایجاد قابلیت و میباشد یال

داراست.رابومینیروی936و

شامل لیست این سرمایهگذا76ادامه رقم که است قشم آزاد منطقه در اجرا حال در شاملرپروژه آن دولتی و خصوصی بخش دو در ی

و495 دالر ار223میلیون سرمایه جذب حوزه در یورو وزمیلیون و19ی میلیارد185هزار است.رهزار داخلی سرمایه جذب حوزه در یال

انر و گاز نفت، پروژه هفت عمرانی، پروژه شیالتی،21ی،ژهشت تولیدی،13پروژه صنعتی- گردشگ25پروژه محیطرپروژه پروژه دو و ی

وز هزار پنج که دارند قرار لیست این در کا704یستی به مشغول را بهرهبردارنیرو از بعد است قرار و ورکردهاند هزار چهار برای 550ی

باشند.داشتههمراهبهپایداراشتغالنیرو

بهرهو و بهرهمندی باهدف اقتصادی حوزههای در قشم پایدار توسعه به جرتوجه محلی جامعه جذابیتزی ایجاد تا شده سبب یره،

سرمایهگذا اشتغالربرای و توسعه راستای در قشم آزاد منطقه سازمان اصلی اولویتهای از اقتصادی، مختلف حوزههای در منطقه در ی

باشد.یرارزآوومحصوالتیزیسارتجابرکزرتممحلی،جامعهانتفاعپایدار،

افتتاحهای از مرحله چهار در پیشازاین قشم آزاد منطقه میشود، جمهوریادآور باریاست امید و تدبیر دولت در اعتبار63ی به پروژه

است.حضورداشتهخصوصیودولتیبخشدودریردالمیلیون281ویورومیلیون340یزارومیلیاردی670وهزار64یالیر

لیانزادآزمنطقهپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختآغازان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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/۰۰(انزلیآزادمنطقهپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهاحداثعملیاتآغازشود؛میانجامجمهوررییسدستوربا
۰۳/۳۰-۱۱:۱۹(

پا مجموعه ساخت جمهور،عملیات رییس روحانی حسن دکتر فرمان به آزاد مناطق های پروژه افتتاح از دور پنجمین شهرباردر و ابی سزک اینری پوشیده
شود.میآغازمنطقه

خب گزارش پارگزاربه مجموعه ؛ گیالن از برنا شهرباری و آبی سزک گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه میلیارد4300یرپوشیده

گیر بهره با داخلی خصوصی بخش آخریالی از مساحتری به فضایی در المللی بین های شاخص و استانداردها و7ین مربع متر هزار

اززبا بیش بنای گردشگ23مترمربع(23000یر و تجارت فاز در مربع) متر بردارهزار بهره مورد و ساخته نیم و سال دو ظرف منطقه یری

گیرد.میقرار

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

گذارگردشگ سرمایه با منطقه خاری مقیم ایرانی جهتری در سازمان های ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از ج

گردد.میمحسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایهجذب

گردشگ حوزه در اکنون هم است بزرگفتنی دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه کشور؛رکواآیریحی-گردشگرین خزندگان باغ و یوم

مرگتربز تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل امکاناترینا سایر بهمراه آبی های ورزش و یحی

گردشگرتف و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سازمانریحی سوی از که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقه

/۰۰/۰۳(شودمیتولیدویرگذاسرمایهکزرمایرانشد/خواهدبرداشتههایمرتحهمهزودیبهروحانی:حسندکتر
۳۱-۰۷:۴۰(

گفت: جمهور ط8رئیس میلیارد ورهزار شد افتتاح امروز گذا70ح سرمایه و افتتاحها و ها پروژه تمام مجموع میلیارد تحرهزار تمام زودی به است. یمری
شد.خواهدبردشتهها

بردا بهره آیین در روحانی حسن دکتر برنا، گزارش طربه از سازمانری ملی های آزادح ایرانمناطق ملت به کرد: اظهار اقتصادی ویژه و

تب را الرضا موسی ابن علی سعادت با میالد مسلمانان، همه عرو مردم به گویم. می ارزشمندزیک و خوب اقدام این خاطر به ایران یز

گویم.مییکرتبمقطعدراینانتخاباتدرکترشویخیرتا

م ایران است این عالمت اولین است. جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت گذشته های افتتاح و امروز های افتتاح افزود: کزروی

۱۴۰۰خرداد۳۱
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هستند.خودکشورآبادانیبهمندعالقهایرانمردموشودمیتولیدویرگذاسرمایه

گذا سرمایه سود به مردم اگر داد: ادامه باشند.رروحانی نداشته امید خود در248ی فقط را آزادمیلیارد گذامناطق نمیرسرمایه ی

است.نظیربیاقتصادیجنگیکدرمشکالتوهایسختیعلیرغممردممقامتوایستادگیکردند.

تص جمهور آمررئیس دارایی مسئولین که حرفی کرد: تحریح تا هستند آماده فردا از که گفتند بهریکا بردارند کرونا واکسن از روی را یم

ترو این که است معنا وراین اند کرده قفل را بانکی های فعالیت تمام و اند بسته مردم روی بر را چیز همه کنند می اعتراف ها یست

تح معتقداست که شان جدید دولت با گویندراکنون می و آورد فراهم تسهیالتی بانکی مسایل در خواهد می است نادرست و غلط یم

ندارد.اشکالیباشدکروناواکسنوماسکبرایاگر

نیا ماسک و واکسن در دانند می که است حالی در هم این افزود: ندازوی خاکری به را سفید کاخ جالدان و ترامپ صورت مردم یم.

آخ تا و دولت آخر روز تا تالشرمالیدند. سرافراز کشور توسعه زمینه در مردم که دهیم می نشان و دارد ادامه ها افتتاح شنبه پنج ین

کند.می

شد: متذکر ط8روحانی میلیارد ورهزار شد افتتاح امروز گذا70ح سرمایه و ها افتتاح و ها پروژه تمام مجموع میلیارد است.رهزار ی

شد.خواهدبرداشتههایمرتحتمامزودیبه

وترامپصورتمردممیشود/تولیدویرگذاسرمایهکزرمایرانشد/خواهدبرداشتهیمهارتحهمهزودیبهجمهور:رئیس
)۰۷:۵۱-۰۰/۰۳/۳۱(مالیدندخاکبهراسفیدکاخجالدان

است.یرگذاسرمایهوهاافتتاحوهاپروژههمهمجموعمیلیاردهزار70وشدافتتاحامروزحرطمیلیاردهزار8گفت:جمهوررئیس

بردا بهره آیین در روحانی حسن دکتر برنا، گزارش طربه از سازمانری ملی های آزادح ایرانمناطق ملت به کرد: اظهار اقتصادی ویژه و

تب را الرضا موسی ابن علی سعادت با میالد مسلمانان، همه عرو مردم به گویم. می ارزشمندزیک و خوب اقدام این خاطر به ایران یز

گویم.مییکرتبمقطعدراینانتخاباتدرکترشویخیرتا

م ایران است این عالمت اولین است. جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت گذشته های افتتاح و امروز های افتتاح افزود: کزروی

هستند.خودکشورآبادانیبهمندعالقهایرانمردموشودمیتولیدویرگذاسرمایه

گذا سرمایه سود به مردم اگر داد: ادامه باشندرروحانی نداشته امید خود در248ی فقط را آزادمیلیارد گذامناطق نمیرسرمایه ی

است.نظیربیاقتصادیجنگیکدرمشکالتوهایسختیعلیرغممردممقامتوایستادگیکردند.

تص جمهور آمررئیس دارایی مسئولین که حرفی کرد: تحریح تا هستند آماده فردا از که گفتند بهریکا بردارند کرونا واکسن از روی را یم

ترو این که است معنا وراین اند کرده قفل را بانکی های فعالیت تمام و اند بسته مردم روی بر را چیز همه کنند می اعتراف ها یست

تح معتقداست، که شان جدید دولت با گویندراکنون می و آورد فراهم تسهیالتی بانکی مسایل در خواهد می است نادرست و غلط یم

ندارد.اشکالیباشدکروناواکسنوماسکبرایاگر

نیا ماسک و واکسن در دانند می که است حالی در هم این افزود: ندازوی خاکری به را سفید کاخ جالدان و ترامپ صورت مردم یم.

شودمیتولیدویگذارمایهسرکزمرانایرشد/خواهدداشتهبرهایمتحرهمهزودیبهروحانی:حسنکتردبرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۱۹۹
Freena.ir
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آخ تا و دولت آخر روز تا تالشرمالیدند. سرافراز کشور توسعه زمینه در مردم که دهیم می نشان و دارد ادامه ها افتتاح شنبه پنج ین

کند.می

شد: متذکر ط8روحانی میلیارد ورهزار شد افتتاح امروز گذا70ح سرمایه و ها افتتاح و ها پروژه تمام مجموع میلیارد است.رهزار ی

شد.خواهدبرداشتههایمرتحتمامزودیبه

سازمانیربناییزواقتصادیحرط102احداثویربردابهرهتولید؛جهشبرایامیدوتدبیرملیپویشچهارمینوهفتاددر
)۰۸:۰۶-۰۰/۰۳/۳۱(شدآغازآزادمناطق

اجراییربهرهبردا عملیات آغاز و و102ی اقتصادی تجازپروژه آزاد مناطق در جمهورریربنایی رئیس فرمان با دوشنبه روز کشور اقتصادی ویژه و صنعتی ی،
شد.آغازکنفرانسوویدئیقرطازو

تولید، جهش برای امید و تدبیر ملی پویش هفته چهارمین و هفتاد در روحانی، حسن دکتر والمسلمین حجتاالسالم ، برنا گزارش به

رسمی افتتاح و102فرمان اقتصادی درزپروژه را آزادیربنایی ورتجامناطق سیستان خوزستان، استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی ی،

کرد.صادرگیالنوشرقیآذربایجانگان،زهرمبلوچستان،

اجرای در50برای آزادپروژه بهرهبردامناطق امروز که کشور اقتصادی ویژه میشود،رو آغاز آنها از رسمی و8ی تومان15هزار میلیارد

ه اجرایزاعتبار برای و شده نیز52ینه میشود آغاز رسما امروز آنها احداث عملیات که و62طرحی نظر50هزار در اعتبار تومان میلیارد

است.شدهگرفته

شود.میایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا

افتتاح فرمان صدور از قبل جمهور ورط15رئیس صنعتی برابزح سه افزایش ارس، آزاد منطقه در گذاریربنایی سرمایه اینری در ی

و هزار یک از سال900منطقه در تومان بر98میلیارد بالغ سال6به در تومان میلیارد اقتصادی99هزار جنگ شکست از خوبی نشانه را

دانست.ایرانمردمعلیهیکارآم

ط افتتاح آیین در روحانی وردکتر اقتصادی های تزح اکبر مهندس مرحوم خاطره و یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه کانریربنایی

بسیار زحمات جملهزکه از مختلف های بخش در آزادیادی مستعدمناطق مناطق از یکی عنوان به کیش از کشیدند، کشور توسعه برای

گذا سرمایه سرمایهگذاربرای که است مناطقی جزو کیش گفت: و برد نام بسیارری بسیارزیهای استعداد و گرفته انجام آن در یادی

گذاز سرمایه برای خارجیریادی سرمایه جذب و تحول برای کشور جنوب آزاد منطقه در مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد هم بیشتر ی

باشد.

به دوازدهم و یازدهم دولت همانند هم سیزدهم دولت دارم اطمینان افزود: جمهور آزادرئیس عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

گذا سرمایه افزایش شاهد کرونا و اقتصادی جنگ رغم به خوشبختانه افزود: روحانی درردکتر آزادی بخشمناطق فعالیت و تالش با

است.شدهکشورآیندهوتولیداقتصاد،آیندهبهمردمبیشتریرامیدوابهمنجرکههستیمخصوصی

ط افتتاح به اشاره با ادامه در جمهور مهمررئیس های روابطزح دارم اطمینان داشت: اظهار ارس، آزاد منطقه در اقتصادی و بنایی یر

امپترتصوردممرمیشود/تولیدویگذارمایهسرکزمرانایرشد/خواهدداشتهبریمهاتحرهمهزودیبهجمهور:رئیسبرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۲۰۰
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جمهورجمهو با ایران اسالمی تحری شدن برداشته از بعد آذربایجان بیشتری گسترش شد، خواهد برداشته زودی به که ها خواهدریم ی

یافت.

همکا برای مهمی بسیار تصمیمات اینکه بیان با روحانی جمهوردکتر رئیس با کشور دو گفت:ری است، شده اتخاذ آذربایجان کشور

تح خاطر به تصمیمات این تحرهمه لغو با که بود شده مواجه کندی با غیرقانونی و ظالمانه های وریم عملیاتی نزدیک، آینده در ها یم

بود.خواهندکشوروغربشمالیزمرمناطقدرمثبتبسیارتحولیکشاهدمردمومیشوداجرایی

/۰۰/۰۳(یرگذاسرمایهیالرمیلیارد24800باقشمدرگربزپروژه15ازیربردابهرهآغازقشم:آزادمنطقهسازمانمدیرعامل
۳۱-۱۳:۱۹(

امروز گفت: قشم آزاد منطقه سازمان مدیرعامل و مدیره هیات بز15رییس گردشگرپروژه های درحوزه انررگ نفت، شیالت، سرمایهژی، با وعمرانی ی
کهرمیلیارد24800یرگذا و69یال خصوصی بخش توسط آن اشتغالزایی31درصد با است گرفته صورت قشم آزاد منطقه سازمان توسط آن 880درصد
رسد.مییربردابهرهبهنفر

امروز گفت: قشم آزاد منطقه سازمان مدیرعامل و مدیره هیات رییس برنا، گزارش بز15به گردشگرپروژه های درحوزه شیالت،رگ ی،

انر گذاژنفت، سرمایه با وعمرانی کهرمیلیارد24800یری و69یال خصوصی بخش توسط آن منطقه31درصد سازمان توسط آن درصد

رسد.مییربردابهرهبهنفر880اشتغالزاییبااستگرفتهصورتقشمآزاد

زنی کلنگ و افتتاح آیین در دوشنبه روز پور درویش علی قشم آزاد منطقه سازمان عمومی روابط گزارش معرفی29به و پروژه76پروژه

جمهو رییس توسط قشم آزاد منطقه اجرای طردرحال از اجراییری عملیات افزود: کنفرانس ویدیو با14یق نیز میلیارد73285پروژه

شود.میآغازقشمآزادمنطقهدرامروزنفر5180مستقیمغیراشتغالزاییونفر1936مستقیماشتغالزاییباویرگذاسرمایهیالر

اینکه به اشاره با گذا76وی سرمایه با هم ازرپروژه بیش میلیارد200ی تارهزار آنها از نیمی که نیز50یال است داشته پیشرفت درصد

تص است، اقدام و اجرا دست در منطقه این بسیاردر کرد: استریح مومنی حمیدرضا مهندس زحمات نتیجه منطقه این های پروژه از ی

کنیم.تشکرایشانزحماتازجادرهمینداردجاکه

ب اسکله این محل در ها پروژه افتتاح آیین که حرا نفتی اسکله احداث پروژه درباره قشم آزاد منطقه سازمان همرمدیرعامل شد گزار

رسد.مییربردابهرهبهآیندهماهدرچندهزارتن70ظرفیتباآندومفازوامروزتنهزار30ظرفیتبااسکلهایناولفازگفت:

دیگ بخش در پور درویش جرعلی مردم از تمجید با خود سخنان از بخشیزی توسعه اقدامات و ها برنامه با همراهی بخاطر قشم یره

درج هم پیشین روزهای شد: یادآور مشازیرهزدولت شاهد قشم پرغرورریبای و شکوه با های صحنه در مردم این برانگیز تحسین کت

بودیم.گذشتهمثل

ج مردم شزوی را قشم تصریره و خواند درستکار و سخاوتمند مجمعریف، در آنهاست زندگی سرمایه امید، که مردم این کرد: یح

کنند.میزندگیکند،میدوچندانراآنیزنواچشمنظیرشبیهایفرصتونظیرکمهایگیژویکههایباییزازیرالجزای

زنی کلنگ و افتتاح آیین است معرفی29گفتنی و جمهو76پروژه رییس توسط قشم آزاد منطقه اجرای درحال طرپروژه از ویدیوری یق

شد.گزارربقشمیرهزجحرااسکلهمحلدر1400خرداد31روزآزادمناطقدریرجمهویاسترافتتاحاتپنجمدوردرکنفرانس

شدآغازادآزمناطقمانسازیربناییزواقتصادیحطر102احداثویداربرهبهربرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۲۰۱
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مشا با ها پروژه گذاراین سرمایه و خصوصی بخش و قشم آزاد منطقه سازمان ازرکت بیش میلیارد61ی ورهزار و666یال دالر میلیون

اجراست.دستدریاشدهاجراینفرهزار7ازبیشزاییاشتغالویورومیلیون276

وتولیدی،اقتصادیپروژه24افتتاحشد؛انجامگانزهرماستاندارحضورباوجمهوررئیسباکنفرانسویدئوارتباطیقرطاز
)۰۵:۲۷-۰۰/۰۴/۰۲(گانزهرماستاندرقشموکیشآزادمناطقدریربناییز

و24 تولیدی ، اقتصادی هرمزپروژه استان در قشم و کیش آزاد مناطق در طزیربنایی از و جمهور رئیس روحانی دکتر دستور با ، ویدئورگان ارتباط یق
رسید.یربهرهبردابه،گانزهرماستاندارهمتییدونرفدکترحضورباوکنفرانس

خب گزارش هرمرگزاربه در برنا ،زی و15گان تولیدی سرمایهگذازپروژه ارزش که شد افتتاح قشم آزاد منطقه در آنهاریربنایی و2ی هزار

کند.میایجادشغلنفر880برایواستتومانمیلیارد480

، نیز کیش آزاد منطقه بهرهبردارط9در به تولیدی و اقتصادی گذارح سرمایه ارزش که رسید وری هزار یک ها آن تومان862ی میلیارد

کند.میایجادشغلیفرصتنفر375برایواستیورومیلیون22و

اجرایی عملیات گذا10همچنین سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه و579ی هزار یک اشتغالزایی و تومان میلیارد

و686 گذا14نفر سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در ورپروژه هزار هفت و328ی هزار یک اشتغالزایی و تومان با936میلیارد نفر

شد.آغازجمهوررئیسدستور

)۰۴:۵۸-۰۰/۰۳/۳۱(یررئیسجمهودستورباآزادمناطقملیحرط50افتتاحمیشود؛انجامدیگرساعاتیتا

بهرهبردا - (پانا) ازرتهران ورط50ی اقتصادی تولیدی، تجازح آزاد مناطق در درریربنایی اقتصادی ویژه و صنعتی امروز6ی تا1400خرداد31استان
میشود.آغازیرتصویصورتبهیررئیسجمهوحضوربادیگرساعاتی

ط طراین افتتاح از برنامه چهارمین و هفتاد در هرمرحها استانهای در ملی، آذربایجانزحهای گیالن، خوزستان، شرقی، آذربایجان گان،

رسید.خواهندیربهرهبردابهبلوچستانوسیستانوغربی

ط این مجموع کیش؛9حها؛راز آزاد منطقه در تولیدی و اقتصادی ارس؛رط15واحد آزاد منطقه در اقتصادی و تولیدی حرط15ح

و وزتولیدی قشم آزاد منطقه در ورط11یربنایی اقتصادی رئیسجمهوزح دستور با اروند آزاد منطقه در بهرهبرداریربنایی آنهاری از ی

میشود.آغاز

اجرایی ورط52عملیات اقتصادی درزح هم دیگر آزادیربنایی آغازرتجامناطق امروز چابهار و ماکو انزلی، ارس، اروند، قشم، کیش، ی

شد.خواهد

میکند.ایجاداشتغالنفر920برایتومانمیلیارد65وهزار70یرسرمایهگذابایربناییزواقتصادیتولیدی،حهایرطاین

یگذارمایهسریالردمیلیار24800باقشمدرگبزرپروژه15ازیداربرهبهرآغازقشم:ادآزمنطقهمانسازعاملمدیربرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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میشودبرداشتهنزدیکآیندهدریمهارتحتولید؛جهشبرایامیدوتدبیرملیپویشچهارمینوهفتاددریررئیسجمهو
)۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۵۵(

بهرهبردا - (پانا) اجراییرتهران عملیات آغاز و و102ی اقتصادی تجازپروژه آزاد مناطق در فرمانریربنایی با دوشنبه روز کشور اقتصادی ویژه و صنعتی ی،
شد.آغازکنفرانسوویدئیقرطازویررئیسجمهو

رسمی افتتاح فرمان تولید، جهش برای امید و تدبیر ملی پویش هفته چهارمین و هفتاد در روحانی، و102حسن اقتصادی پروژه

درز را آزادیربنایی هرمرتجامناطق بلوچستان، و سیستان خوزستان، استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی وزی، شرقی آذربایجان گان،

کرد.صادرگیالن

اجرای در50برای آزادپروژه بهرهبردامناطق امروز که کشور اقتصادی ویژه میشود،رو آغاز آنها از رسمی و8ی تومان15هزار میلیارد

ه اجرایزاعتبار برای و شده نیز52ینه میشود آغاز رسما امروز آنها احداث عملیات که و62طرحی نظر50هزار در اعتبار تومان میلیارد

است.شدهگرفته

شود.میایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا

گجمهو افتتاحررئیس فرمان صدور از قبل ورط15ی صنعتی برابزح سه افزایش ارس، آزاد منطقه در گذاریربنایی سرمایه اینری در ی

و هزار یک از سال900منطقه در تومان بر98میلیارد بالغ سال6به در تومان میلیارد اقتصادی99هزار جنگ شکست از خوبی نشانه را

دانست.ایرانمردمعلیهیکارآم

ط افتتاح آیین در ورروحانی اقتصادی های تزح اکبر مهندس مرحوم خاطره و یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه کهریربنایی کان

بسیار جملهززحمات از مختلف های بخش در آزادیادی مستعدمناطق مناطق از یکی عنوان به کیش از کشیدند، کشور توسعه برای

سرمایهگذا سرمایهگذاربرای که است مناطقی جزو کیش گفت: و برد نام بسیارری بسیارزیهای استعداد و گرفته انجام آن در یادی

گذاز سرمایه برای خارجیریادی سرمایه جذب و تحول برای کشور جنوب آزاد منطقه در مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد هم بیشتر ی

باشد.

بهررئیسجمهو دوازدهم و یازدهم دولت همانند هم سیزدهم دولت دارم اطمینان افزود: آزادی عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

گذا سرمایه افزایش شاهد کرونا و اقتصادی جنگ رغم به خوشبختانه افزود: دررروحانی آزادی بخشمناطق فعالیت و تالش با

است.شدهکشورآیندهوتولیداقتصاد،آیندهبهمردمبیشتریرامیدوابهمنجرکههستیمخصوصی

یرئیسجمهوردستورباادآزمناطقملیحطر50افتتاحپانا:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۲۰۳
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طررئیسجمهو افتتاح به اشاره با ادامه در مهمری های روابطزح دارم اطمینان داشت: اظهار ارس، آزاد منطقه در اقتصادی و بنایی یر

جمهورجمهو با ایران اسالمی تحری شدن برداشته از بعد آذربایجان بیشتری گسترش شد، خواهد برداشته زودی به که ها خواهدریم ی

یافت.

همکا برای مهمی بسیار تصمیمات اینکه بیان با جمهورروحانی رئیس با کشور دو اینری همه گفت: است، شده اتخاذ آذربایجان کشور

تح خاطر به تحرتصمیمات لغو با که بود شده مواجه کندی با غیرقانونی و ظالمانه های اجراییریم و عملیاتی نزدیک، آینده در ها یم

بود.خواهندکشوروغربشمالیزمرمناطقدرمثبتبسیارتحولیکشاهدمردمومیشود

بهخارجیسرمایهولغویمهارتحبهزودیکشور:اقتصادیویژهوآزادمناطقملیحهایرطافتتاحآییندریررئیسجمهو
)۰۸:۲۷-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانسمت

رئیسجمهو - (پانا) طرتهران هفته هر افتتاح سالری آغاز از توسعهای و ملی این99حهای بیان در جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت را تاکنون
تح از ناشی موانع و مشکالت و هستند خود کشور آبادانی و توسعه به عالقمند ایرانیان که دانست ورواقعیت دشمن اقتصادی جنگ و ظالمانه های یم

کند.ایجادمانعکشورپیشرفتوتوسعهراهدرنتوانستهکروناشیوع

ط افتتاح آیین در دوشنبه روز روحانی ملیرحسن های پروژه و ها آزادح پویشمناطق چهارمین و درهفتاد کشور اقتصادی ویژه و

تص تولید، جهش برای امید و گذارتدبیر سرمایه افزایش و کشور آبادانی و توسعه روند کرد: طریح در هایری پروژه و ها درزح یربنایی

هستند.امیدوارکشوروخودآیندهبهمردمکهاستایندهندهنشانمختلفبخشهای

تح و اقتصادی جنگ برای در ایستادگی و مقاومت با ایران مردم اینکه بیان با دشمنرروحانی بینی و سیاه صورت ظالمانه، های یم

آم مسئوالن گذشته روزهای در داشت: اظهار مالیدند، خاک به تحررا لغو برای و پذیرفته مدتها از بعد را خود اشتباه واکسنریکایی یم

از کرونا با مقابله تجهیزات تامین در و هستیم واکسن کننده تولید امروز ما که است درحالی این و کردند آمادگی اعالم ایران علیه کرونا

یم.رنداجرخابهیزنیاماسکجمله

دیگررئیسجمهو بخش در جایگاهری اهمیت به اشاره با خود سخنان از آزادی گفت:مناطق کشور، اقتصاد در اقتصادی ویژه و

آزادامروز بامناطق ایران بین ارتباطی پل و اند شده تبدیل کننده تولید و کننده صادر به کننده مصرف و کننده وارد از و یافته توسعه

هستند.جهانمختلفکشورهایوهمسایگان

اینکه بر تاکید با آزادروحانی گذامناطق سرمایه در تحرباید بزودی گفت: شوند، پیشران خارجی سرمایهری و شود می برداشته ها یم

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجی

میشودتکمیلخبراین

میشودداشتهبردیکنزآیندهدریمهاتحرپانا:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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)۱۴:۵۸-۰۰/۰۳/۲۷(آزادمناطقدرپروژه50اجراییعملیاتآغاز

داد.خبرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار۲۱۷ارزشبهپروزه۶۲۲بودنساختدستدرازآزادمناطقشورایعالیدبیر

خب گزارش کرد:رگزاربه اظهار مومنی حمیدرضا تسنیم، گذا15ی سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در و26یرپروژه یالرمیلیارد190هزار

اشتغالزایی با گذا11نفر،575و سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد259هزار با و 15نفر،260یال

گذا سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و و880یال با9نفر کیش آزاد منطقه در پروژه

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبار

گذا سرمایه مجموع افزود: برداروی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، و80(ارس، هزار

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145

اجرایی عملیات آینده دوشنبه اینکه به اشاره با سرمایهگذا50وی با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال هزار

تص117 میشود، آغاز زنیرنفر کلنگ عملیات کرد: گذا8یح سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در و17یرپروژه بارمیلیارد694هزار و یال

گذا6نفر،738اشتغالزایی سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد171هزار با و پروژه405یال یک نفر،

گذا سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه و4یردر اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و اعتبار3نفر،120یال با چابهار آزاد منطقه در پروژه

گذا و462یرسرمایه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و گذا14نفر،562یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در 73یرپروژه

و ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و گذا10نفر،936یال سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد797هزار

ور هزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در و12یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد132هزار با و 670یال

شد.خواهدآغازنفر

فی پیشرفت به اشاره با گفت:53یکیزمومنی آزاد، مناطق پروژههای حال622درصدی در مختلف های حوزه و ها بخش در پروژه

گذا سرمایه ارزش که است نیزراحداث آنها برای شده انجام و2ی میلیارد127میلیون (رهزار میزان217یال و تومان) میلیارد هزار

است.نفرهزار37اشتغال

)۱۵:۰۲-۰۰/۰۳/۲۷(آزادمناطقدرپروژه۵۰اجراییعملیاتآغاز

داد.خبرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار۲۱۷ارزشبهپروزه۶۲۲بودنساختدستدرازآزادمناطقشورایعالیدبیر

خب گزارش کرد:رگزاربه اظهار مومنی حمیدرضا تسنیم، گذا15ی سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در و26یرپروژه یالرمیلیارد190هزار

اشتغالزایی با گذا11نفر،575و سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد259هزار با و 15نفر،260یال

گذا سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و و880یال با9نفر کیش آزاد منطقه در پروژه

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبار

۱۴۰۰خرداد۳۱
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گذا سرمایه مجموع افزود: برداروی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، و80(ارس، هزار

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145

اجرایی عملیات آینده دوشنبه اینکه به اشاره با سرمایهگذا50وی با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال هزار

تص117 میشود، آغاز زنیرنفر کلنگ عملیات کرد: گذا8یح سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در و17یرپروژه بارمیلیارد694هزار و یال

گذا6نفر،738اشتغالزایی سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد171هزار با و پروژه405یال یک نفر،

گذا سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه و4یردر اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و اعتبار3نفر،120یال با چابهار آزاد منطقه در پروژه

گذا و462یرسرمایه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و گذا14نفر،562یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در 73یرپروژه

و ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و گذا10نفر،936یال سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد797هزار

ور هزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در و12یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد132هزار با و 670یال

شد.خواهدآغازنفر

فی پیشرفت به اشاره با گفت:53یکیزمومنی آزاد، مناطق پروژههای حال622درصدی در مختلف های حوزه و ها بخش در پروژه

گذا سرمایه ارزش که است نیزراحداث آنها برای شده انجام و2ی میلیارد127میلیون (رهزار میزان217یال و تومان) میلیارد هزار

است.نفرهزار37اشتغال

/۰۰/۰۳(استآزادواکسنیدرخبرایبانکیفعالیتمیگویندهایکاییرآمساختیم،راکروناواکسنکهاالنروحانی:
۳۱-۰۷:۵۹(

آم گفت: جمهور نداررئیس نیاز ماسک درباره میدانستند که زمانی از بعد صادریکاییها و تازهریم هستیم، تولیدکننده واکسن در فهمیدند و شدهایم کننده
است.آزادواکسنبرایبانکیفعالیتگفتند

خب دولت حوزه خبرنگار گزارش طرگزاربه افتتاح آیین در امروز صبح رئیسجمهور روحانی حسن حجتاالسالم تسنیم، مهمری حهای

ط از کشور دررملی کنفرانس ویدیو آزادیق هرمرتجامناطق استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی خوزستان،زی، و شرقی آذربایجان گان،

جمهو با ما روابط گفت: سخنانی تحرطی شدن برداشته از بعد آذربایجان وری میشود گستردهتر شد، خواهد برداشته بزودی که یمها

آذربایجان رئیسجمهور با مهمی تحتصمیمات بهخاطر تصمیمات این و کردیم باراتخاذ میشودیم عملیاتی که بود شده مواجه ُکندی

بود.خواهندکشورشمالغربیزمرمناطقدرمثبتشاهدمردمو

تص خود سخنان ادامه در آمروی دارایی مسئولین که حرفی کرد: تحریح آمادهایم فردا "از که کردند اعالم پیش سهروز رویریکا را یم

بردا کرونا ترورواکسن این یعنی قفلریم" را بانکی فعالیتهای و بستند مردم این روی بر را همهچیز که میکنند اعتراف کامال یستها

تح باید است معتقد که ماهها از بعد جدید دولت حاال و طرکردند که گفته بارها و بگذارد کنار را تحریم نادرسترح و غلط ترامپ یم

االن س5بوده، است ندارماه مشکلی باشد، کرونا واکسن و ماسک برای اگر بانکی مسائل در گفتند پیش دو-سهروز تازه و هستند یم.رکار

ندا نیاز ماسک درباره میدانستند که زمانی از بعد داد: ادامه صادررئیسجمهور و تولیدکنندهریم واکسن در فهمیدند و شدهایم کننده

این در که میگفتیم مردم به که حرفی این است. آزاد واکسن برای بانکی فعالیت گفتند تازه کشور3.5هستیم، اقتصادی جنگ سال

ادآزمناطقدرپروژه۵۰اییاجرعملیاتآغازتسنیم:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول تا کشید طول ماهها گفتیم اینکه و میشود اداره سختی با

بود.سختمردمبرایباورششایدکنیم،

نشان شود، آغاز ماسک و واکسن برای بانکی فعالیت داد خواهیم اجازه که کردند اعالم پیش روز دو-سه تازه آنها گفت: روحانی

کاخ جالدان و ترامپ بینی و صورت ما مردم مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت اما کردند زندگی سختی با مردم اینکه با میدهد

شرای این در و کرد ایستادگی سروقامت ما ملت مالیدند؛ خاک به را تحسفید سرمایهگذارِط راریم، بود الزم آنچه ما و میکند تولید و ی

ولی هستند فشار در اقتصادی جنگ سایه در مردم و دارد وجود گرانی البته است؛ جنس از پر کشور بازار و کردیم کشور وارد سختی با

نپاشید.فرواقتصادیجنگدرایراناقتصاد

دارد...ادامه

)۰۸:۰۸-۰۰/۰۳/۳۱(آزادمناطقدرعمرانیپروژه50ازیربهرهبردا

رئیسجمهور روحانی حسن کنفرانسی ویدئو حضور با مراسمی حدود۵۰طی ارزش به عمرانی میلیارد۸۰پروژه بهرهزار کشور آزاد مناطق در یال
رسید.یربهرهبردا

خب اقتصادی خبرنگار گزارش رئیسجمهوررگزاربه کنفرانسی ویدئو حضور با امروز صبح تسنیم، حدود50ی ارزش به عمرانی 8پروژه

رسیدیربهرهبردابهکشورآزادمناطقدرتومانمیلیاردهزار

اساس این گذا15بر سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در و26یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و منطقه11نفر،575یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با اروند و2یرآزاد اشتغالزاییرمیلیارد259هزار با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در یرپروژه

و24 اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و و880یال گذا9نفر سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در و26یرپروژه یالرمیلیارد896هزار

است.شدهنفر375اشتغالزاییباو

عالی شورای دبیر مومنی آزادحمیدرضا گذامناطق سرمایه مجموع بود: گفته باره این بهرهردر آماده های پروژه در شده انجام های ی

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار80کیش)وقشماروند،(ارس،آزادمناطقیربردا

اجرایی عملیات آینده دوشنبه اینکه به اشاره با سرمایهگذا50وی با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال هزار

تص117 میشود، آغاز زنیرنفر کلنگ عملیات کرد: گذا8یح سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در و17یرپروژه بارمیلیارد694هزار و یال

گذا6نفر،738اشتغالزایی سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد171هزار با و پروژه405یال یک نفر،

گذا سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه و4یردر اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و اعتبار3نفر،120یال با چابهار آزاد منطقه در پروژه

گذا و462یرسرمایه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و گذا14نفر،562یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در 73یرپروژه

و ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و گذا10نفر،936یال سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد797هزار

ور هزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در و12یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد132هزار با و 670یال

شد.خواهدآغازنفر

استادآزکسنوایدخرایبربانکیلیتفعامیگویندهایکاییآمرساختیم،ارکروناکسنواکهالناروحانی:تسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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فی پیشرفت به اشاره با گفت:53یکیزمومنی آزاد، مناطق پروژههای احداث622درصدی حال در مختلف حوزههای و بخشها در پروژه

گذا سرمایه ارزش که نیزراست آنها برای شده انجام و2ی میلیارد127میلیون (رهزار اشتغال217یال میزان و تومان) میلیارد 37هزار

است.نفرهزار

مراسم این در روحانی حسن تسنیم، گزارش بورسبه تاسیس آفشور، بانک ایجاد بر مبنی خود مشاور پیشنهاد سه شدن اجرایی از

داد.خبرآزادمناطقتخصصیبانکایجادوبینالمللی

)۰۸:۱۰-۰۰/۰۳/۳۱(آزادمناطقدرعمرانیپروژه۵۰ازیربهرهبردا

رئیسجمهور روحانی حسن کنفرانسی ویدئو حضور با مراسمی حدود۵۰طی ارزش به عمرانی میلیارد۸۰پروژه بهرهزار کشور آزاد مناطق در یال
رسید.یربهرهبردا

خب اقتصادی خبرنگار گزارش رئیسجمهوررگزاربه کنفرانسی ویدئو حضور با امروز صبح تسنیم، حدود50ی ارزش به عمرانی 8پروژه

رسیدیربهرهبردابهکشورآزادمناطقدرتومانمیلیاردهزار

اساس این گذا15بر سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در و26یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و منطقه11نفر،575یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با اروند و2یرآزاد اشتغالزاییرمیلیارد259هزار با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در یرپروژه

و24 اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و و880یال گذا9نفر سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در و26یرپروژه یالرمیلیارد896هزار

است.شدهنفر375اشتغالزاییباو

عالی شورای دبیر مومنی آزادحمیدرضا گذامناطق سرمایه مجموع بود: گفته باره این بهرهردر آماده های پروژه در شده انجام های ی

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار80کیش)وقشماروند،(ارس،آزادمناطقیربردا

اجرایی عملیات آینده دوشنبه اینکه به اشاره با سرمایهگذا50وی با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال هزار

تص117 میشود، آغاز زنیرنفر کلنگ عملیات کرد: گذا8یح سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در و17یرپروژه بارمیلیارد694هزار و یال

گذا6نفر،738اشتغالزایی سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد171هزار با و پروژه405یال یک نفر،

گذا سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه و4یردر اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و اعتبار3نفر،120یال با چابهار آزاد منطقه در پروژه

گذا و462یرسرمایه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و گذا14نفر،562یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در 73یرپروژه

و ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و گذا10نفر،936یال سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد797هزار

ور هزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در و12یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد132هزار با و 670یال

شد.خواهدآغازنفر

فی پیشرفت به اشاره با گفت:53یکیزمومنی آزاد، مناطق پروژههای احداث622درصدی حال در مختلف حوزههای و بخشها در پروژه

گذا سرمایه ارزش که نیزراست آنها برای شده انجام و2ی میلیارد127میلیون (رهزار اشتغال217یال میزان و تومان) میلیارد 37هزار

است.نفرهزار

ادآزمناطقدرانیعمرپروژه50ازیدارهبربهرتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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مراسم این در روحانی حسن تسنیم، گزارش بورسبه تاسیس آفشور، بانک ایجاد بر مبنی خود مشاور پیشنهاد سه شدن اجرایی از

داد.خبرآزادمناطقتخصصیبانکایجادوبینالمللی

/۰۰(استتکمیلحالدرکیشفرودگاهجدیدپایانهآزاد/منطقهبهکیشایرسهامگشتزبابرایرئیسجمهورازدرخواست
۰۳/۳۱-۱۰:۰۳(

با برای حقوقی درخواستهای به اشاره با کیش آزاد منطقه مسافزمدیرعامل جدید پایانه گفت: آزاد، منطقه به کیش هواپیمایی فرودگاهرگشت ی
است.تکمیلحالدرکیشبینالمللی

خب گزارش بهرهبردارگزاربه مراسم در آهنگران جعفر تسنیم، عمرانیری پروژههای از آزادی معظممناطق رهبر های دغدغه به اشاره با

عملکرد از سیزدهم دولت و انقالب معظم رهبر حمایت با تردید بی کرد: اظهار مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق خصوص در مناطقانقالب

آوآزاد تاب از موفقی های نمونه به ، کشور اقتصادی توسعه پیشرو عنوان به مناطق این ، موانع رفع تحرو شرایط در اقتصادی وری یم

.شدخواهندتبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحقق

ارزش به اشاره با و29وی عمرانی پروژههای تومانی میلیارد بخشزهزار توسط اجرا دست در صنعتی غیر و صنعتی یرساختی،

تکمیل لزوم بر کیش در متوازخصوصی توسعه و ماهیتزیرساختها راستای در پایدار و آزادن سرمایهگذامناطق جذب جمله یراز

فناو انتقال صادرات، افزایش مراکزمالی،رخارجی، عرصه در پیشرفته خدمات ارائه پایه بر مناطق این پنجم نسل به ورود آن از مهمتر و ی

گردشگ توارلجستیکی، هدف با اخیر ماههای در کیش آزاد منطقه سازمان افزود: و کرد تاکید فناورانه فعالیتهای و بازی توسعه در ن

بر کاهش خصوصی، بخش فعالیت خصوصوتسهیل در انقالب معظم رهبر منویات به عمل ضمن اقتصادی، فعاالن با تعامل و کراسی

سرمایهگذا هدایت با توانسته تولید از حمایت و زدایی تولیدیرمانع خدمات و دارویی صنایع کلیدی حوزههای در خصوصی بخش ی

کند.تجربهرامناسبیبسیاررشدفناورانه

ساخت مراحل تکمیل به ملی، سطح در آزاد منطقه این ظرفیتهای مطلوب معرفی و مناسب فرصتهای ایجاد اهمیت بر تاکید با وی

مساف جدید امروزرپایانه افزود: و کرد اشاره کیش بینالمللی فرودگاه سرمایهگذارط9ی حجم با عمرانی تومان1900یالیریرح میلیارد

ارروسرمایهگذا حدود22یزی عالوه به دالر بردا11میلیون بهره به یورو اجراییرمیلیون عملیات و رسید سرمایهگذارط١٢ی با هزار١٦یرح

شد.آغازکیشدریالرمیلیارد١٩٧و

ط این اینکه بیان با طرآهنگران با منطبق ها بهرح پاسخگویی هدف با شناختی جمعیت مطالعات اساس بر و کیش جامع ح

تص است، شده بنا منطقه رشد حال در طرنیازجمعیت این کرد: برایریح حدود375حها و مستقیم طور به طور755نفر به نفر

است.داشتهاشتغالزاییغیرمستقیم

با برای ، کیش آزاد منطقه حقوقی های خواسته راستای در کرد درخواست رئیسجمهور از همچنین آزاد منطقه سازمان عامل گشتزمدیر

ش واگذارسهام و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش هواپیمایی جرکت اقتصادی فعاالن به سهام این از بخشی بازی ، 49گشتزیزه

ش سهام از بردرصد و آب برکت شبکه اتصال همچنین و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش برق شبکه به کیش سراسرق هدفرق با ی

انرزتقویت های ساخت شهژیر عنوان به منطقه این ساکنان بیشتر رفاه افزایش و کیشری آزاد منطقه سازمان ، پیشرو و هوشمند ی

ادآزمناطقدرانیعمرپروژه۵۰ازیدارهبربهرتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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کند.مساعدترا

صک اوراق انتشار گفت: خوآهنگران اوراق و اجاره ارزشرک به دین ساختمان400ید و زمین صندوق اولین ایجاد و تومان میلیارد

آزاددر سازمناطق جمله از داوکشور امید که است مالی منابع تأمین در بخش اطمینان و نوین همرکارهای خصوصی بهبخش یم

یابد.گسترش

)۱۳:۰۳-۰۰/۰۳/۳۱(شدافتتاحیرجمهورئیستوسطکیشعمرانیحرط9

جمهو رئیس - استانها ویدئرگروه برنامه در ارزشرط۹کنفرانسی،وی به کیش آزاد منطقه در دولتی و خصوصی بخش به مربوط عمرانی هزار۲۹ح
کرد.افتتاحراتومانمیلیارد

خب گزارش ارگزاربه تسنیم طزی این سرمایهگذارکیش، با ار1900یالیریرحها و تومان دال22یزمیلیارد حدودرمیلیون عالوه به 11ی

اجرایی عملیات همچنین و یورو سرمایهگذارط١٢میلیون با و١٦یرح جمهورمیلیارد١٩٧هزار رئیس سوی از افتتاحریال کیش در ی

شد.

تکمیل لزوم بر کنفرانسی ویدئو برنامه این در کیش آزاد منطقه سازمان متوازمدیرعامل توسعه و جذبزیرساختها هدف با پایدار و ن

فناورسرمایهگذا انتقال صادرات، افزایش خارجی، درری پیشرفته خدمات ارائه پایه بر مناطق این پنجم نسل به ورود آن از مهمتر و ی

کرد.تاکیدفناورانه،فعالیتهایویرگردشگلجستیکی،مالی،مراکزعرصه

امروز داشت: اظهار آهنگران سرمایهگذارط9جعفر حجم با عمرانی سرمایهگذا1900یالیریرح و تومان اررمیلیارد دالر22یزی میلیون

میرسد.یربهرهبردابهکیشدریالرمیلیارد١٩٧وهزار١٦یرسرمایهگذاباحرط١٢اجراییعملیاتویورومیلیون11حدودعالوهبه

است.داشتهاشتغالزاییغیرمستقیمطوربهنفر200وهزاریکحدودومستقیمطوربهنفر375برایحهارطاینافزود:وی

سرمایهگذا کیش، آزاد منطقه سازمان مدیرعامل گفته هتلداربه عرصه در معماری کنار در پیشرفته امکانات با رشدری بر عالوه جذاب، ی

است.کیشرشدحالدرگردشگرانازمیزبانیشرایطارتقاءبرایدوراندیشانهاقدامیی،رگردشگصنعت

صک اوراق انتشار گفت: خووی اوراق و اجاره ارزشرک به دین در400ید ساختمان و زمین صندوق اولین ایجاد و تومان مناطقمیلیارد

سازآزاد جمله از داوکشور امید که است آزاد منطقه این در مالی منابع تأمین در بخش اطمینان و نوین خصوصیرکارهای بخش به یم

یابد.گسترشهم

بل برنامه، این در است: ذکر ماربAکوشایان پرشین شرجهای میکا، تلهکابین یوتاور، مسکونی مجتمع حفارینا، خدمات ارائه یرکت

ش دوم فاز کیش)، پارسیان سرویس گازر(پترو و نفت صنایع پیشرفته ایمنی خدمات ارائه مه(کت شرفامور جدید فاز کیش)، کترگان

ش مدیفارم)، (کیش ورزشی مکمل و خوراکی قطره و شربت گازرتولید و نفت صنایع ابزار و اتصاالت و شیرآالت تولیدی ل(کت کوِمت

رسید.یربهرهبردابهکیش)سالمتنوشیدرمروا(آشامیدنیآبتولیدیکترشوکیش)هیدرونیوماتیک

استتکمیلحالدرکیشگاهدفروجدیداد/پایانهآزمنطقهبهکیشایرسهامگشتبازایبررئیسجمهورازخواستدرتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۳:۰۳-۰۰/۰۳/۳۱(شدافتتاحیرجمهورئیستوسطکیشعمرانیحرط۹

جمهو رئیس - استانها ویدئرگروه برنامه در ارزشرط۹کنفرانسی،وی به کیش آزاد منطقه در دولتی و خصوصی بخش به مربوط عمرانی هزار۲۹ح
کرد.افتتاحراتومانمیلیارد

خب گزارش ارگزاربه تسنیم طزی این سرمایهگذارکیش، با ار1900یالیریرحها و تومان دال22یزمیلیارد حدودرمیلیون عالوه به 11ی

اجرایی عملیات همچنین و یورو سرمایهگذارط١٢میلیون با و١٦یرح جمهورمیلیارد١٩٧هزار رئیس سوی از افتتاحریال کیش در ی

شد.

تکمیل لزوم بر کنفرانسی ویدئو برنامه این در کیش آزاد منطقه سازمان متوازمدیرعامل توسعه و جذبزیرساختها هدف با پایدار و ن

فناورسرمایهگذا انتقال صادرات، افزایش خارجی، درری پیشرفته خدمات ارائه پایه بر مناطق این پنجم نسل به ورود آن از مهمتر و ی

کرد.تاکیدفناورانه،فعالیتهایویرگردشگلجستیکی،مالی،مراکزعرصه

امروز داشت: اظهار آهنگران سرمایهگذارط9جعفر حجم با عمرانی سرمایهگذا1900یالیریرح و تومان اررمیلیارد دالر22یزی میلیون

میرسد.یربهرهبردابهکیشدریالرمیلیارد١٩٧وهزار١٦یرسرمایهگذاباحرط١٢اجراییعملیاتویورومیلیون11حدودعالوهبه

است.داشتهاشتغالزاییغیرمستقیمطوربهنفر200وهزاریکحدودومستقیمطوربهنفر375برایحهارطاینافزود:وی

سرمایهگذا کیش، آزاد منطقه سازمان مدیرعامل گفته هتلداربه عرصه در معماری کنار در پیشرفته امکانات با رشدری بر عالوه جذاب، ی

است.کیشرشدحالدرگردشگرانازمیزبانیشرایطارتقاءبرایدوراندیشانهاقدامیی،رگردشگصنعت

صک اوراق انتشار گفت: خووی اوراق و اجاره ارزشرک به دین در400ید ساختمان و زمین صندوق اولین ایجاد و تومان مناطقمیلیارد

سازآزاد جمله از داوکشور امید که است آزاد منطقه این در مالی منابع تأمین در بخش اطمینان و نوین خصوصیرکارهای بخش به یم

یابد.گسترشهم

بل برنامه، این در است: ذکر ماربAکوشایان پرشین شرجهای میکا، تلهکابین یوتاور، مسکونی مجتمع حفارینا، خدمات ارائه یرکت

ش دوم فاز کیش)، پارسیان سرویس گازر(پترو و نفت صنایع پیشرفته ایمنی خدمات ارائه مه(کت شرفامور جدید فاز کیش)، کترگان

ش مدیفارم)، (کیش ورزشی مکمل و خوراکی قطره و شربت گازرتولید و نفت صنایع ابزار و اتصاالت و شیرآالت تولیدی ل(کت کوِمت

رسید.یربهرهبردابهکیش)سالمتنوشیدرمروا(آشامیدنیآبتولیدیکترشوکیش)هیدرونیوماتیک

اقتصادی،جنگبرابردرمقاومتباایرانمردمکشور:اقتصادیویژهوآزادمناطقملیحهایرطافتتاحآییندرروحانی
)۰۸:۴۸-۰۰/۰۳/۳۱(مالیدندخاکبهرادشمنبینیوسیاهصورت

ط هفته هر افتتاح جمهور سالررئیس آغاز از ای توسعه و ملی که99حهای دانست واقعیت این بیان در جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت را تاکنون
تح از ناشی موانع و مشکالت و هستند خود کشور آبادانی و توسعه به عالقمند نتوانستهرایرانیان کرونا شیوع و دشمن اقتصادی جنگ و ظالمانه های یم

کند.ایجادمانعکشورپیشرفتوتوسعهراهدر

۱۴۰۰خرداد۳۱
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خب اقتصاد و سیاست حوزه گزارش تقرگزاربه طری افتتاح آیین در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم وریب، حها

ملی آزادپروژههای تصمناطق تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین و درهفتاد کشور اقتصادی ویژه توسعهرو روند کرد: یح

سرمایهگذا افزایش و کشور آبادانی طرو در هایری پروژه و بهزحها مردم که است این دهنده نشان مختلف بخشهای در یربنایی

هستند.امیدوارکشوروخودآینده

تح و اقتصادی جنگ برابر در ایستادگی و مقاومت با ایران مردم اینکه بیان با بهرروحانی را دشمن بینی و سیاه صورت ظالمانه، یمهای

آم مسئوالن گذشته روزهای در داشت: اظهار مالیدند، تحرخاک لغو برای و پذیرفته مدتها از بعد را خود اشتباه کروناریکایی واکسن یم

جمله از کرونا با مقابله تجهیزات تامین در و هستیم واکسن کننده تولید امروز ما که است درحالی این و کردند آمادگی اعالم ایران علیه

یم.رنداجرخابهیزنیاماسک

دیگ بخش در جمهور جایگاهررئیس اهمیت به اشاره با خود سخنان از آزادی گفت:مناطق کشور، اقتصاد در اقتصادی ویژه و

آزادامروز بامناطق ایران بین ارتباطی پل و شدهاند تبدیل کننده تولید و کننده صادر به کننده مصرف و کننده وارد از و یافته توسعه

هستند.جهانمختلفکشورهایوهمسایگان

اینکه بر تاکید با آزادروحانی سرمایهگذامناطق در تحرباید بزودی گفت: شوند، پیشران خارجی سرمایهری و میشود برداشته یمها

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجی

تب با خود سخنان ابتدای در جمهور بزررئیس مسئولیت به عمل خاطر به ایران مردم از (ع)، رضا امام سعادت با میالد وریک سیاسی گ

کرد.یرسپاسگزایخیرتامقطعایندریرجمهویاسترانتخاباتدرکترشواجتماعی

آم رسمی مقام یک اعتراف به اشاره با تحرروحانی گستره به آمریکا ظالمانه خریمهای بر حتی درریکا گفت: کرونا، واکسن و ماسک ید

تح را چیز همه سفید کاخ ظالمان که میگفتیم چه هر ایران، ملت علیه عیار تمام اقتصادی جنگ نیم و سال سه همهرطول و کرده یم

نمیکردند.باورعدهایبازبستهاند،راراهها

دولت و کردند اعمال ایران ملت علیه کامل محاصره نیم و سال سه سفید کاخ ظالمان که داد نشان اعتراف این افزود: جمهور رئیس

است.دادهادامهرامسیرهمانگذشتهماه5حدوددرمتفاوتشعارهایوجودبانیزیکارآمجدید

تص آمرروحانی کرد: صادریح حتی و خودکفا ماسک تولید در ایران ملت دیدند وقتی نیزریکاییها واکسن تولید زمینه در و است کننده

کرد.خواهندرفعراایرانبرایواکسنوماسکیدرخیمرتحکهکنندمیاعالمتازهاست،بودهموفق

ط مستمر افتتاح جمهور بزررئیس عمرانی آمرحهای به تودهنی یک را کشور سراسر در افتتاحهایرگ کرد: خاطرنشان و توصیف یکا

آم شاید که داد نشان تحرپنجشنبهها با بتوانند هریکاییها اما کنند، مواجه مشکل با را ایران ملت رفاه تولیدریم توانست نخواهند گز

کنند.تعطیلکشورایندررافعالیتو

اق…جنگابربردرمقاومتباانایردممرکشور:اقتصادیویژهوادآزمناطقملیحهایطرافتتاحآییندرروحانییب:تقر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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/۰۰(انزلیآزادمنطقهپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهاحداثعملیاتآغازشود؛میانجامجمهوررییسدستوربا
۰۳/۳۰-۱۲:۲۹(

پا مجموعه ساخت جمهور،عملیات رییس روحانی حسن دکتر فرمان به آزاد مناطق های پروژه افتتاح از دور پنجمین شهرباردر و ابی سزک اینری پوشیده
شود.میآغازمنطقه

های پروژه افتتاح از دور پنجمین در انزلی، از خبرآنالین گزارش آزادبه ساختمناطق جمهور،عملیات رییس روحانی حسن دکتر فرمان به

شود.میآغازمنطقهاینپوشیدهرسیزشهرباوابیکرپامجموعه

پا شهربارمجموعه و ابی سزک گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه بارمیلیارد4300یرپوشیده داخلی خصوصی بخش یالی

گی آخربهره از مساحتری به فضایی در المللی بین های شاخص و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای 23000یر

گیرد.میقراریربردابهرهموردوساختهنیموسالدوظرفمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرمربع)مترهزار23مترمربع(

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

گذارگردشگ سرمایه با منطقه خاری مقیم ایرانی جهتری در سازمان های ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از ج

گردد.میمحسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایهجذب

گردشگ حوزه در اکنون هم است بزرگفتنی دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه کشور؛رکواآیریحی-گردشگرین خزندگان باغ و یوم

مرگتربز تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل امکاناترینا سایر بهمراه آبی های ورزش و یحی

گردشگرتف و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سازمانریحی سوی از که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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یمهارتحروحانی:مهمخبراست؛شدهبیشتر99و98سالدریهار/سرمایهگذاخوردهشکستاقتصادیجنگدریکارآم
)۰۷:۳۲-۰۰/۰۳/۳۱(امیدوارنداقتصادآیندهبه/مردمشدخواهدرفعبزودی

سرمایهگذا گفت: سالررئیسجمهور در امیدوار99و98یها اقتصادی آینده به مردم یعنی این و است شده بیشتر اقتصادی، جنگ و مشکالت علیرغم
هستند.

خب گزارش بردارگزاربه بهره آئین در رئیسیجمهور روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم ، خبرآنالین آزادیری صنعتیرتجامناطق ی،

هرم استانهای اقتصادی ویژه آزادزو منطقه در گفت: ارس آزاد منطقه رئیس گزارش استماع از پس خوزستان، و شرقی آذربایجان گان

سال در گذا98ارس، سرمایه تومان میلراد نهصد و سالرهزار در و است شده سه99ی به یعنی است شده تومان میلیارد هزار شش ،

است.رسیدهبراربر

آم میگوئیم ما اینکه گفت: سرمایهگذارروحانی که است این دلیل به خورده، شکست اقتصادی جنگ در سالریکا در 99و98یها

هستند.امیدواردرصد100صادراتوتولیداقتصادی،آیندهبهمردمیعنیاست.شدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم

بخوانید؛مهرازنقلبهادامهدرراویاظهاراتاهم

هستند.امیدوارخودکشورآیندهبهمردمکهاستمعنیاینبهخصوصیبخشیرگذاسرمایه*

تح شدن برداشته از بعد بودیم. ارس آزاد منطقه در مهم های پروژه افتتاح شاهد بار چندین گذشته ماههای طول در ما بزودیر* که یم،

بود.خواهدگستردهبسیارآذربایجانیرجمهوباروابطمانمطئمنممنشد،خواهدبرداشتهیمرتح

بز تصمیمات آذربایجان رئیسجمهور با ما تحر* دلیل به تصمیمات این همه و کردیم اتخاذ مقدارگی قطعاریم، اما بود شده کند ی

شد.خواهدعملیاتیواجرایی

...داردادامه

روحانی:است؛جنسازپربازاراست/شدهبیشتر99و98سالدریهارسرمایهگذامالیدند/خاکبهراترامپبینیمردم
)۰۸:۰۰-۰۰/۰۳/۳۱(امیدوارنداقتصادآیندهبه/مردمشدخواهدرفعبزودییمهارتح

سرمایهگذا گفت: سالررئیسجمهور در امیدوار99و98یها اقتصادی آینده به مردم یعنی این و است شده بیشتر اقتصادی، جنگ و مشکالت علیرغم
هستند.
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خب گزارش طرگزاربه افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم ، خبرآنالین درری و ملی حهای

ط از افتتاح سازمانرحاشیه آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه شورایرو دبیر گزارش ارائه از پس شد، گزار

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و الملل بین بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق دررعالی تحول برای مهم مناطقح

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودترنشستنثمربهبرایهمدولتوباشدآزاد

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

بخوانید؛ایسناوایرناازنقلبهادامهدرراویاظهاراتاهم

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم ط100* این برای که است خصوصی بخش این هستند، امیدوار سرمایهگذاردرصد یرحها

سرمایهگذا تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. سرمایهگذارکرده خصوصی بخش وقتی اما کند بهری میکند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنای

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر سرمایهگذار* از میزان چنین که باشند نداشته امید ایستادگیری همین نمیدهند. انجام را ی

است.مامردمواالیجایگاهازنشانبوده،بیسابقهیخرتادرکهکشیدندنیموسالسهایندرکهسختیورنجبرخالفمردم

آم خود پیش روز چند اینکه حاضر* کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را خودریم که میدهد نشان یم

ترو درراین اگر که گفتهاند نبوده، درست قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائل

رفتیم.تولیدسمتبههمواکسندرومیکنیمصادراتوشدیمخودکفاماسکتولیددرمافهمیدندکهزمانیآنهمتازه*

ما اقتصاد اما دارد وجود اقتصادی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن مالیدند، خاک به را ترامپ بینی مردم *

میشد.محسوبیکارآمبهتودهنیکهبودملیحهایرطافتتاحهمینآننشانیکونشدنابودجنگاینپساز

ط افتتاح دولت آخر روز تا ما طر* ما میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی کردیمزحهایرحهای افتتاح مختلف مناطق در یادی

سرمایهگذا آنچه با شدرکه کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد اینکهرهزار از من گرفت. صورت آزادی مناطقمناطق از ایران

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکننده

تح زودی به شاءاهلل ان سرار* ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن جمهور* رییس با مهمی تصمیمات میشود. گسترده آذربایجان با ما روابط ها، آذربایجانریم ی

تح دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده مردمراتخاذ و میشود عملیاتی و اجرایی اینها همه که بود شده مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهد

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآور*{ و روزرکان هر آزاد}: مناطق در بویژه وی زحمات ی

بز بسیار افتتاح دررشاهد آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش بازرهستیم. و است شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهم

کرد.خواهدکمکیززعایرانتوسعهبرایآزادمناطقبهدوازدهمویازدهمدولتهمانندسیزدهمدولتمطمئنم*
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ج را قشم ادامه در گذاز*{ سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم کرد}: توصیف آباد ای شدهریره انجام منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و افتتاحزاست باشیم. جزحرط15یره این در همهزیرهزیربنایی خوشحالی موجب یبا

دارد.یرگردشگهمچنینویاردازیربهرهبرداویاییردبخشدرهموتولیدبرایهمیادیزبسیاراستعدادیرهزجاینچوناستما

اسفند سفر در و97* نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات بودزبه اروندرود الیروبی مسئله عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در تصرکه ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق جهاتریر از که کردیم ح

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومخاتلف

ط همچنین در* به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن همرح این و است مهم بسیار میکند متصل مدیترانه یای

و نخست با ما مصوبات فعالیتزجزو و برطرف موانع که کردیم صحبت الکاظمی آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد برایرآغاز خوبی بسیار مسیر این بود نخواهد هم کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتز

سختیها هنوز همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این *

داد. خواهد ادامه را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و

...داردادامه

)۱۲:۳۶-۰۰/۰۳/۳۱(شدآغازانزلیدرپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهساختاجراییعملیات

اقتصادی عمرانی های پروژه تولید جهش برای امید و تدبیر دولت افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد گردشگزدر و دستورریربنایی با کشور آزاد مناطق ی
شد.آغازحرط52اجراییعملیاتوافتتاحپروژه50،ایراناسالمییرجمهومحترمیاسترروحانیدکتر

اقتصادی عمرانی های پروژه تولید جهش برای امید و تدبیر دولت افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد :در انزلی از خبرآنالین گزارش به

گردشگز و آزادیریربنایی روحانیمناطق دکتر دستور با جمهورکشور محترم ،ریاست ایران اسالمی اجرایی50ی عملیات و افتتاح پروژه

شد.آغازحرط52

ط افتتاح رویداد پنجمین رویداد سراسراین های آزادیرح کنفرانسیمناطق ویدیو افتتاحیه های برنامه جمهوردر کهریاست بوده ی

پا مجموعه پروژه ساخت عملیات روحانی دکتر دستور شهرباربا و آبی سزک گردشگری و تجارت فاز در آغازرپوشیده انزلی آزاد منطقه ی

شد.

بز پروژه این است گردشگرگفتنی تکمیلرگ منظور به دیگر گامی گردشگزی های ساخت ضریر افزایش و ماندگاری درریب گردشگر ی

شد.محققکشورازجرخامقیمداخلیگذارسرمایهجذبباکهبودهانزلیآزادمنطقه

پا شهربارمجموعه و ابی سزک گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه گیرمیلیارد4300یرپوشیده بهره با خصوصی بخش ازریالی ی

مساحترآخ به فضایی در المللی بین های شاخص و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای متر23مترمربع(23000یر هزار

گیرد.میقراریربردابهرهموردوساختهنیموسالدوظرفمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرنفر120برایاشتغالزاییمیزانبامربع)
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گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

گذارگردشگ سرمایه با منطقه خاری مقیم ایرانی جهتری در سازمان های ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از ج

گردد.میمحسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایهجذب

گردشگ حوزه در اکنون هم است ذکر به بزرالزم دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه خزندگانرکواآیریحی-گردشگرین باغ و یوم

بز مرگترکشور؛ تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل سایررینا بهمراه آبی های ورزش و یحی

تف گردشگرامکانات و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سویریحی از که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقهسازمان

)۱۲:۳۶-۰۰/۰۳/۳۱(یرگذاسرمایهیالرمیلیارد24800باقشمدرگربزپروژه15ازیربردابهرهآغاز

امروز گفت: قشم آزاد منطقه سازمان مدیرعامل و مدیره هیات بز15رییس گردشگرپروژه های درحوزه انررگ نفت، شیالت، سرمایهژی، با وعمرانی ی
کهرمیلیارد24800یرگذا و69یال خصوصی بخش توسط آن اشتغالزایی31درصد با است گرفته صورت قشم آزاد منطقه سازمان توسط آن 880درصد
رسد.مییربردابهرهبهنفر

زنی کلنگ و افتتاح آیین در دوشنبه روز پور درویش علی قشم از خبرآنالین گزارش معرفی29به و منطقه76پروژه اجرای درحال پروژه

جمهو رییس توسط قشم طرآزاد از اجراییری عملیات افزود: کنفرانس ویدیو با14یق نیز گذارمیلیارد73285پروژه سرمایه باریال و ی
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شود.میآغازقشمآزادمنطقهدرامروزنفر5180مستقیمغیراشتغالزاییونفر1936مستقیماشتغالزایی

اینکه به اشاره با گذا76وی سرمایه با هم ازرپروژه بیش میلیارد200ی تارهزار آنها از نیمی که نیز50یال است داشته پیشرفت درصد

تص است، اقدام و اجرا دست در منطقه این بسیاردر کرد: استریح مومنی حمیدرضا مهندس زحمات نتیجه منطقه این های پروژه از ی

کنیم.تشکرایشانزحماتازجادرهمینداردجاکه

ب اسکله این محل در ها پروژه افتتاح آیین که حرا نفتی اسکله احداث پروژه درباره قشم آزاد منطقه سازمان همرمدیرعامل شد گزار

رسد.مییربردابهرهبهآیندهماهدرچندهزارتن70ظرفیتباآندومفازوامروزتنهزار30ظرفیتبااسکلهایناولفازگفت:

دیگ بخش در پور درویش جرعلی مردم از تمجید با خود سخنان از بخشیزی توسعه اقدامات و ها برنامه با همراهی بخاطر قشم یره

درج هم پیشین روزهای شد: یادآور مشازیرهزدولت شاهد قشم پرغرورریبای و شکوه با های صحنه در مردم این برانگیز تحسین کت

بودیم.گذشتهمثل

ج مردم شزوی را قشم تصریره و خواند درستکار و سخاوتمند مجمعریف، در آنهاست زندگی سرمایه امید، که مردم این کرد: یح

کنند.میزندگیکند،میدوچندانراآنیزنواچشمنظیرشبیهایفرصتونظیرکمهایگیژویکههایباییزازیرالجزای

زنی کلنگ و افتتاح آیین است معرفی29گفتنی و جمهو76پروژه رییس توسط قشم آزاد منطقه اجرای درحال طرپروژه از ویدیوری یق

شد.گزارربقشمیرهزجحرااسکلهمحلدر1400خرداد31روزآزادمناطقدریرجمهویاسترافتتاحاتپنجمدوردرکنفرانس

مشا با ها پروژه گذاراین سرمایه و خصوصی بخش و قشم آزاد منطقه سازمان ازرکت بیش میلیارد61ی ورهزار و666یال دالر میلیون

اجراست.دستدریاشدهاجراینفرهزار7ازبیشزاییاشتغالویورومیلیون276

)۱۳:۳۱-۰۰/۰۳/۳۱(شدآغازچابهارآزادمنطقهدریربناییزواقتصادیحرطسهاجراییعملیات

ط سه اجرایی ورعملیات اقتصادی ملی ارزح اعتبار با وزیربنایی میلیارد یک سرمایهگذا421ی و یورو و64یالیریرمیلیون دررمیلیارد553هزار یال
شد.آغازیرجمهورییسدستورباوکنفرانسوویدئیقرطازچابهارآزادمنطقه

م انقالب معظم رهبر جانب از که سالی در : چابهار از خبرآنالبن گزارش بخشیزبه ، زداییها مانع و پشتیبانیها تولید، نام به است ین

برنامه تجازیراز آزاد منطقه کالن اهداف تحقق برای امید و تدبیر دولت در گرفته صورت ایجادری و تولید رشد برای چابهار صنعتی ی

سرمایهگذا شاهد و نشسته ثمر به صادراتمحور و پایدار امروزراشتغال و هستیم سنگین صنایع عرصه در غیردولتی بخش کالن یهای

جمهو رییس دستور سرمایهگذاربا مجموع با ملی پروژه سه اجرایی عملیات ارری وزی میلیارد یک سرمایهگذا421ی و یورو یرمیلیون
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معادلر و64یالی سرمایهگذارمیلیارد553هزار میزان نظر از پروژهها این که شد آغاز خصوصی بخش توسط نوعریال همچنین و ی

هستند.اهمیتداراییژتکنولو

ط کرد آغاز را خود اجرایی عملیات روحانی حسن دستور با که پروژه شرنخستین استرح پتروشیمی صنایع در مبنا» صنعت «کیمیا کت

ساخت برای در2که که است پلیپروپیلن واحدهای و اتیلن پلی تولید واحد یک الفینها به متانول تبدیل واحد یک متانول واحد

مساحت به گذا73زمینی سرمایه با و ورهکتار میلیارد یک و350ی هزار چهار و یورو سالیانه500میلیون تولید برای تومان میلیارد

است.شدهطراحینفر460وهزار2برایمستقیماشتغالایجادوپتروشیمیمحصولانواعُتنهزار414ومیلیونیک

ش پروژههای مجموعه از پروژه بفردردومین منحصر مجموعه و آن جانبی صنایع و شکر تصفیه حوزه در که بوده تیس پیشرو صبا کت

بزرگردشگ شامل درگتری مساحترین با جهان مصنوعی مساحت116یاچه به زمینهایی مجموعه در اقامتی جزایر و هکتار139هکتار

گذا سرمایه با و35یرو و700میلیون یکهزار و یورو خدمات500هزار ارائه و شکر پایه بر محصول انواع تولید برای تومان میلیارد

است.شدهطراحینفر726برایمستقیماشتغالایجادواقامتیویرگردشگ

ط پروژه، شیرسومین سارح دزین آب آزادری منطقه محدوده در مستقر فوالد و پتروشیمی صنایع در استفاده و آشامیدنی آب برای یا

برنامهرتجا فاز سه طی که است چابهار صنعتی شزیری و است شده مری نگین توسعه سرمایهگذاکت امروزرُکران دارد. عهده به را آن ی

جمهو رییس دستور تولیدربا ظرفیت با پروژه این نخست فاز اجرایی عملیات شی40ی آب مکعب متر اسمزرهزار روش با روز در ین

آبهای از برداشت و گذازمعکوس سرمایه با و و35یریرسطحی و700میلیون یورو برای450هزار مستقیم اشتغال و تومان میلیارد

شد.شروعنفر76

کالنت شهید بندر به پتروشیمی محصوالت انتقال خط اجرایی عملیات همزمان است ذکر به سایترالزم به آب انتقال خط همچنین و ی

شد.آغازنیزپتروشیمی

ط اجرایی بهرهبردار«عملیات آیین در شده، ذکر طرحهای از ملیری آزادحهای هرمرتجامناطق استانهای صنعتی آذربایجانزی گان،

شد»آغازبلوچستانوسیستانوگیالنخوزستان،غربی،وشرقی

شد.افتتاحوکلنگزنیکشورسطحدرملیحرطتومانمیلیاردهزار70ازبیشمراسمایندر

شدآغازچابهارادآزمنطقهدریربناییزواقتصادیحطرسهاییاجرعملیاتخبرآنالین:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۳:۳۱-۰۰/۰۳/۳۱(صاداراتافزایشواقتصادیهایفعالیترونقهدفباکیشدرالمللبینبورسایجاد

بردا بهره دوره ششمین مراسم در مشاور مومنی رضا دررحمید الملل بین بورس ابجاد از کشور آزاد مناطق عمرانی های ح طر اجرایی عملیات آغاز و ی
داد.خبرآزادمنطقهاینتولیدیکاالهایصادراتافزایشزمینهتقویتهدفباکیشآزادمنطقه

شورایعالی دبیر جمهورو رییس مشاور مومنی، حمیدرضا : کیش از خبرآنالین گزارش آزادبه اینکهرتجامناطق اعالم با کشور صنعتی و ی

گذارط50امروز سرمایه بررح بالغ ارزشی با برای8ی اشتغالزایی و تومان میلیارد و2هزار در90هزار آزادنفر قشممناطق اروند، کیش،

بردا بهره به ارس حاضررو حال در که کنم می اعالم افتخار با داشت: اظهار رسد می گذارط621ی سرمایه ورح درزی مناطقیربنایی

برآزاد بالغ ارزشی با با248کشور متوسط صورت به که است اجرا حال در تومان میلیارد فی50هزار پیشرفت بردازدرصد بهره و یریکی

داشت.خواهدهمراهبهاشتغالزایینفرهزار37حدودبرایآیندههایماهدر

اجرایی عملیات امروز همچنین افزود: ازرط52وی بیش ارزش به کیش،62ح چابهار، انزلی، اروند، ارس، مناطق در تومان میلیارد هزار

شود.میآغازماکووقشم

درج الملل بین بورس ایجاد قانونی کارهای سازو اینکه اعالم با جمهور رییس منظورزمشاور به : داشت اظهار است شده تامین کیش یره

همکا مالی های بازار متعدد و متنوع مزایای از مندی انجامربهره سرمایه بازار مختلف های بخش و مناطق میان ای گسترده های ی

ش ایجاد به توان می جمله آن از که خاصرشده سرمایه تامین آزادکت جهتمناطق مناطق در بورس تاالرهای های فعالیت گسترش و

کرد.اشارههمسایههایکشورازویژهبهخارجیگذارسرمایهجذب

ش ساختار اصالح افزود: گذاروی سرمایه های آزادیرکت اقداممناطق دست در موضوعات دیگر از نیز سرمایه بازار از منابع تامین جهت

است.

موثرت از یکی الملل بین بورس اینکه بیان با خارجیرمومنی های سرمایه جذب جهت الزم اقتصادی بستر ایجاد برای های برنامه ین

ط از اقتصادجهانی احتساب با افزود: است کشور کاالهایربه صادرات برای مطمئنی مسیر الملل بین بورس استاندارد های شیوه یق

کنند.فراهمراکشورتولیدی

ار مالی تامین در بدیلی بی نقش ابزار این : داشت اظهار طزوی برای شری و ها دررح تنها نه ها آزادکت کشورمناطق کل برای بلکه

شد خواهد افتتاح کیش در الملل بین بورس بعدی رویداد در آن از پس و بوده بورس شورایعالی از مجوز اخذ حال در که داشت خواهد

شورایعالی آزاددبیر تسمناطق و تسهیل خواستار اختصاصیرهمچنین بانک و آفشور بانک تاسیس روند آزادیع امکانمناطق همچنین

شد.آزادمناطقتولیدیهایواحدبهکمکبرایهابانکتسهیالتدرصد50ازاستفاده

تص تسرمومنی صورت در کرد: مریح بانک مطابقزکریع آفشور بانک تاسیس برای متعددی گذاران سرمایه مجوز صدور فرایند در ی

بود.خواهیمکشورومناطقاقتصادیتوسعهبریرچشمگییرگذاراثآنازپسکهکنندمیاقداممقرراتوقوانین

مر برون بانک اثزوی از یکی نیز را گذارگذارتری سرمایه اقدامات و ها فعالیت رساندن ثمر به در مالی های ساختار تجارین و یری

سا اعتماد با که تسزبرشمرد در المللی، بین مالی منابع و ها سرمایه ورود زمینه ایجاد بر عالوه خارجی، گذاران سرمایه برای روندری یع

کرد.خواهدایفامهمینقشیرتجا

گذا سرمایه های فعالیت از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده جمهوراظهارداشت: رییس تجارمشاور و وری آنها ی

۱۴۰۰خرداد۳۱

۲۲۰
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کند.میایجادآزادمناطقهایحرطتامینجهتباالییبسیارظرفیتآزاد،مناطقهایسازمان

اختصاصی بانک تاسیس مومنی گفته آزادبه تومناطق منظور سازبه هدفند و ها سپرده بهینه هایزیع واحد به ارائه قابل تسهیالت ی

باشد.مییزکرمبانکیرهمکانیازمندکهاستمواردیدیگرازمناطق،درمستقرخدماتیوتولیدی

ش مالی منابع اینکه بیان با بزروی و کوچک های سازمان همه تریان اصلی از یکی مالی تامین و هستند ورگ زدایی مانع های ابزار ین

بردا بهره با تولید در گذارپشتیبانی سرمایه و مالی تامین شورای تشخیص با اخیر ماه سه در اظهارداشت: است پول زمانی ارزش از یری

ط مالی تامین جهت در الزم اقدامات متخصصان و نخبگان حضور هایربا سازمان کلیدی های آزادح نتیجهمناطق در که شد انجام

ار خ2بیش کیش، فرودگاه جدید پایانه برای تومان میلیارد پانصد و ایر،رهزار کیش توسعه و تجهیزات لجستیکیزید های یرساخت

گردشگ طرو و کاسپین بندر های اسکله توسعه و تکمیل امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، هایری یرساختیزح

است.شدهمالیتامینمتنوع،هایروشبابکر

از بیش افزود: همچنین ط3مومنی برای تومان میلیارد هایرهزار درزح آزادیربنایی هایمناطق فرایند شدن نهایی با ارس و چابهار

شد.خواهدتامینالزم

از بیش حاضر حال در مومنی رضا حمید گفته بانک320به و479شعبه بیمه زمینه74شعبه در رسانی خدمت حال در صرافی شعبه

باشند.میکشورآزادمناطقاقتصادیفعاالنبهیراعتباومالی

)۱۳:۵۷-۰۰/۰۳/۳۱(کیشدرعمرانیحرط٢١اجراییعملیاتآغازویربردابهره

های نمونه به ، توانند می مناطق این ، آزاد مناطق از سیزدهم دولت و انقالب معظم رهبر حمایت با کرد: تاکید کیش آزاد منطقه سازمان مدیرعامل
شوند.تبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمرتحشرایطدراقتصادییرآوتابازموفقی

افتتاح دوره پنجمین آیین در : کیش از خبرآنالین گزارش دررط52به عمرانی آزادح انزلی،مناطق قشم، کیش، ارس، اقتصادی ویژه و

ارزش با ماکو ط8اروند، از جمهور رئیس حضور با که تومان میلیارد برهزار کنفرانس ویدیو بهریق اشاره با آهنگران جعفر ، گزارشد

دولت و انقالب معظم رهبر حمایت با تردید بی : کرد تاکید ، مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق خصوص در انقالب معظم رهبر های دغدغه

عملکرد از آزادسیزدهم آومناطق تاب از موفقی های نمونه به ، کشور اقتصادی توسعه پیشرو عنوان به مناطق این ، موانع رفع یرو

.شدخواهندتبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمرتحشرایطدراقتصادی

ارزش به اشاره با کیش، آزاد منطقه سازمان عامل و29مدیر عمرانی پروژههای تومانی میلیارد کهزهزار صنعتی غیر و صنعتی یرساختی،

اتصادارایشافزواقتصادیهایلیتفعارونقهدفباکیشدرلمللابینسبورایجادخبرآنالین:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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بردا بهره از اجراست، حال در دولتی و خصوصی بخش توسط کیش اجراییردر عملیات آغاز و سرمایهگذارط٢١ی مجموع با یالیریرح

داد.خبریرهزجایندریالرمیلیاردهزار٤٢معادلیزارو

تکمیل لزوم بر تاکید با آهنگران متوازجعفر توسعه و ماهیتزیرساختها راستای در پایدار و آزادن سرمایهگذامناطق جذب جمله یراز

فناو انتقال صادرات، افزایش مراکزمالی،رخارجی، عرصه در پیشرفته خدمات ارائه پایه بر مناطق این پنجم نسل به ورود آن از مهمتر و ی

گردشگ توارلجستیکی، هدف با اخیر ماههای در کیش آزاد منطقه سازمان داشت: اظهار فناورانه، فعالیتهای و باتسهیلزی توسعه در ن

بر کاهش خصوصی، بخش مانعوفعالیت خصوص در انقالب معظم رهبر منویات به عمل ضمن اقتصادی، فعاالن با تعامل و کراسی

سرمایهگذا هدایت با توانسته تولید از حمایت و فناورانهرزدایی تولیدی خدمات و دارویی صنایع کلیدی حوزههای در خصوصی بخش ی

کند.تجربهرامناسبیبسیاررشد

ساخت مراحل تکمیل به ملی، سطح در آزاد منطقه این ظرفیتهای مطلوب معرفی و مناسب فرصتهای ایجاد اهمیت بر تاکید با وی

مساف جدید امروزرپایانه افزود: و کرد اشاره کیش بینالمللی فرودگاه سرمایهگذارط9ی حجم با عمرانی تومان1900یالیریرح میلیارد

ارروسرمایهگذا حدود22یزی عالوه به دالر بردا11میلیون بهره به یورو اجراییرمیلیون عملیات و. رسید سرمایهگذارط١٢ی با هزار١٦یرح

شد.آغازکیشدریالرمیلیارد١٩٧و

ط این که مطلب این بیان با طرآهنگران با منطبق ها پاسخگوییرح هدف با شناختی جمعیت مطالعات اساس بر و کیش جامع ح

تص است، شده بنا منطقه رشد حال در نیازجمعیت طربه این کرد: برایریح حدود375حها و مستقیم طور به طور755نفر به نفر

است.داشتهاشتغالزاییغیرمستقیم

، کیش آزاد منطقه حقوقی های خواسته راستای در کرد درخواست روحانی حسن دکتر از همچنین آزاد منطقه سازمان عامل مدیر

شزبرایبا سهام واگذارگشت و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش هواپیمایی جرکت اقتصادی فعاالن به سهام این از بخشی ،زی یزه

ش٤٩گشتزبا سهام از بردرصد و آب برکت شبکه اتصال همچنین و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش برق شبکه به کیش سراسرق یرق

هدفتقویت انرزبا های ساخت شهژیر عنوان به منطقه این ساکنان بیشتر رفاه افزایش و آزادری منطقه سازمان ، پیشرو و هوشمند ی

کند.یررایاکیش

ج آهنگران طزجعفر از مالی منابع تأمین نوین روشهای از موفق استفاده در پیشرو آزاد منطقه را برایریره سرمایه بازار یق

صکرتکمیلط اوراق انتشار گفت: و کرد عنوان تمام نیمه عمرانی خوحهای اوراق و اجاره ارزشرک به دین ایجاد400ید و تومان میلیارد

در ساختمان و زمین آزاداولینصندوق سازمناطق جمله از امیدوکشور که است مالی منابع تأمین در بخش اطمینان و نوین کارهای

یابد.گسترشهمخصوصیبهبخشیمردا

ط است ذکر به عالیرالزم شورای دبیر و رئیسجمهور کنفرانسی ویدیو حضور با آیین این در که آزادحهایی همچنینمناطق و کشور

هرم استان بردازفرماندار بهره به کیش در بلرگان از عبارت رسید ماربAکوی پرشین تلهکابینرجهای یوتاور، مسکونی مجتمع ینا،

ش حفارمیکا، ارائهخدمات شرکت دوم فاز کیش)، پارسیان سرویس (پترو گازری و نفت صنایع پیشرفته ایمنی خدمات ارائه فامور(کت

شرمه فازجدید کیش)، شرگان مدیفارم)، (کیش ورزشی مکمل و خوراکی قطره و شربت تولید ورکت اتصاالت و شیرآالت تولیدی کت

میباشند.کیش)سالمتنوشیدرمروا(آشامیدنیآبتولیدیکترشوکیش)هیدرونیوماتیککولِمت(گازونفتصنایعابزار

ط جاترهمچنین آرمیتاژ،کارخانه و ملیا های هتل ونیز، چندمنظوره مجموعه شامل نیز شد آغاز امروز آنها اجرایی عملیات هاییکه ح

فل سازههای شیزساخت آب های پکیج انواع ساخت و طراحی آرایشی، و خانگی مونتاژلوازم کشتیرانی، سکوهای انواع وری، ینکن

کیشدرانیعمرحطر٢١اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهرخبرآنالین:|خبرخبرادامهادامه
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بارب پایانه کارتصفیه، کامیونی، چاری بندر مواصالتی جاده فرودگاه، غربی اپرون فرودگاهی، مدرسهرگو پیرامونی18ک، دیوار و کالسه

بود.کیشالمللیبینفرودگاه

وعلمیآزادمنطقهبهاروندتبدیلامکانآینده/ماهیکازاروندالیروبیآغازکرد؛عنواناروندآزادمنطقهسازمانپرسترس
)۱۴:۵۰-۰۰/۰۳/۳۱(دانشگاهیهاب

آورس جمع با آینده ماه یک تا کرد عنوان جمهور رئیس که گونه همان گفت: اروند آزاد منطقه سازمان از39یرپرست جنگ زمان مغروقه کشتی فروند
شود.میآغازرودخانهاینالیروبیکاراروندرود

افتتاح ی حاشیه در امروز ظهر گروسی حسین آبادان، از خبرآنالین خبرنگار گزارش گذا11به سرمایه زنیرپروژه کلنگ و دیگر6ی پروژه

تب ضمن شد، انجام کنفرانس ویدئو قالب در و جمهور رئیس حضور با امیدوارکه ابراز و رضا امام والدت و کرامت دهه ارائهریک از ی

دیگر میان در اروند آزاد منطقه کرد: اظهار منطقه، خوب مردم شان خور در و شایسته آزادخدمات ومناطق استثنایی موقعیت یک از

است.برخورداریکژاسترات

همجوا لجستیک، موقعیت افزود: میروی مدیترانه، سپس و بصره به شلمچه آهن راه اتصال امکان و کویت و عراق کشورهای با ی

کند.تبدیللجستیکایمنطقهبهرامنطقهاینتواند

تص آوروی جمع با آینده ماه یک تا کرد جمهورعنوان رئیس که گونه همان را رود اروند الیروبی کار کرد: مغروقه39یریح کشتی فروند

شدن برداشته و کرونا از پس بصره به شلمچه مرز کردن فعال با بتوانیم بایستی آن کنار در و شود می آغاز رودخانه این از جنگ زمان

به را منطقه این سفارش، صادرات،رثبت بحث در گذاران سرمایه برای مناسب بستر ایجاد یعنی اش رسالت و اصلی ی وظیفه و یل

گردانیم.زباتولیدولجستیکواردات،

کهرس گونه همان شد: یادآور اروند، دیگر استثنایی موقعیت به اشاره با اروند، آزاد منطقه سازمان آزادپرست ورتجامناطق صنعتی ی،

دررگردشگ وخارجی داخلی های دانشگاه و دارد را علمی آزاد منطقه به شدن تبدیل ظرفیت اروند من اعتقاد به دارد، وجود کشور در ی

باشند. داشته کار دستور در را خارجی دانشجویان جذب و توسعه و یابند استقرار اینجا در توانند می پزشکی جمله از مختلف های رشته

علمی آزاد منطقه بحث از خواهند می که نقاطی سایر و شود دانشگاهی هاب یک عنوان به تواند می اروند آزاد منطقه گفت: گروسی؛

ش صنعتی شیراز؛ صنعتی های دانشگاه تاکنون که همانطور کنند آمادگی اعالم شوند مند اعالمربهره شیراز و تهران پزشکی علوم و یف

شوند.مستقراروندآزادمنطقهدرفعالیتجهتآبادانپزشکیعلومدانشگاهکناردرتااندکردهآمادگی

جمهو نظام افزود: دارند، خدادادی نعمت الجیشی سوق موقیعت لحاظ به خرمشهر و آبادان شهرهای اینکه بیان با اسالمیروی ی
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دیگ تواندرنعمت می اروند، منطقه رشد بر عالوه شوند، تلفیق درست دو این اگر که داده هدیه خطه این به آزاد منطقه عنوان تحت ی

باشد.گذاراثرنیزملیاقتصاددر

)۱۴:۵۰-۰۰/۰۳/۳۱(کیشردعمرانیحرط٢١اجراییعملیاتآغازویربردابهره

شد.افتتاحیازنیکلنگکیشدرکنفرانسویدئویقرطازجمهوررییسحضوربایالرمیلیاردهزار٤٢یزارویالیراعتبارمجموعباعمرانیحرط٢١

افتتاح دوره پنجمین آیین در : کیش از خبرآنالین گزارش دررط52به عمرانی آزادح انزلی،مناطق قشم، کیش، ارس، اقتصادی ویژه و

ارزش با ماکو ط8اروند، از جمهور رئیس حضور با که تومان میلیارد برهزار کنفرانس ویدیو بهریق اشاره با آهنگران جعفر گزارشد،

دولت و انقالب معظم رهبر حمایت با تردید بی کرد: تاکید مقاومتی، اقتصاد اهداف تحقق خصوص در انقالب معظم رهبر های دغدغه

عملکرد آزاداز آومناطق تاب از موفقی های نمونه به کشور، اقتصادی توسعه پیشرو عنوان به مناطق این موانع، رفع دررو اقتصادی ی

شد.خواهندتبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمرتحشرایط

ارزش به اشاره با کیش، آزاد منطقه سازمان عامل و29مدیر عمرانی پروژههای تومانی میلیارد کهزهزار صنعتی غیر و صنعتی یرساختی،

بردا بهره از اجراست، حال در دولتی و خصوصی بخش توسط کیش اجراییردر عملیات آغاز و سرمایهگذارط٢١ی مجموع با یالیریرح

داد.خبریرهزجایندریالرمیلیاردهزار٤٢معادلیزارو

تکمیل لزوم بر تاکید با آهنگران متوازجعفر توسعه و ماهیتزیرساختها راستای در پایدار و آزادن سرمایهگذامناطق جذب جمله یراز

فناو انتقال صادرات، افزایش مراکزمالی،رخارجی، عرصه در پیشرفته خدمات ارائه پایه بر مناطق این پنجم نسل به ورود آن از مهمتر و ی

گردشگ توارلجستیکی، هدف با اخیر ماههای در کیش آزاد منطقه سازمان داشت: اظهار فناورانه، فعالیتهای و باتسهیلزی توسعه در ن

بر کاهش خصوصی، بخش مانعوفعالیت خصوص در انقالب معظم رهبر منویات به عمل ضمن اقتصادی، فعاالن با تعامل و کراسی

سرمایهگذا هدایت با توانسته تولید از حمایت و فناورانهرزدایی تولیدی خدمات و دارویی صنایع کلیدی حوزههای در خصوصی بخش ی

کند.تجربهرامناسبیبسیاررشد

ساخت مراحل تکمیل به ملی، سطح در آزاد منطقه این ظرفیتهای مطلوب معرفی و مناسب فرصتهای ایجاد اهمیت بر تاکید با وی

مساف جدید امروزرپایانه افزود: و کرد اشاره کیش بینالمللی فرودگاه سرمایهگذارط9ی حجم با عمرانی تومان1900یالیریرح میلیارد

ارروسرمایهگذا حدود22یزی عالوه به دالر بردا11میلیون بهره به یورو اجراییرمیلیون عملیات و رسید سرمایهگذارط١٢ی با هزار١٦یرح

شد.آغازکیشدریالرمیلیارد١٩٧و

دانشگاهیهابوعلمیادآزمنطقهبهاروندتبدیلامکانآینده/ماهیکازاروندالیروبیآغازخبرآنالین:|خبرخبرادامهادامه
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ط این که مطلب این بیان با طرآهنگران با منطبق ها پاسخگوییرح هدف با شناختی جمعیت مطالعات اساس بر و کیش جامع ح

تص است، شده بنا منطقه رشد حال در نیازجمعیت طربه این کرد: برایریح حدود375حها و مستقیم طور به طور755نفر به نفر

است.داشتهاشتغالزاییغیرمستقیم

کیش، آزاد منطقه حقوقی های خواسته راستای در کرد درخواست روحانی حسن دکتر از همچنین آزاد منطقه سازمان عامل مدیر

شزبرایبا سهام واگذارگشت و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش هواپیمایی جرکت اقتصادی فعاالن به سهام این از بخشی یزه،زی

ش٤٩گشتزبا سهام از بردرصد و آب برکت شبکه اتصال همچنین و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش برق شبکه به کیش سراسرق یرق

هدفتقویت انرزبا های ساخت شهژیر عنوان به منطقه این ساکنان بیشتر رفاه افزایش و آزادری منطقه سازمان پیشرو، و هوشمند ی

کند.یررایاکیش

ج آهنگران طزجعفر از مالی منابع تأمین نوین روشهای از موفق استفاده در پیشرو آزاد منطقه را برایریره سرمایه بازار یق

صکرتکمیلط اوراق انتشار گفت: و کرد عنوان تمام نیمه عمرانی خوحهای اوراق و اجاره ارزشرک به دین ایجاد400ید و تومان میلیارد

در ساختمان و زمین آزاداولینصندوق سازمناطق جمله از امیدوکشور که است مالی منابع تأمین در بخش اطمینان و نوین کارهای

یابد.گسترشهمخصوصیبهبخشیمردا

ط است ذکر به عالیرالزم شورای دبیر و رئیسجمهور کنفرانسی ویدیو حضور با آیین این در که آزادحهایی همچنینمناطق و کشور

هرم استان بردازفرماندار بهره به کیش در بلرگان از عبارت رسید ماربAکوی پرشین تلهکابینرجهای یوتاور، مسکونی مجتمع ینا،

ش حفارمیکا، ارائهخدمات شرکت دوم فاز کیش)، پارسیان سرویس (پترو گازری و نفت صنایع پیشرفته ایمنی خدمات ارائه فامور(کت

شرمه فازجدید کیش)، شرگان مدیفارم)، (کیش ورزشی مکمل و خوراکی قطره و شربت تولید ورکت اتصاالت و شیرآالت تولیدی کت

میباشند.کیش)سالمتنوشیدرمروا(آشامیدنیآبتولیدیکترشوکیش)هیدرونیوماتیککولِمت(گازونفتصنایعابزار

ط جاترهمچنین کارخانه آرمیتاژ، و ملیا های هتل ونیز، چندمنظوره مجموعه شامل نیز شد آغاز امروز آنها اجرایی عملیات که هایی ح

فل سازههای شیزساخت آب های پکیج انواع ساخت و طراحی آرایشی، و خانگی مونتاژلوازم کشتیرانی، سکوهای انواع وری، ینکن

بارب پایانه کارتصفیه، کامیونی، چاری بندر مواصالتی جاده فرودگاه، غربی اپرون فرودگاهی، مدرسهرگو پیرامونی18ک، دیوار و کالسه

بود.کیشالمللیبینفرودگاه
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)۰۷:۳۷-۰۰/۰۳/۳۱(پرسایراناززندهپخشجمهور|رئیسحضوربای-صنعتیرتجاآزادمناطقدرحرط50افتتاح

ورط50افتتاح اقتصادی تولیدی، تجازح آزاد مناطق در درریربنایی اقتصادی ویژه و صورت6ی-صنعتی به جمهور رئیس روحانی» «حسن حضور با استان
است.پرسایرانیرگزارخبازپخشحالدرزندهصورتبهاکنونهمکنفرانسوویدی

ماهوارهرگزارخب روی بر را پرس ایران Eutelsatی 21Bف H.2220.11520کانسرو . Fec وبسایت3/4 در زنده پخش ویژه صفحه روی یا

کنید؛دنبالپرسایرانهای

https://iranpress.com/live

)۰۸:۵۱-۰۰/۰۳/۳۱(جمهوررئیسدستورباآزادمناطقسازماناقتصادیحهایرطازیربردابهره

بهرهبردا پرس: ایران اجراییرتهران- عملیات آغاز و و102ی اقتصادی تجازپروژه آزاد مناطق در باریربنایی دوشنبه روز کشور اقتصادی ویژه و صنعتی ی،
شد.آغازکنفرانسوویدئیقرطازوجمهوررئیسفرمان

خب گزارش افتتاحرگزاربه فرمان تولید، جهش برای امید و تدبیر ملی پویش هفته چهارمین و هفتاد در « روحانی حسن » ، پرس ایران ی

و102رسمی اقتصادی درزپروژه را آزادیربنایی بلوچستان،رتجامناطق و سیستان خوزستان، استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی ی،

کرد.صادرگیالنوشرقیآذربایجانگان،زهرم

اجرای در50برای آزادپروژه بهرهبردامناطق امروز که کشور اقتصادی ویژه ورو هزار هشت میشود، آغاز آنها از رسمی میلیارد15ی

ه اعتبار اجرایزتومان برای و شده نیز52ینه میشود آغاز رسما امروز آنها احداث عملیات که و62طرحی اعتبار50هزار تومان میلیارد

است.شدهگرفتهنظردر

شود.میایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا

افتتاح فرمان صدور از قبل جمهور ورط15رئیس صنعتی برابزح سه افزایش ارس، آزاد منطقه در گذاریربنایی سرمایه اینری در ی

و هزار یک از سال900منطقه در تومان بر98میلیارد بالغ سال6به در تومان میلیارد اقتصادی99هزار جنگ شکست از خوبی نشانه را

دانست.ایرانمردمعلیهیکارآم

ط افتتاح آیین در ورروحانی اقتصادی های تزح «اکبر مهندس مرحوم خاطره و یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه کهریربنایی کان»

بسیار جملهززحمات از مختلف های بخش در آزادیادی مستعدمناطق مناطق از یکی عنوان به کیش از کشیدند، کشور توسعه برای

گذا سرمایه سرمایهگذاربرای که است مناطقی جزو کیش گفت: و برد نام بسیارری بسیارزیهای استعداد و گرفته انجام آن در یادی

گذاز سرمایه برای خارجیریادی سرمایه جذب و تحول برای کشور جنوب آزاد منطقه در مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد هم بیشتر ی

باشد.

کرد.خواهدکمکیززعایرانتوسعهبرایآزادمناطقبهدوازدهمویازدهمدولتهمانندهمسیزدهمدولتدارماطمینانافزود:وی

گذا سرمایه افزایش شاهد کرونا و اقتصادی جنگ رغم به خوشبختانه داشت: اظهار جمهور درررئیس آزادی فعالیتمناطق و تالش با
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است.شدهکشورآیندهوتولیداقتصاد،آیندهبهمردمبیشتریرامیدوابهمنجرکههستیمخصوصیبخش

ط افتتاح به اشاره با ادامه در مهمرروحانی های جمهوزح روابط دارم اطمینان داشت: اظهار ارس، آزاد منطقه در اقتصادی و بنایی یریر

یافت.خواهدیربیشتگسترششد،خواهدبرداشتهزودیبهکههایمرتحشدنبرداشتهازبعدآذربایجانیرجمهوباایراناسالمی

همکا برای مهمی بسیار تصمیمات اینکه بیان با جمهوروی رئیس با کشور دو اینری همه گفت: است، شده اتخاذ آذربایجان کشور

تح خاطر به تحرتصمیمات لغو با که بود شده مواجه کندی با غیرقانونی و ظالمانه های اجراییریم و عملیاتی نزدیک، آینده در ها یم

بود.خواهندکشوروغربشمالیزمرمناطقدرمثبتبسیارتحولیکشاهدمردمومیشود

)۱۰:۰۳-۰۰/۰۳/۳۱(شودکشورپیشرفتمانعنتوانستهکروناشیوعویمرتحازناشیمشکالتروحانی:

ط هفته هر افتتاح جمهور رئیس پرس: ایران سالرتهران- آغاز از ای توسعه و ملی بیان99حهای در جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت را تاکنون
تح از ناشی موانع و مشکالت و هستند خود کشور آبادانی و توسعه به عالقمند ایرانیان که دانست واقعیت دشمنراین اقتصادی جنگ و ظالمانه های یم

کند.ایجادمانعکشورپیشرفتوتوسعهراهدرنتوانستهکروناشیوعو

خب گزارش طرگزاربه افتتاح آیین در دوشنبه روز « روحانی حسن » ، پرس ایران ملیری پروژههای و آزادحها اقتصادیمناطق ویژه و

تص تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین و درهفتاد سرمایهگذارکشور افزایش و کشور آبادانی و توسعه روند کرد: درریح ی

هستند.امیدوارکشوروخودآیندهبهمردمکهاستایندهندهنشانمختلفبخشهایدریربناییزهایپروژهوحهارط

تح و اقتصادی جنگ برابر در ایستادگی و مقاومت با ایران مردم اینکه بیان با جمهور دشمنررئیس بینی و سیاه صورت ظالمانه، یمهای

آم مسئوالن گذشته روزهای در داشت: اظهار مالیدند، خاک به تحررا لغو برای و پذیرفته مدتها از بعد را خود اشتباه واکسنریکایی یم

از کرونا با مقابله تجهیزات تامین در و هستیم واکسن کننده تولید امروز ما که است درحالی این و کردند آمادگی اعالم ایران علیه کرونا

یم.رنداجرخابهیزنیاماسکجمله

کشوراقتصاددراقتصادیویژهوآزادمناطقجایگاهاهمیت

دیگ بخش در جایگاهرروحانی اهمیت به اشاره با خود سخنان از آزادی امروزمناطق گفت: کشور، اقتصاد در اقتصادی ویژه مناطقو

وآزاد همسایگان با ایران بین ارتباطی پل و شدهاند تبدیل کننده تولید و کننده صادر به کننده مصرف و کننده وارد از و یافته توسعه

هستند.جهانمختلفکشورهای

اینکه بر تاکید با آزادوی سرمایهگذامناطق در تحرباید بزودی گفت: شوند، پیشران خارجی خارجیری سرمایه و میشود برداشته یمها

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبه

جمهوررئیسدستورباادآزمناطقمانسازاقتصادیحهایطرازیداربرهبهرس:پرانایریتصویرللملیابینیارگزخبر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۲۲۷
Freena.ir

http://www.newswire.ir/HIPOSU9D


تب با خود سخنان ابتدای در جمهور بزررئیس مسئولیت به عمل خاطر به ایران مردم از (ع)، رضا امام سعادت با میالد وریک سیاسی گ

کرد.یرسپاسگزایخیرتامقطعایندریرجمهویاسترانتخاباتدرکترشواجتماعی

آم رسمی مقام یک اعتراف به اشاره با تحرروحانی گستره به آمریکا ظالمانه خریمهای بر حتی درریکا گفت: کرونا، واکسن و ماسک ید

تح را چیز همه سفید کاخ ظالمان که میگفتیم چه هر ایران، ملت علیه عیار تمام اقتصادی جنگ نیم و سال سه همهرطول و کرده یم

نمیکردند.باورعدهایبازبستهاند،راراهها

آم جدید دولت و کردند اعمال ایران ملت علیه کامل محاصره نیم و سال سه سفید کاخ ظالمان که داد نشان اعتراف این افزود: یکاروی

است.دادهادامهرامسیرهمانگذشتهماه5حدوددرمتفاوتشعارهایوجودبانیز

تص جمهور آمررئیس کرد: صادریح حتی و خودکفا ماسک تولید در ایران ملت دیدند وقتی تولیدریکاییها زمینه در و است کننده

کرد.خواهندرفعراایرانبرایواکسنوماسکیدرخیمرتحکهکنندمیاعالمتازهاست،بودهموفقنیزواکسن

ط مستمر افتتاح بزرروحانی عمرانی آمرحهای به تودهنی یک را کشور سراسر در افتتاحهایرگ کرد: خاطرنشان و توصیف یکا

آم شاید که داد نشان تحرپنجشنبهها با بتوانند هریکاییها اما کنند، مواجه مشکل با را ایران ملت رفاه تولیدریم توانست نخواهند گز

کنند.تعطیلکشورایندررافعالیتو

/۰۰/۰۳(استیادزجنساماهستگرانی/میشودیرزسراکشوربهسرمایهوشدهبرداشتهیمرتحزودیبهروحانی:
۳۱-۰۸:۰۶(

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: جمهور تحررئیس شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که روابطریم شد خواهد برداشته یمها
است.گستردهای

ط افتتاح آئین در امروز صبح جمهور رئیس روحانی آزادحهایرحسن هرمرتجامناطق استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی گانزی،

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی تحرآذربایجان شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که یمهاریم

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشته

ب به اشاره با دررگزاروی انتخابات بسیار28ی عالمت یک است افتتاح چهارمین و هفتاد که هفته هر افتتاحهای داد: ادامه خرداد

م ایران که است این عالمت اولین است. جهانیان همه برای گذارخوبی سرمایه خودشانرکز کشور آینده به مردم اگر است. تولید و ی

نمیکردند.یرگذاسرمایهآزادمناطقدرمیلیاردهزار248باشندنداشتهامید

...داردادامه

شودکشورفتپیشرمانعنتوانستهکروناشیوعویمتحرازناشیمشکالتروحانی:س:پرانایریتصویرللملیابینیارگزخبر|خبرخبرادامهادامه
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)۰۶:۵۴-۰۰/۰۳/۲۹(آزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار۲۱۷احداث

است.احداثحالدرآزادمناطقدراکنونهممختلفحوزههایوبخشهادرپروژه۶۲۲گفت:جمهوررئیسمشاور

خب گزارش شورایعالیرگزاربه دبیر و جمهور رئیس مشاور مومنی» «حمیدرضا شبستان، آزادی اینمناطق اعالم با اقتصادی ویژه و

های پروژه افتتاح مرحله از دور پنجمین گفت: آزادخبر دوشنبهرتجامناطق روز جمهور؛ رییس روحانی دکتر حضور با صنعتی ـ ۳۱ی

شد.خواهدگزارربخردادماه

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه۱۵ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و۲۶یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد۱۹۰هزار با و گذا۱۱نفر،۵۷۵یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و۲یرپروژه میلیارد۲۵۹هزار

اشتغالزاییر با و گذا۱۵نفر،۲۶۰یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و۲۴یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد۸۰۰هزار با و نفر۸۸۰یال

شود.میافتتاحنفر۳۷۵اشتغالزاییباویالرمیلیارد۸۹۶وهزار۲۶یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه۹و

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، ۸۰(ارس،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر۲۰۹۰کهاستیالرمیلیارد۱۴۵وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه۵۰زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا۵۰مشاور سرمایه با دیگر و۶۴۱یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد۹۲هزار و و۷یال نفر۱۱۷هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه۸با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و۱۷یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد۶۹۴هزار با و گذا۶نفر،۷۳۸یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و۳۵یرپروژه میلیارد۱۷۱هزار

اشتغالزاییر با و گذا۴۰۵یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و۴یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد۳۰۰هزار با و نفر،۱۲۰یال

گذا۳ سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و۴۶۲یرپروژه ورمیلیارد۷۱۳هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه۱۴نفر،۵۶۲یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با قشم و۷۳یرآزاد ورمیلیارد۲۸۵هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار۱۰نفر،۹۳۶یال با کیش آزاد منطقه در پروژه

گذا و۳۵یرسرمایه ورمیلیارد۷۹۷هزار یکهزار اشتغالزایی با و و۶۸۶یال گذا۸نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در ۱۲یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر۶۷۰اشتغالزاییباویالرمیلیارد۱۳۲وهزار

استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار۲۱۷

استیادزجنساماهستانیگر/میشودیرازسرکشوربهمایهسروشدهداشتهبریمتحرزودیبهروحانی:دانشجو:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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های پروژه به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و۵۳ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا۶۲۲گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار۳۷بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار۲۱۷(یالرمیلیاردهزار۱۲۷ومیلیون۲نیزآنهابرای

اول دوره در است، ط۹۹یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا۵۸و ارزش به و۱۵یرپروژه ۸۰۰هزار

اشتغال و تومان و۴میلیارد دوم۴۱۲هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا۶۰)۹۹دی سرمایه ارزش به اشتغال۹یرپروژه و تومان میلیارد ۳هزار

و سوم۲۰۰هزار دوره در نیز۱۴۰۰فروردین(نفر؛ گذارط۳۹) سرمایه با حدود۷یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و۵۰۴۲هزار نفر

(اردیبهشت چهارم دوره فط۱۴۰۰در سعید عید با ارزش۹۴)رهمزمان به اشتغال۶پروژه و تومان میلیارد و۲هزار بهره۹۴۳هزار به نفر

رسید.یربردا

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط۲۵۱تاکنون،۹۹و با میلیارد۳۸ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار۱۶بهنزدیکوتومان

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ ۴۶ی

است.نفرهزار۱۸بهنزدیکاشتغالزاییوحرط۳۰۱شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

50پیام/پایان

بازارازحمایتیویژهحرطدوآزاد/مناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار۲۱۷احداثخرداد؛۲۹اقتصادیعناوینینرمهمت
)۰۷:۴۸-۰۰/۰۳/۲۹(سرمایه

از بیش احداث۳۰۰پرداخت ایران، مهر بانک سوی از ازدواج وام فقره ط۲۱۷هزار دو آزاد، مناطق در پروژه تومان میلیارد بازاررهزار از حمایتی ویژه ح
است.شبستانامروزاقتصادیاخبارازبرخیتومانهزار۸۰۳ومیلیون۱۰جدیدحرطآزادیبهارسکهسرمایه،

است:یرزحرشبهشبستانخرداد۲۹شنبهامروزاقتصادیاخبارینرمهمتشبستان،یرگزارخباقتصادیخبرنگارگزارشبه

ایرانمهربانکسویازازدواجوامفقرههزار۳۰۰ازبیشپرداخت

شدهت شناخته از یکی ازدواج همهروام میشود. پرداخت بانکی شبکه سوی از ما کشور در که است قرضالحسنه تسهیالت نوع ین

بز و نخستین عنوان به ایران مهر بانک پرداختی بانکرگترتسهیالت این و است قرضالحسنه عقد مبنای بر کشور قرضالحسنه بانک ین

است.یربینظیعددبانکیشبکهسطحدرکهمیکندپرداختتسهیالتفقرههزار۳۰۰ومیلیوندوازبیشساالنه

این گسترده پرداخت با کرده سعی و داشته ویژهای توجه نیز ازدواج قرضالحسنه تسهیالت پرداخت به ایران مهر بانک حال عین در

کند.حمایتکردهاند،آغازراکشانرمشتزندگیگیزبهتاکهجوانیزوجهایازتسهیالت،نوع

سال آغاز پایان۱۳۹۲از تعداد۱۳۹۹تا ایران مهر و۳۰۳بانک از۴۹۳هزار بیش ارزش به ازدواج قرضالحسنه تسهیالت و۳۲فقره هزار

سالرمیلیارد۴۹۶ در فقط بانک این است گفتنی همچنین است. کرده پرداخت ارزش۶۸۰هزار۲۴تعداد۱۳۹۹یال به ازدواج وام فقره

ادآزمناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز۲۱۷احداثشبستان:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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از و۱۲بیش امیدوارمیلیارد۸۲۶هزار است. داده تخصیص شرایط واجد متقاضیان به سهمریال به باشد توانسته ایران مهر بانک یم

دهد.انجامگذشتهسالهایطولدررایرمؤثاقداماتجوانانازدواجتسهیلدرخود

آزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار۲۱۷احداث

شورایعالی دبیر و جمهور رئیس مشاور مومنی» آزاد«حمیدرضا مرحلهمناطق از دور پنجمین گفت: خبر این اعالم با اقتصادی ویژه و

شد.خواهدگزارربخردادماه۳۱دوشنبهروزجمهور؛رییسروحانیدکترحضورباصنعتیـیرتجاآزادمناطقهایپروژهافتتاح

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه۱۵ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و۲۶یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد۱۹۰هزار با و گذا۱۱نفر،۵۷۵یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و۲یرپروژه میلیارد۲۵۹هزار

اشتغالزاییر با و گذا۱۵نفر،۲۶۰یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و۲۴یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد۸۰۰هزار با و نفر۸۸۰یال

شود.میافتتاحنفر۳۷۵اشتغالزاییباویالرمیلیارد۸۹۶وهزار۲۶یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه۹و

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، ۸۰(ارس،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر۲۰۹۰کهاستیالرمیلیارد۱۴۵وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه۵۰زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا۵۰مشاور سرمایه با دیگر و۶۴۱یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد۹۲هزار و و۷یال نفر۱۱۷هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه۸با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و۱۷یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد۶۹۴هزار با و گذا۶نفر،۷۳۸یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و۳۵یرپروژه میلیارد۱۷۱هزار

اشتغالزاییر با و گذا۴۰۵یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و۴یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد۳۰۰هزار با و نفر،۱۲۰یال

گذا۳ سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و۴۶۲یرپروژه ورمیلیارد۷۱۳هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه۱۴نفر،۵۶۲یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با قشم و۷۳یرآزاد ورمیلیارد۲۸۵هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار۱۰نفر،۹۳۶یال با کیش آزاد منطقه در پروژه

گذا و۳۵یرسرمایه ورمیلیارد۷۹۷هزار یکهزار اشتغالزایی با و و۶۸۶یال گذا۸نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در ۱۲یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر۶۷۰اشتغالزاییباویالرمیلیارد۱۳۲وهزار

سرمایهبازارازحمایتیویژهحرطدو

و پشتیبانی سیاستی «بسته به مربوط سرفصلهای و موضوعات بورس، مشورتی شورای اعضای با بورس سازمان رییس نشست در

«ط و تولید» از سرمایه بازار زدایی محوررمانع بهادار، اوراق و بورس سازمان رئیس شد. ارائه سرمایه» بازار عملکرد و جایگاه ارتقای ح

ط بررسی را نشست طراین و تولید» از سرمایه بازار زدایی مانع و پشتیبانی سیاستی «بسته بازارسرمایه»رح عملکرد و جایگاه «ارتقای ح

بسیا تحوالت شاهد گذشته سال دو در سرمایه بازار افزود: و کرد رشدرعنوان مردم، حضور و فعالیت حجم اندازه، لحاظ از و بود ی

است.دادهتغییررامعادالتازبرخییعرستحوالتهمینکهداشتهیرچشمگی

و سرمایه بازار امروز حجم و اندازه با باید بورس سازمان امکانات و نیرو ساختار، که نکته این بر تاکید با دهنوی دهقان محمدعلی دکتر

سا متناسب و بازبینی مورد است روبرو آن با که بورسزمسائلی سازمان ساختار در تنها نه ها ظرفیت این کرد: خاطرنشان گیرد، قرار ی
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شود.دادهمناسبیپاسخموجودنیازهایبهتاشودایجادبازارکانراهمهدربایدبلکه

ط دو ارائه به اشاره با طروی این از یکی داشت: اظهار بهادار، اوراق و بورس سازمان سوی از حوزه این در کلی مرح در ها پژوهشرح کز

تهیه تولید از زدایی مانع و پشتیبانی نقش ایفای پیرامون سرمایه بازار های چالش و مسائل شناسی آسیب هدف با بورس سازمان

است.شدهبینیپیشسرمایه،بازارمسائلوهاچالشازمورد۵۰الی۴۰ازبیشبرایراهکارهاییآنطیوشده

ط عنوان با طرحی در شد مقرر دیگر، اقدامی در داد: ادامه بهادار اوراق و بورس سازمان بازارسرمایه،ررییس عملکرد و جایگاه ارتقای ح

مط سرمایه بازار عملکرد و جایگاه بهبود برنامه تدوین نحوه و طرلزوم مشکالت و مسائل و کارح قالب در شده تخصصیرح های گروه

گیرد.قراربررسیموردمختلفهایبخشمدیرانوسرمایهبازارفعاالنصاحبنظران،کارشناسان،حضورباو

ط شورا، اعضای پیشنهادات و نظرات امروز، مشورتی، شورای جلسات ادامه در رو این از افزود: دهنوی موضوعاتردهقان اولویت و ح

شاعضایسویازنیزیردیگموارداینکهضمنگرفت.قراربررسیموردشده،حرمط

تومانهزار۸۰۳ومیلیون۱۰جدیدحرطآزادیبهارسکه

طالی۲۹شنبه(امروز گرم هر و۱۸خرداد) میلیون یک جهانی۶۵عیار بازارهای در طال انس هر تومان، طالی۱۷۶۴هزار گرم هر ۲۴دالر،

و میلیون یک ط۴۲۰عیار آزادی بهار سکه تومان، قدیمرهزار و۱۰ح ط۶۰۲میلیون آزادی بهار سکه تومان، جدیدرهزار و۱۰ح میلیون

آزادی۸۰۳ بهار سکه نیم تومان، و۵هزار آزادی۸۵۰میلیون بهار سکه ربع تومان، و۳هزار گرمی۷۵۰میلیون یک سکه و تومان هزار

است.تومانهزار۳۰۰ومیلیون۲

دالر۲۹شنبه(امروز ارز بازار در و۲۴خرداد) یورو۴۲۹هزار و۲۸تومان، پوند۶۷۴هزار و۳۴تومان، امارات۵۵۵هزار درهم تومان،

است.تومان۲۸۳۰کیهرتلیروتومان۳۸۲۰چینیوانتومان،۶۶۵۵

م نزکربانک رسمیری بهای۴۶خ آن اساس بر که کرد اعالم امروز برای را ن۳۲ارز و کاهش گذشته روز به نسبت افزایش۳خرارز ارز

ن همچنین م۱۱خریافت. بانک اعالم اساس بر ماند. ثابت آمزکرارز دالر هر امروزری برای خردادماه(یکا نهم و بیستم بدون۱۴۰۰شنبه (

گذشته روز به نسبت انگلیسرهزار۴۲تغییر پوند همچنین خورد. قیمت و۵۸یال یورور۳۲هزار و و۴۹یال ارزشگذار۸۶۱هزار یریال

سوئیس فرانک هر امروز و۴۵شد. سوئدر۵۷۶هزار کرون و۴یال، نروژر۸۷۲هزار کرون و۴یال، دانمار۸۳۹هزار کرون ۶کریال،

و هندر۷۰۶هزار روپیه عربیر۵۶۷یال، متحده امارات درهم و۱۱یال، کویتر۴۳۷هزار دینار و۱۳۹یال، روپیهر۳۹۰هزار یکصد یال،

و۲۶پاکستان ژاپنر۷۱۷هزار ین یکصد و۳۸یال، هنگکنگر۱۱۰هزار دالر و۵یال، ور۴۱۱هزار عمانریال و۱۰۹یال یالر۲۳۵هزار

شد.یرارزشگذا

کانادا دالر هر و۳۳همچنین، نیور۷۶۳هزار دالر و۲۹یلندزیال، آفر۱۳۲هزار راند جنوبیریال، و۲یقای تر۹۳۷هزار لیر هزار۴کیهریال،

روسیهر۸۰۹و روبل قطرریال،ر۵۷۸یال، و۱۱یال عراقر۵۳۹هزار دینار یکصد و۲یال، سور۸۷۹هزار لیر استرالیار۳۴یهریال، دالر یال،

و۳۱ سعودیریال،ر۴۸۶هزار و۱۱یال بحر۲۰۱هزار دینار و۱۱۱ینریال، سنگاپورر۷۰۴هزار دالر و۳۱یال، تاکایر۲۳۲هزار یکصد یال،

و۴۹بنگالدش س۱۰یال،ر۵۲۴هزار و۲یالنکارروپیه میانمارر۱۱۳هزار کیات نپالر۲۶یال، روپیه یکصد و۳۵یال، یکصدر۲۴۳هزار یال،
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شد.تعیینیالر۴۰۳وهزار۹لیبیدینارو۱۲۷وهزار۸ارمنستاندرام

م بانک تابلوی در چینزکرامروز یوان هر و۶ی تایلندر۵۰۹هزار بات یکصد و۱۳۳یال، مالریال،ر۳۶۹هزار و۱۰یزینگیت ۱۴۷هزار

کرهجنوبیر وون یکهزار و۳۶یال، اردنر۹۷۸هزار دینار و۵۹یال، قزاقستانر۲۳۹هزار تنگه یکصد و۹یال، الر۸۱۲هزار هر یریال،

و۱۳گرجستان اندونر۲۷۲هزار روپیه یکهزار و۲یزیال، افغانستانر۹۱۴هزار افغانی بالروسر۵۳۵یال، جدید روبل و۱۶یال، هزار

آذربایجانر۶۸۴ منات و۲۴یال، فیلیپینر۷۲۱هزار پزوی یکصد و۸۶یال، تاجیکستانر۵۲۹هزار سامانی و۳یال، ور۶۸۱هزار یال

خورد.قیمتیالر۹۸۸وهزار۱۱کمنستانرتجدیدمنات

انتخاباتبهمنتهیهفتهدرسکهوطالقیمتیروند

همراه محسوسی تغییر با گذشته هفته در اونس قیمت که میدهد نشان گذشته هفته سکه و طال بازار در قیمتها تغییرات بررسی

شد.همراهکاهشبادادوستدهانتیجه،دروبودندهفتهپایانانتخاباتنتیجهانتظاردرنوعیبهمردممیرسیدنظربهونبود

خردادماه22شنبه،

طال مثقال هر خردادماه، آخر هفته آغاز و۴در طالی۵۹۵میلیون گرم هر و تومان نیز۱۸هزار شد.۶۰میلیون۱عیار فروخته تومان هزار

سکه قیمت ترتیب، جدیدرطبدین و۱۰ح تومان،۵۵۰میلیون سکههزار قدیمرطقیمت و۱۰ح تومان،۴۵۰میلیون سکه,هزار ۵نیم

رسید.فروشبهتومانهزار۳۰۰ومیلیون۲گرمیسکهوتومانهزار۸۰۰ومیلیون۳سکهربعتومان،هزار۷۵۰ومیلیون

خردادماه23یکشنبه،

جهانی انس که یکشنبه روز قیمتگذا۱۸۷۸در طالردالر مثقال هر شد، و۴ی گرم۶۴۳میلیون هر و تومان ۱نیزعیار۱۸طالیهزار

شد.فروختهتومان۸۵۰وهزار۷۱میلیون

قطعه هر روز، این طدر جدیدرسکه و۱۰ح تومان،۷۲۰میلیون طهزار قدیمرسکه و۱۰ح تومان،۵۵۰میلیون سکههزار میلیون۵نیم

رسید.فروشبهتومانهزار۳۰۰ومیلیون۲گرمیسکهوتومانهزار۷۵۰ومیلیون۳سکهربعتومان،هزار۸۰۰و

خردادماه24دوشنبه،

افت با دوشنبه، رقمردال۲۰روز به رسیدن و جهانی بازار در طال اونس هر انواع۱۸۵۷ی قیمت نسبی افت شاهد نیز، ایران در دالر،

هفته پایان انتخابات نتیجه انتظار در نوعی به مردم میرسید نظر به و کرد پیدا کاهش معامالت سطح دیگر، طرف از شد. بازار در سکه

شد.همراهکاهشبادادوستدهانتیجه،دروهستند

ن اساس این دوشنبهربر معامالت در سکه و طال بازار های ش24خ این به رقمرخردادماه به بازار در شده آب طالی مثقال هر که بود ح

شد.یرقیمتگذاتومانهزار۷۱ومیلیونیکنیزعیار۱۸طالیگرمیکورسیدتومانهزار۶۴۰ومیلیون۴

ط تمام سکه قطعه نرهر به قدیم و۱۰خرح ط۶۰۰میلیون آزادی بهار تمام سکه قطعه هر و رسید تومان جدیدرهزار امامی)(ح سکه

شد.معاملهتومانهزار۷۱۰ومیلیون۱۰خرنبهتومانی،هزار۱۰۰افتبهنیز

رقم به نیز سکه نیم قطعه و۵هر ن۸۵۰میلیون به نیز سکه ربع هر و تومان و۳خرهزار هر۷۵۰میلیون نهایت، در و رسید تومان هزار

شد.یرگذاقیمتتومان۳۰۰ومیلیوندونیزیزکرمبانکگرمییکسکه

شد.اعالمتومانهزار۱۸۰امروز،بازاردرامامیسکهحبابروز،ایندرهمچنین،
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50پیام/پایان

)۰۵:۱۴-۰۰/۰۳/۳۱(دیگرساعاتیتاآزادمناطقملیحرط۵۰ازیربردابهره

بردا ازربهره ورط۵۰ی اقتصادی تولیدی، تجازح آزاد مناطق در درریربنایی اقتصادی ویژه و صنعتی - امروز۶ی با۱۴۰۰خرداد۳۱استان دیگر ساعاتی تا
میشود.آغازیرتصویصورتبهجمهوررئیسحضور

خب خبرنگار گزارش بردارگزاربه بهره شبستان، ازری ورط۵۰ی اقتصادی تولیدی، درزح آزادیربنایی ویژهرتجامناطق و صنعتی - ی

در امروز۶اقتصادی تصوی۱۴۰۰خرداد۳۱استان صورت به جمهور رئیس حضور با دیگر ساعاتی طرتا این میشود. آغاز هفتادری در حها

ط افتتاح از برنامه چهارمین هرمرو استانهای در ملی، وزحهای سیستان و غربی آذربایجان گیالن، خوزستان، شرقی، آذربایجان گان،

رسید.خواهندیربردابهرهبهبلوچستان

ط این مجموع کیش؛۹حها؛راز آزاد منطقه در تولیدی و اقتصادی ارس؛رط۱۵واحد آزاد منطقه در اقتصادی و تولیدی حرط۱۵ح

و وزتولیدی قشم آزاد منطقه در ورط۱۱یربنایی اقتصادی بردازح بهره جمهور رئیس دستور با اروند آزاد منطقه در آنهاریربنایی از ی
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میشود.آغاز

اجرایی ورط۵۲عملیات اقتصادی درزح هم دیگر آزادیربنایی آغازرتجامناطق امروز چابهار و ماکو انزلی، ارس، اروند، قشم، کیش، ی

شد.خواهد

میکند.ایجاداشتغالنفر۹۲۰برایتومانمیلیارد۶۵وهزار۷۰یرگذاسرمایهبایربناییزواقتصادیتولیدی،حهایرطاین

50پیام/پایان

/۰۰/۰۳(رسدمییربردابهرهبهکیشوقشمدرپروژه۲۴گان؛زهرمدرملیهایپروژهافتتاحآیینبیستمیندرامروز
۳۱-۰۶:۴۰(

ط چند امروز تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه بیستمین در گفت: آذربایجانرهمتی های استان با همزمان قشم و کیش در اقتصادی ح
شود.میافتتاحیررییسجمهوکنفرانسیوویدیحضوربابلوچستانوسیستانوگیالنخوزستان،غربی،آذربایجانشرقی،

خب خبرنگار گزارش فرگزاربه » بندرعباس، از شبستان خبری گفتگویی در « همتی کرد:ریدون اظهار و۱۵ی تولیدی درزپروژه یربنایی

تجا آزاد بردارمنطقه بهره به قشم صنعتی سرمایهگذاری ارزش که رسد می آنهاری و۲ی برای۴۸۰هزار و است تومان نفر۸۸۰میلیارد

کند.میایجادشغل

افتتاح نیز کیش آزاد منطقه در افزود: گذارط۹وی سرمایه ارزش که دارد قرار کار دستور در تولیدی و اقتصادی ورح هزار یک ها آن ی

کند.میایجادشغلیفرصتنفر۳۷۵برایواستیورومیلیون۲۲وتومانمیلیارد۸۶۲

هرم جمهوزاستاندار رییس فرمان با داد: ادامه استاندارگان اقتصادی معاون حضور با قشم در ها پروژه اجرایی عملیات خواهدری، آغاز ی

شد.

اجرایی عملیات آزاد، مناطق عالی شورای دبیرخانه اعالم اساس بر کرد: بیان گذا۱۰همتی سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در یرپروژه

و هزار و۵۷۹سه هزار یک اشتغالزایی و تومان و۶۸۶میلیارد گذا۱۴نفر سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در ورپروژه هزار هفت ی

شود.میآغازجمهوررئیسدستورباامروزنفر۹۳۶وهزاریکاشتغالزاییوتومانمیلیارد۳۲۸

بهرهبردا گام نخستین طردر از شهری در ها سالرح تعداد۹۹یورماه سرمایهگذا۵۸، ارزش به ورپروژه هزار یک تومان۵۸۰ی میلیارد

و هزار چهار اشتغال گذشته۴۱۲و سال ماه دی در دوم گام در شد، آغاز گذا۶۰نفر سرمایه ارزش به و۹یرپروژه تومان میلیارد هزار

و هزار سه فروردین۲۰۰اشتغال در سوم دوره در گذارط۳۹نیز۱۴۰۰نفر، سرمایه با برایرح اشتغالزایی و تومان میلیارد هزار هفت ی

بردا بهره به نفر هزار پنج از آخربیش در و رسید جاری سال ماه اردیبهشت در فطر عید با همزمان مرحله ارزش۹۴ی،رین به ۶پروژه

شد.افتتاحنفر۹۴۳وهزار۲اشتغالوتومانمیلیاردهزار
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های پروژه افتتاح گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط۲۵۱تاکنون،۹۹و با تومان۳۸ح میلیارد هزار

است.رسیدهیربردابهرهبهاشتغالنفرهزار۱۶حدودو

دارای اکنون آزادایران تشکیلرتجامناطق گذشته های هفته طی و است ماکو و اروند انزلی، ارس، چابهار، قشم، کیش، ی-صنعتی

گرفت.قراردولتکاردستوردروشدتصویبنیزجدیداقتصادیویژهمنطقه۱۳وآزادمنطقههفت

داشت.خواهدحضورکیشهایپروژهافتتاحمراسمدرامروزگانزهرماستانداراستگفتنی

های پروژه اجرایی عملیات آغاز و افتتاح آزادآیین ساعتمناطق اقتصادی، ویژه خواهد۱۱و پخش زنده صورت به خبر شبکه از امروز

شد.

711پیام/پایان

)۰۷:۰۳-۰۰/۰۳/۳۱(شدآغازاقتصادیویژهوآزادمناطقسازمانملیحهایرطازیربهرهبرداآئینجمهور؛رییسحضوربا

شد.آغازروحانیحسنحضورباکنفرانسویدئوصورتبهاقتصادیویژهوآزادمناطقسازمانملیحهایرطازیربهرهبرداآئین

خب سیاسی خبرنگار گزارش بهرهبردارگزاربه آئین شبستان، طری از سازمانری ملی آزادحهای ویدئومناطق صورت به اقتصادی ویژه و

شد.آغازجمهوررئیسروحانیحسناالسالمحجتحضورباکنفرانس

50پیام/پایان

سدرمییداربرهبهربهکیشوقشمدرپروژه۲۴شبستان:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۲۳۶
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)۰۷:۲۸-۰۰/۰۳/۳۱(شدآغازانزلیآزادمنطقهدرپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپااجراییعملیات

ط دوره پنجمین دستورردر به آزاد مناطق های پروژه افتتاح ملی جمهورح پاریاست مجموعه احداث عملیات شهرباری و آبی سزک آزادری منطقه پوشیده
خورد.کلیدداخلیخصوصیبخشیرگذاسرمایهیالرمیلیارد۳۰۰وهزارچهارباانزلی

خب خبرنگار گزارش امروزرگزاربه انزلی، از شبستان پا۳۱دوشنبه،(ی مجموعه احداث عملیات جمهور رئیس دستور به ورخرداد) آبی ک

سزشهربا اشتغالزاییری با مربع متر هزار هفت مساحت به زمینی در انزلی آزاد منطقه آخ۱۲۰پوشیده از استفاده با و استانداردهارنفر ین

خورد.کلیدمنطقهایندرالمللیبینهایشاخصو

پا شهربارمجموعه و آبی سزک ازری بیش مربع۲۳پوشیده متر نیمزهزار و سال دو مدت ظرف ها بینی پیش براساس و دارد بنا دریر

گیرد.میقراریربردابهرهموردواحداثآزادمنطقهیرگردشگوتجارتفاز

گردشگ مجتمع تفراین و گسترشری راستای در توزیحی امکانات و ها کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب برای حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا مجموعه کنار شهرباردر و آبی سزک دیگری های بخش انزلی آزاد منطقه پارپوشیده چون پاری نینجا کودکان، بزرک ورک گساالن

پا و مجاVRکرنوجوانان تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط گردشگریحی و تجارت فاز گذارکز سرمایه با منطقه ایرانیری ی

شود.میساختهکشورازجرخامقیم

گردشگ حوزه در بزراکنون دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه بزرکواآیریحی-گردشگرین کشور، خزندگان باغ و مرگتریوم کزرین

درتف ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل تفرینا امکانات سایر و آبی های ورزش و برایریحی یحی

است.خارجیوداخلیورودیگردشگران

شد.آغازتومانمیلیاردهزار۶۲اعتبارباانزلیوچابهارقشم،کیشارس،آزادمناطقدرپروژه۵۲اجراییعملیاتامروز

707پیام/پایان

/۰۰/۰۳(شودمیبرداشتههایمرتحکند/میکمکایرانتوسعهبرایآزادمناطقبهسیزدهمدولتمطمئنمجمهور:رییس
۳۱-۰۷:۴۵(

ط از افتتاح حاشیه در برروحانی کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه و آزاد مناطق سازمان همانندرحهای سیزدهم دولت مطمئنم گفت: شد، گزار
کرد.خواهدکمکیززعایرانتوسعهبرایآزادمناطقبهدوازدهمویازدهمدولت

خب گزارش طرگزاربه افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم شبستان، درری و ملی حهای

ط از افتتاح سازمانرحاشیه آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه شورایرو دبیر گزارش ارائه از پس شد، گزار

۱۴۰۰خرداد۳۱

۲۳۷
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ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و الملل بین بورس شدن فعال شما، گزارش به توجه با گفت: آزاد، مناطق حرعالی

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودترنشستنثمربهبرایهمدولتوکنیددنبالرامواردهمهکهباشدآزادمناطقدرتحولبرایمهم

جمهو طررییس به اشاره با گفت:ری ارس منطقه شده افتتاح و۹۸سالحهای هزار سال۹۰۰، در و تومان میلیارد۹۹،۶میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر که کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم۹۹و۹۸سالدریهارگذاسرمایه

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم بنابراین کرد: خاطرنشان خصوصی۱۰۰روحانی بخش این چون هستند امیدوار درصد

است.کردهیرگذاسرمایهحهارطاینبرایکهاست

سرمایهگذا تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید کرد: اضافه سرمایهگذاروی خصوصی بخش وقتی اما کند بهری میکند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنای

تح برداشتن از بعد مطمئنم افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد برداشته زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس بسیارروحانی زحمات او گفت: مختلفرکان بخشهای در ی

در ویژه آزادبه جملهمناطق از و کوشیدند ایران آبادانی در که کسانی همه از میکنیم یاد همچنین باشد. شاد روحش امیدوارم و کشید

دادهاند.انجاممهمیبسیارکارآزادمناطقدر

داد: ادامه بزوی بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ بزهستیم.مناطق بسیار های سرمایه که است مناطقی جزو آنجارکیش در گی

بسیار استعداد هم باز و است شده سرمایهگذازانجام برای درریادی مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد بیشتر آزادی جنوبمناطق

باشد.خارجیسرمایهجذببرایکشور

کرد.خواهدکمکیززعایرانتوسعهبرایآزادمناطقبهدوازدهمویازدهمدولتهمانندسیزدهمدولتمطمئنمداد:ادامهروحانی

جررییسجمهو را قشم گذازی، سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف دیدنی بسیار مناطق با آباد ای بسیارریره یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است شده انجام منطقه این در افتتاحزخوبی باشیم. اینزحرط۱۵یره در یربنایی

جزیرهزج این چون است ما همه خوشحالی موجب بسیارزیبا استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم برداریادی بهره و یریایی

دارد.یرگردشگهمچنینویارداز

50پیام/پایان

)۱۸:۳۷-۰۰/۰۳/۳۱(شدزنیکلنگوافتتاحاروندآزادمنطقهصنعتیپروژه۱۷

شد.زنیکلنگوافتتاحجمهوررئیسحضورباکنفرانسوویدئصورتبهاروندآزادمنطقهدرپروژه۱۷

شودمیداشتهبرهایمکند/تحرمیکمکانایرتوسعهایبرادآزمناطقبهدهمسیزدولتمطمئنمجمهور:ییسرشبستان:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۲۳۸
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خبرنگار گزارش شبستانرگزارخببه امروزی اروند، آزاد منطقه طخرداد)۳۱دوشنبه(از افتتاح آیین پروژههایرپنجمین و مناطقحها

روحانی»آزاد حسن االسالم «حجت حضور با کشور اقتصادی ویژه حضورو و کنفرانس ویدئو قالب در جمهور استانداررئیس

شد.گزاررباروندآزادمنطقهدرخوزستان

شد.اروندآغازآزادمنطقهدرنیزدیگرپروژه۶زنیکلنگوافتتاحپروژه۱۱امروزآئینایندر

گروسی» کرد:«حسین اظهار آئین این اعتبا۱۱در با تولیدی بررپروژه بالغ و۲ی برایرمیلیارد۲۵۹هزار اشتغالزایی و در۲۶۰یال نفر

گرفت.قراریربردابهرهموردوافتتاحمنطقهاین

اروند،رس آزاد منطقه سازمان برداپرست بهره طراز این بهری خدماتی و صنعتی های وح خبرداد خصوصی بخش شهمت کترافزود:

پ از پت ظرف کننده تولید اروند، موفق پالست بارنوآوران ایرانی گذارمیلیارد۵۸یفرم سرمایه اشتغالریال و داخلی طور۱۰ی به نفر

و ش۱۸مستقیم مستقیم، غیر طور به بارنفر ایرانی لبنیات کننده تولید وارنا، آبادان غذایی صنایع گذارمیلیارد۱۸۱کت سرمایه یریال

زایی اشتغال و و۲۷داخلی مستقیم طور به ش۵۹نفر مستقیم، غیر شکل به بارنفر ایرانی، کلراید آلومینیوم پلی گلگاه میلیارد۴۵۰کت

گذار سرمایه اشتغالریال و داخلی و۲۵ی مستقیم طور ش۵۱به مستقیم، غیر شکل به پاکرنفر سانا انواعرکت کننده تولید اروند، خ

گذا سرمایه حجم با ایرانی اشتغالرمیلیارد۲۰۶یرشوینده و داخلی و۲۶یالی مستقیم شکل به ش۵۳نفر مستقیم، غیر طور به کترنفر

استای پلی از ساختمانی پانل کننده تولید زمرد، صدف ورفوم ایرانی گذارمیلیارد۸۲ن سرمایه وریال داخلی و۱۰ی مستقیم طور به نفر

ش۱۹ مستقیم، غیر طور به استایرنفر پلی از ساختمانی پانل کننده تولید فوم پویا پژمان گذارکت سرمایه حجم با ایرانی میلیارد۶۷یرن

برایر اشتغال زمینه ایجاد و داخلی و۱۷یالی مستقیم طور به ش۲۱نفر مستقیم، غیر شکل به آرنفر پیشگامان تولیدرکت تجارت، یا

با ایرانی نخ تابندگی و جوراب گذارمیلیارد۸۱کننده سرمایه برایریال زایی اشتغال و داخلی و۱۰ی مستقیم طور به شکل۱۷نفر به نفر

ش و مستقیم ورغیر ال.ای.دی المپ کننده تولید اروند، طالیی تجارت لنگر گذارمیلیارد۲۹کت سرمایه اشتغالریال و داخلی نفر۱۶ی

هستند.آبادانصنعتیسایتدرشدهیربردابهرهپروژههشتمستقیمغیرطوربهنفر۲۸ومستقیمطوربه

تص شروی همچنین کرد: گذاریح سرمایه حجم با ایرانی زعفران کننده بندی بسته آذین، سیویل زاییرمیلیارد۵۲یرکت اشتغال و یال

و۱۵برای مستقیم طور به ش۲۹نفر و مستقیم غیر شکل به پی،رنفر یو.اس. کابل کننده تولید اروند، کاسپین صنعت الکترو پویا کت

آدابتور با(انواع دوربین، پاد مونو و صنعتی) غیر گذارمیلیارد۶۷شارژ سرمایه اشتغالریال و داخلی و۱۹ی مستقیم شکل به ۳۷نفر

ش و مستقیم غیر طور به سرمایهرنفر با سیم بی و سیم با آنالین فروش های پایانه ی سازنده کیش، پارسیان الکترونیک تجارت کت

داخلیرگذا برایرمیلیارد۹۸۶ی اشتغال ی زمینه ایجاد و و۸۵یال مستقیم طور به صنعتی۱۶۸نفر سایت در مستقیم غیر شکل به نفر

رسیدند.یربردابهرهبهوافتتاحخرمشهر

زنی کلنگ عملیات آغاز از همچنین گذا۶گروسی سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در دیگر و۳۵یرپروژه ورمیلیارد۱۷۱هزار یال

با۴۰۵اشتغالزایی صنعتی پساب خانه تصفیه اجرای شد: یادآور و داد خبر منطقه این در و۲نفر گذارمیلیارد۷۷۸هزار سرمایه یریال

شدزنیکلنگوافتتاحاروندادآزمنطقهصنعتیپروژه۱۷شبستان:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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برای زایی اشتغال و۸۰و مستقیم طور به احداث۱۷۰نفر مستقیم، غیر طور به گذا(معبر۱۳نفر سرمایه با دسترسی) ورجاده هزار یک ی

برایرمیلیارد۳۱۷ اشتغال ایجاد و و۱۰۰یال مستقیم شکل به کلیدخانه۲۰۰نفر احداث مستقیم، غیر طور به حجم۴۰۰نفر با وات کیلو

گذا میزانرسرمایه به داخلی و۲ی برایرمیلیارد۷۴۱هزار زایی اشتغال و و۲۵یال مستقیم طور به مستقیم،۵۰نفر غیر طور به نفر

هوایی خط گذا۴۰۰اجرای سرمایه با خرمشهر صنعتی سایت در واقع وات برایرمیلیارد۹۹یرکیلو اشتغال ایجاد و به۳۰یالی نفر

و مستقیم بهسا۶۰طور احداث، مستقیم، غیر شکل به نوسازنفر و آبادان۶یزی صنعتی سایت سا(معبر بازجاده یالرمیلیارد۲۳۶ی)

گذا برایرسرمایه زایی اشتغال و و۲۰ی مستقیم شکل به با۵۰نفر بصره – شلمچه آهن راه اتصال پروژه و مستقیم غیر طور به نفر

گذا مشترسرمایه شهرساری و راه وزارت و اروند آزاد منطقه سازمان میزانزک به برای۱۰۰ی اشتغال ایجاد و یورو طور۱۵۰میلیون به نفر

شد.زدهزمینبهنیزآنهاکلنگامروزکههستندپروژه۶شلمچه،یرتجاسایتدرمستقیمغیرشکلبهنفر۳۴۰ومستقیم

660پیام/پایان

)۱۸:۵۲-۰۰/۰۳/۳۱(کندمیسهلرااربعینزائرانترددومهمبسیاربصرهبهشلمچهیلیرخطاتصالپروژهی:رجمهورئیس

خط اتصال پروژه اینکه بیان با روحانی االسالم بهرحجت را ایران پروژه، این گفت: کند می سهل را اربعین زائران تردد و مهم بسیار بصره به شلمچه یلی
رسید.تصویببهبغدادبهسفردرنیزآنکرمشتاجرایکهکندمیمتصلمدیترانهیایردبهسپسوعراق

خبرنگار گزارش شبستانرگزارخببه روحانی»ی حسن االسالم «حجت اروند، آزاد منطقه آئین۳۱دوشنبه(روزاز پنجمین در خرداد)

ط پروژههایرافتتاح و آزادحها کنفراسمناطق ویدئو صورت به که تولید جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین و هفتاد در و کشور

زنی کلنگ و افتتاح جهت ب۱۷در اروند آزاد منطقه سرمایهگذارپروژه افزایش و کشور آبادانی و توسعه روند شد، طرگزار در وری حها

خدماتی و صنعتی های امیدواپروژه دهنده نشان را مختلف بخشهای کرد:یردر اظهار و دانست کشور و خود آینده به همهمردم

خرمشهر و آبادان شهرهای آبادانی برای مردان جایگاه(دولت به رسیدن برای هنوز اما گرفتند کار به را خود تالش اروند) آزاد منطقه

دارد.وجودکارجایمطلوب،

جمهور گرفترئیس کار به منطقه این در دوره دو این طی شرایط بهبود برای را خود توان تمام امید و تدبیر دولت اینکه بیان با

برسد.خودواقعیرشدوتوسعهبهاروندآزادمنطقهتاداشتخواهدادامهمسیرایننیزبعددولتدریمردایقینافزود:

شدزنیکلنگوافتتاحاروندادآزمنطقهصنعتیپروژه۱۷شبستان:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۲۴۰
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و نخست با دیدار به اشاره با سالزوی اسفندماه در عراق تص۹۷یر بغداد به سفر دیدارردر این در کرد: اروندرودیح الیروبی لزوم بر

مشت بیانیه قالب در کشور دو مابین فی نامه تفاهم مفاد از یکی عنوان به موضوع این و شد امررتاکید این تردید بی که شده قید ک

باشد.داشتهپیدراروندآزادمنطقهبرایراآبادانیمیتواند

را بصره به شلمچه آهن راه پروژه بهروحانی سپس و عراق به را ایران پروژه، این کرد: تاکید و دانست مهم بسیار های پروژه از یکی

رسید.تصویببهبغدادبهسفردرنیزآنکرمشتاجرایکهکندمیمتصلمدیترانهیایرد

خط اتصال مسیروی را بصره به شلمچه راهریلی پروژه اتمام و انجام با شد: آور یاد و خواند حسینی اربعین زائران تردد برای آسان ی

بود.خواهیمیلیرخطاینیقرطازاربعینزائرانترددشاهدکرونا،پاندمیازگذرازپسوآیندههایسالدربصرهبهشلمچهآهن

660پیام/پایان

)۰۳:۲۰-۰۰/۰۳/۳۱(آزادمناطقملیحرط50ازیربرداامروز؛بهرهدیگر؛ساعاتیتا

بردا ازربهره ورط50ی اقتصادی تولیدی، تجازح آزاد مناطق در درریربنایی اقتصادی ویژه و صنعتی - امروز6ی با1400خرداد31استان دیگر ساعاتی تا
میشود.آغازیرتصویصورتبهجمهوررئیسحضور

خب خبرنگار گزارش طرگزاربه این ؛ سیما و صدا طری افتتاح از برنامه چهارمین و هفتاد در هرمرحها استانهای در ملی، گان،زحهای

رسید.خواهندیربردابهرهبهبلوچستانوسیستانوغربیآذربایجانگیالن،خوزستان،شرقی،آذربایجان

ط این مجموع کیش؛9حها؛راز آزاد منطقه در تولیدی و اقتصادی ارس؛رط15واحد آزاد منطقه در اقتصادی و تولیدی حرط15ح

و وزتولیدی قشم آزاد منطقه در ورط11یربنایی اقتصادی بردازح بهره جمهور رئیس دستور با اروند آزاد منطقه در آنهاریربنایی از ی

میشود.آغاز

اجرایی ورط52عملیات اقتصادی درزح هم دیگر آزادیربنایی آغازرتجامناطق امروز چابهار و ماکو انزلی، ارس، اروند، قشم، کیش، ی

کندمیسهلاراربعینانائرزددترومهمبسیارهبصربهشلمچهیلیرخطاتصالپروژهی:جمهوررئیسشبستان:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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شد.خواهد

میکند.ایجاداشتغالنفر920برایتومانمیلیارد65وهزار70یرگذاسرمایهبایربناییزواقتصادیتولیدی،حهایرطاین

)۰۴:۵۲-۰۰/۰۳/۳۱(آزادمناطقملیحرط50ازیربردابهرهدیگر؛ساعاتیتا

بردا ازربهره ورط50ی اقتصادی تولیدی، تجازح آزاد مناطق در درریربنایی اقتصادی ویژه و صنعتی - امروز6ی با1400خرداد31استان دیگر ساعاتی تا
میشود.آغازیرتصویصورتبهجمهوررئیسحضور

خب خبرنگار گزارش طرگزاربه این ؛ سیما و صدا طری افتتاح از برنامه چهارمین و هفتاد در هرمرحها استانهای در ملی، گان،زحهای

رسید.خواهندیربردابهرهبهبلوچستانوسیستانوغربیآذربایجانگیالن،خوزستان،شرقی،آذربایجان

ط این مجموع کیش؛9حها؛راز آزاد منطقه در تولیدی و اقتصادی ارس؛رط15واحد آزاد منطقه در اقتصادی و تولیدی حرط15ح

و وزتولیدی قشم آزاد منطقه در ورط11یربنایی اقتصادی بردازح بهره جمهور رئیس دستور با اروند آزاد منطقه در آنهاریربنایی از ی

میشود.آغاز

اجرایی ورط52عملیات اقتصادی درزح هم دیگر آزادیربنایی آغازرتجامناطق امروز چابهار و ماکو انزلی، ارس، اروند، قشم، کیش، ی

شد.خواهد

میکند.ایجاداشتغالنفر920برایتومانمیلیارد65وهزار70یرگذاسرمایهبایربناییزواقتصادیتولیدی،حهایرطاین

)۰۶:۴۰-۰۰/۰۳/۳۱(آزادمناطقملیحهایرطازیربردابهرهآغاز

بردا ازربهره ورط50ی اقتصادی تولیدی، تجازح آزاد مناطق در صورتریربنایی به جمهور رئیس حضور با استان شش در اقتصادی ویژه و صنعتی ی،
شد.آغازیرتصوی

خب خبرنگار گزارش طرگزاربه افتتاح از برنامه چهارمین و هفتاد در سیما؛ و صدا عالیری شورای دبیر ابتدا ملی، آزادحهای یرتجامناطق

ط و برنامهها از گزارشی اقتصادی ویژه و صنعتی بردار- بهره روحانی آقای سئواالت به پاسخ از پس و میکند ارائه نهاد این ازرحهای ی

میکند.سخنرانیجمهوررئیسهممراسماینپایاندرمیشود،آغازحهارطاین

ادآزمناطقملیحطر50ازیداربرهامروز؛بهرسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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ورط50این اقتصادی تولیدی، هرمزح استانهای در وزیربنایی سیستان و غربی آذربایجان گیالن، خوزستان، شرقی، آذربایجان گان،

رسید.خواهندیربردابهرهبهبلوچستان

ط این مجموع کیش؛9حها؛راز آزاد منطقه در تولیدی و اقتصادی ارس؛رط15واحد آزاد منطقه در اقتصادی و تولیدی حرط15ح

و وزتولیدی قشم آزاد منطقه در ورط11یربنایی اقتصادی بردازح بهره جمهور رئیس دستور با اروند آزاد منطقه در آنهاریربنایی از ی

میشود.آغاز

اجرایی عملیات ورط52همچنین اقتصادی درزح هم دیگر آزادیربنایی چابهاررتجامناطق و ماکو انزلی، ارس، اروند، قشم، کیش، ی

شد.خواهدآغاز

است.کردهایجاداشتغالنفر920برایتومانمیلیارد65وهزار70یرگذاسرمایهبایربناییزواقتصادیتولیدی،حهایرطاین

مرتبطاخبار

خبراطالعات

موسوی داود سید کننده: ارسال متن خبر: نوع عادی محرمانگی: فارسی ش(زبان: دبیر: (پشتیبانیرسیاسی) محمدی میر السادات یفه

فورگزارخب اولویت: کلمات:ری) تعداد حروف:244ی اسپیس:981تعداد با کاراکتر (اقتصادی)1229تعداد بهرامی غالمرضا خبرنگار: منبع:

)1111(آفیشسیاسیاخباربندی:دستهسیاسیسازمانی:واحدIRIBی:رخبآژانسمترجم:

)۰۷:۲۱-۰۰/۰۳/۳۱(اروندآزادمنطقهدریرگذاسرمایهحرط11ازیربردابهره

رسید.یربردابهرهبهجمهوررئیستوسطکنفرانسویدئویقرطازامروزاروندآزادمنطقهدریرگذاسرمایهحرط11

خب گزارش مرگزاربه سیما و صدا ؛ری آبادان گذارط11کز سرمایه اجراییرح عملیات آغاز و آزادرط6ی منطقه در عمرانی و صنعتی ح

رسید.یربردابهرهبهجمهوررئیستوسطکنفرانسویدئویقرطازوکشورسراسرآزادمناطقباهمزماناروند،

است.رسیدهیربردابهرهبهیورومیلیون100خارجییرگذاسرمایهویالرمیلیارد430وهزار9داخلییرگذاسرمایهباحهارطاین

است.شدهفراهممستقیمغیرصورتبهنفر1410ومستقیمصورتبهنفر665اشتغالزمینهحهارطاینافتتاحبا

امروز ازرط52همچنین بیش با در60ح اعتبار تومان آزادهزارمیلیارد بهرهمناطق به جمهور رئیس توسط همزمان صورت به کشور

رسید.خواهدیربردا

ادآزمناطقملیحهایطرازیداربرهبهرآغازسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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)۰۷:۳۷-۰۰/۰۳/۳۱(هاستیمرتحشکستنشانهیهارگذاسرمایهافزایش

هاست.یمرتحشکستنشانهآزادمناطقدرویژهبهیهارگذاسرمایهافزایشگفت:جمهوررئیس

خب خبرنگار گزارش بردارگزاربه بهره فرمان صدور از پیش روحانی حسن آقای ؛ وسیما صدا ازری ورط15ی صنعتی منطقهزح یربنایی

سال در افزود: ارس و98آزاد هزار گذا900؛ سرمایه ارس آزاد منطقه در تومان سالرمیلیارد در رقم این و شده به99ی میلیارد6؛ هزار

است.رسیدهبرابرسهبهویافتهافزایشتومان

است.یهارگذاسرمایهافزایشهمیناشنمونهخورده؛شکستاقتصادیجنگدریکارآممیگویممااینکهگفت:جمهوررئیس

گذا سرمایه که میبینید کنید، مشاهد که کشور از نقطه هر در افزود: روحانی سالهایرآقای در وجود99و98یها با و کرونا رغم علی

امیدوارند.صددرصدصادراتوتولیدکشور،آیندهاقتصاد،آیندهبهمردمبنابراینشده،بیشتراقتصادیجنگومشکالت

گذا سرمایه تنها این گفت: جمهور گذاررئیس سرمایه مردم خود وقتی بنابراین است، خصوصی بخش آنری معنای به این میکنند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاست

گذا سرمایه توسعه از قدردانی با جمهوروی با ما روابط مطمئنم افزود: ارس آزاد منطقه در تحریها شدن برداشته از بعد آذربایجان یمری

یافت.خواهدگسترششد،خواهدبرداشتهزودیبهکه

جمهو و ایران روابط روحانی تعرآقای گسترش به رو را آذربایجان آذربایجانری جمهور رئیس با را مهمی تصمیمات ما گفت: و کرد یف

خاطرتح به که کردیم تحولراتخاذ یک شاهد مردم و میشود اجرایی و عملیاتی آنها همه اما بود، شده مواجه کندی با آن اجرای یمها

بود.خواهندشاءاهللانکشورمانشمالغربیزمرمناطقدرمثبتیبسیار

آزادمناطقملیحهایرطازیربردابهرهآغاز

)۰۷:۵۳-۰۰/۰۳/۳۱(جمهوررییسازکیشآزادمنطقهمدیرعاملحقوقیخواستهسه

بردا بهره مراسم در را کیش ساکنان حقوقی خواسته سه کیش آزاد منطقه سازمان طرمدیرعامل وری تولیدی عمرانی، بهزحهای کیش آزاد منطقه یربنایی
رساند.جمهوررئیساطالع

خب گزارش مرگزاربه صداوسیما وری جمهور رئیس اول معاون با هماهنگی به توجه با گفت: مراسم این در آهنگران جعفر ، کیش کز

عالی آزاددبیرشورای بامناطق خواستار رسمیزکیش و کامل ش49گشت سهام بردرصد و آب واگذارکت فهرست از حذف و کیش یرق

۱۴۰۰خرداد۳۱
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ب و آب بودن حاکمیتی دلیل بربه و آب اتصال همچنین و کیش در سراسرق شبکه به کیش ورق ملی امنیت عالی شورای نظر وفق ی

با شزهمچنین کامل جرگشت به کیش هواپیمایی کارآفزکت و فعاالن به آن سهام از بخشی که شرط این پذیرش با کیش وریره ینان

آزادسایر هیبمناطق و برقی خودروی واردات اجازه همچنین و شود تدرواگذار حذف برای جریدی داشتن و فسیلی سوخت یرهایزیجی

شود.موافقتجمهوررئیسسویازپاک

)۰۸:۰۸-۰۰/۰۳/۳۱(آزادمناطقدرخارجییرگذاسرمایهجذببرجمهوررییستاکید

باشند.پیشرانخارجییرگذاسرمایهجذبدربایدمناطقاینگفت:آزادمناطقدریرگذاسرمایهشرایطبهاشارهباجمهوررئیس

خب خبرنگار گزارش بردارگزاربه بهره مراسم در روحانی آقای سیما و صدا طری از مردمری اظهارداشت: ارس آزاد منطقه صنعتی حهای

باربز که کردند ایستادگی شرایط این در عظمت با مردم مالیدند، خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ بینی و صورت ما گوار

کردیم.کشورواردسختیهاهمهبابودالزمکهراآنچهوکردندتولیدویرگذاسرمایهوبودیمروبرویمهارتح

جنگ این اما هستند، فشار در جنگ این سایه در مردم و دارد وجود گرانی البته داد: ادامه است جنس از مملو ما بازار اینکه بیان با وی

برسند.هدفشانبهآنهاوبپاشدفروایراناقتصادنگذاشت

آم به تودهنی یک شنبه پنج هر میرود شمار به مهم اقدامات از یکی شنبهها پنج افتتاحهای افزود: جمهور کهررییس بود یکاییها

تح را تولیدشان و ایران ملت نمیتوانند بدانند دهیم نشان آنها تحربه به را ارزانی و مردم راحتی میتوانند کنند اماریم بکشانند، یم

بازدارند.تولیدجهشوتوسعهمسیرازراملتینمیتوانند

افتتاحهای دوشنبه و شنبه پنج هر دولت پایانی روز تا و هستیم کشور سراسر در تحول شاهد ما امروز بحمداهلل گفت: روحانی اقای

داد.خواهیمادامهراخود

ط ارس مناطق در امروز و میکنند فعالیت تولید بخش در سرافراز حد چه تا ما مردم کرد: اضافه وروی شد افتتاح میلیارد8حهایی هزار

ط بردارتومان بهره به گذارح سرمایه آنچه با مجموع در رسید شدری انجام زمینه این در زنی کلنگ و ط70ی تومان میلیارد دررهزار ح

است.ملتاینعظمتنشانهکهبودیمشاهدروزیکدرراافتتاحبخش

مجموعه از قدردانی ضمن جمهور آزادرییس مناطقمناطق به واردکننده مناطق از دوازدهم و یازدهم دولتهای در مناطق این افزود:

گرفتند.قرارمختلفکشورهایوهمسایهکشورهایوایرانمیانارتباطیپلیکعنوانبهوشدندتبدیلتولیدکنندهوکنندهرصاد

که میدهد نشان مواردی چنین و المللی بین بورس داد: ادامه روحانی آزادآقای استمناطق پیشرفت و توسعه حال در مناطقما

جمهورییسرازکیشادآزمنطقهعاملمدیرحقوقیخواستهسهسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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گذاآزاد سرمایه جذب در گذارباید سرمایه و باشد پیشران خارجی برداشتهری با گرفت. خواهد انجام ما کشور جای همه در خارجی ی

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجییرگذاسرمایهبزودییمهارتحشدن

کرد: تاکید آزادوی دولتمناطق در و آینده هفتههای طول در بیشتر فعالیت شاهد ما بخش این در و دارند را خود خاص شرایط

باشند.برخوردارآنبهرهازمردمتابودخواهیمسیزدهم

)۰۸:۱۶-۰۰/۰۳/۳۱(ایرانبانکیفعالیتهایکردنقفلبهیکاییرآمیستهایرترواعتراف

کردند.قفلمابانکیفعالیتتمامومامردمرویبرراچیزهمهکهکردنداعترافکامالیکاییرآمیستهایرتروگفت:جمهوررئیس

خب خبرنگار گزارش بردارگزاربه بهره مراسم در روحانی آقای ، سیما و صدا طری از وری صنعتی تبزحهای با ارس آزاد منطقه یکریربنایی

بز امام این افزود: (ع) رضا امام سعادت با میالد دارسالروز چه هر و است ایرانیان ما فخر موجب دارگوار امام آن بلند سایه از انریم یم

بود.خواهدپیشرفتمسیردریززعاماماینبلندروحبهتوسلباهمیشهماکشورشاءاهلل

بز بسیار مسئولیت مردم گفت: اخیر انتخابات به اشاره با جمهورروی رئیس و دادند انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی گ

ب مجلس میاندورهای انتخابات نیز مناطق برخی در و بود نیز شوراها انتخابات البته کردند انتخاب را سیزدهم مجلسردوره و شد گزار

تبرخب ایران مردم به که بود هم تارگان مقطع این در ارزشمند و خوب اقدام این خاطر به میگویم انجامریک آرا صندوق پای در که یخی

دادند.

سال از همچنین و گذشته هفتههای همه افتتاحهای و امروز افتتاحهای کرد: خاطرنشان امروز افتتاحهای درباره جمهور که99رئیس

م ایران که این بر مبنی است جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت کردیم آغاز را پنجشنبهها افتتاحهای گذارما سرمایه تولیدرکز و ی

هستند.کشورشانآبادانیبهعالقمندایرانمردمواست

آمار به افزود: روحانی آزادآقای شدمناطق اعالم که کنید نگاه ورط621ما اجراست حال در سرمایه248ح آنها در تومان میلیارد هزار

است.مهمیبسیارمسئلهاینومیرسدافتتاحبهآیندهسالدروشدهعملیاتیواجراییحهارطایندرصد53است.شدهیرگذا

گذا سرمایه سود و آینده به مردم اگر گفت: جمهور نمیآیندررئیس که باشند نداشته امید خود در248ی فقط تومان میلیارد مناطقهزار

میشود.یرگذاسرمایهروزانهکههستکشوردرسراسریادیزبسیارمناطقکنندیرگذاسرمایهآزاد

نظیر بی اقتصادی جنگ یک در اند کشیده که مشکالتی و سختی رنج، رغم علی که است مردم مقاومت و ایستادگی همین افزود: وی

تا سفیدردر کاخ ترس از هم دیگران و کنند محاصره سال نیم و سه را ملت سفید کاخ ظالمان که جنگی اند کرده مقاومت منطقه یخ

ادآزمناطقدرجیخاریگذارمایهسرجذببرجمهورییسرکیدتاسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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بگذارند.دسترویدستونکنندحمایتیوکمک

آم دارایی مسئولین که حرفی این گفت: روحانی تحراقای که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه نظرریکا از را ایران یم

بردا کرونا ترورواکسن این یعنی کردندریم قفل ما بانکی فعالیت تمام و ما مردم روی بر را چیز همه که میکنند اعتراف کامال یستها

تح باید که است معتقد و آمده کار روی جدید دولت ماهها از بعد حاال کنارو برایریمها اگر بانکی مسائل در گفتند تازه شود گذاشته

نیا ماسک در فهمیدند که است زمانی هم این و ندارد اشکالی باشد کرونا واکسن و ندازماسک کنندهری تولید هم واکسن در و یم

شدیم.

تص جمهور گفتیمررئیس مردم به اینکه و میشود اداره کشور سختی چه با که میزدیم نیم و سال سه طول در مردم به که حرفی کرد: یح

باورش مردم برای شاید بدهند را واکسن بتوانند آنها تا کنیم پرداخت را جهانی بهداشت سازمان واکسن پول تا کشید طول ماهها

آم پیش روز سه دو که حاال بود صرسخت ماسکیحریکاییها و واکسن برای فقط که داد خواهیم اجازه ما تازه گفتند و کردند اعالم ًا

کردند.زندگیسختیچهبامامردمکهمیدهدنشانباشیم،داشتهبانکیفعالیت

)۰۸:۳۳-۰۰/۰۳/۳۱(کیشیرهزجدرالمللبینبورسیزانداراه

میشود.یزراهانداکیشیرهزجدریزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذبهدفباالمللبینبورس

خب گزارش مرگزاربه صداوسیما برداری بهره مراسم در مومنی حمیدرضا ، کیش طرکز تولیدری جهش برای امید و تدبیر عنوان با حهایی

است.اقتصادیویژهوآزادمناطقدرالمللبینبورسایجادبرنامههاینرموثرتازیکیگفت:

مهمت عنوان به الملل بین بورس گفت: خواهدروی ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی سرمایههای جذب برای اقتصادی بستر ین

ط از تا کنترشد قابل و استاندارد شیوههای ارریق و مالی نیازهای تامین با تولیدیزل کاالهای صادرات برای مطمئنی مسیر کشور ی

کند.فراهمداخلی

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:وی

شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

گذا سرمایه اقدامات و تجارفعالیتها و اعتمادساری با شرایط این افزود: است، زمینهزی ایجاد بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

میکند.ایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،بینمالیمنابعوسرمایهورود

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

انایربانکیلیتهایفعادنکرقفلبهیکاییآمریستهایترورافاعترسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن سپردههای مومنی،گفت: تجاروی و برایری باالیی ظرفیت آنها، ی

میکند.فراهمآزادمناطقدرمستقرپروژههایمالیتامین

/۰۰/۰۳(انزلیآزادمنطقهپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهساختآغازجمهور؛رییسبایرتصویارتباطدر
۳۱-۰۹:۲۵(

شد.افتتاحجمهوررییسبایرتصویارتباطدرامروزکشورعمرانیحرط50

خب گزارش مرگزاربه سیما و صدا طری افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در ؛ گیالن جمهوررکز رییس دستور با امروز کشور عمرانی حهای

شد.آغازحرط52اجرایعملیاتوافتتاححرط50

ط افتتاح رویداد پنجمین رویداد سراسراین آزادیرحهای تصویمناطق ارتباط افتتاحیه برنامههای باردر جمهوری کهریاست ست ی

پا مجموعه ساخت عملیات روحانی دکتر دستور با شهربارامروز و آبی سزک گردشگری و تجارت فاز در آغازرپوشیده انزلی آزاد منطقه ی

شد.

شد.محققکشورازجرخامقیمداخلیگذارسرمایهجذببایرگردشگگربزحرطاین

پا شهربارمجموعه و آبی سزک گذاری سرمایه با انزلی آزاد منطقه و4یرپوشیده گیرمیلیارد300هزار بهره با خصوصی بخش یریالی

آخ مساحتراز به فضایی در المللی بین شاخصهای و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای فاز23یر در مترمربع هزار

میشود.ساختهنیموسالدوظرفمنطقه،یرگردشگوتجارت

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

میشود.ساختهمنطقهیرگردشگ

گردشگ حوزه در اکنون بزرهم دارای انزلی آزاد منطقه ، تفرگتری مجموعه بزرکواآیریحی-گردشگرین کشور؛ خزندگان باغ و ینرگتریوم

تفرم درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای قایقهای اسکله بر مشتمل تفرینا امکانات سایر همراه به آبی ورزشهای و یحیریحی

گردشگ و ورزشی فرهنگی، برنامههای کنار در که است؛ خارجی و داخلی ورودی گردشگران منطقهربرای سازمان سوی از که متنوعی ی

است.کردهتبدیلکشوریرگردشگقطبهایینراصلیتازیکیبهرامنطقهاینمیشودپاربانزلیآزاد

کیشهیرجزدرلمللابینسبوریاندازاهرسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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پا اجرایی عملیات شهربارآغاز و آبی سزک تصویری ارتباط در انزلی آزاد منطقه در پارپوشیده اجرایی عملیات آغاز جمهور رئیس با کری

شهربا و سزآبی تصویری ارتباط در انزلی آزاد منطقه در پارپوشیده اجرایی عملیات آغاز جمهور رئیس با شهرباری و آبی سزک پوشیدهری

تصوی ارتباط در انزلی آزاد منطقه پاردر اجرایی عملیات آغاز جمهور رئیس با شهرباری و آبی سزک درری انزلی آزاد منطقه در پوشیده

تصوی پارارتباط اجرایی عملیات آغاز جمهور رئیس با شهرباری و آبی سزک تصویری ارتباط در انزلی آزاد منطقه در رئیسرپوشیده با ی

پا اجرایی عملیات آغاز شهربارجمهور و آبی سزک تصویری ارتباط در انزلی آزاد منطقه در اجراییرپوشیده عملیات آغاز جمهور رئیس با ی

جمهوررئیسبایرتصویارتباطدرانزلیآزادمنطقهدرپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپا

)۱۵:۴۷-۰۰/۰۳/۳۱(آزادمناطقحهایرطافتتاح

رسید.اقتصادیویژهوصنعتیی،رتجاآزادمناطقدریربناییزواقتصادیتولیدی،حهایرطبهچهارموهفتادایستگاهدرملیحهایرطافتتاحقطار

خب خبرنگار گزارش صداوسیما؛رگزاربه آزادی کارتجامناطق به اگر اقتصادی ویژه و صنعتی خارجیری، سرمایه جذب یعنی خود اصلی کرد

ب صادرات و تولید قطب به شدن تبدیل تجارو تراز هم و مییابد افزایش اشتغال هم خواهدرگردند صادرات نفع به مناطق این در ی

شد.

لیانزادآزمنطقهپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختآغازسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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)۰۶:۵۶-۰۰/۰۳/۳۱(روحانیحضوربااقتصادیویژهوآزادمناطقسازمانملیحهایرطازیربهرهبرداآئینآغاز

شد.آغازروحانیحسنحضورباکنفرانسویدئوصورتبهاقتصادیویژهوآزادمناطقسازمانملیحهایرطازیربهرهبرداآئین

خب دولت حوزه خبرنگار گزارش بهرهبردارگزاربه آئین فارس، طری از سازمانری ملی آزادحهای ویدئومناطق صورت به اقتصادی ویژه و

شد.آغازجمهوررئیسروحانیحسناالسالمحجتحضورباکنفرانس

ط درراین که آزادحها برایرتجامناطق میشود، اجرا انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی فراهم920ی- مستقیم نفراشتغالزایی

تجا آزاد منطقه در ارسرمیکند. سرمایهگذارط15ی ارزش با اقتصادی و تولیدی و2یرح اروند619هزار آزاد منطقه در و تومان میلیارد

میرسد.یربردابهرهبهتومانمیلیارد225یرگذاسرمایهارزشبهیربناییزواقتصادیحرط11

و15همچنین تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در سرمایهگذاریربنایی ارزش با قشم صنعتی و2یری منطقه480هزار در و تومان میلیارد

افتتاح نیز کیش بردارط9آزاد بهره به تولیدی و اقتصادی طرح افتتاح ادامه رسید.در اجراییری عملیات سرمایه52حها، با دیگر پروژه

شد.انجامی،رجمهورییسدستوربانفر117وهزارهفتاشتغالزاییوتومانمیلیارد192وهزار64یرگذا

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه ورهشت هزار یک تومان،769ی سرمایه6میلیارد اعتبار با اروند آزاد منطقه در پروژه

ورگذا هزار سه گذا517ی سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک تومان، منطقه430یرمیلیارد در پروژه سه ، تومان میلیارد

گذا سرمایه اعتبار با چابهار و46یرآزاد تومان،217هزار گذا14میلیارد سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در ورپروژه هزار هفت 328ی

تومان، گذا10میلیارد سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه ماکو579ی آزاد منطقه در پروژه هشت و تومان، میلیارد

شد.زنیتومان،کلنگمیلیارد213وهزاریکیرگذاسرمایهاعتباربا

پیام/انتهای

)۰۷:۱۷-۰۰/۰۳/۳۱(جمهوررئیسبهقشماجراییپروژه76معرفی

تق76 اعتبار با قشم آزاد منطقه اجرای حال در و19یبیرپروژه و223یال،رمیلیارد185هزار یورو ویدئ494میلیون نشستی در دالر بهومیلیون کنفرانسی
شد.معرفیجمهوررئیس

خب گزارش افتتاحهایرگزاربه دور پنجمین در امروز ظهر قشم، از فارس جمهوری درریاست آزادی حضورمناطق با که کشور

بوویدئ جمهور رئیس شدرکنفرانسی تقرط76گزار بااعتبار قشم آزاد منطقه اجرای حال در و19یبیرح 223یال،رمیلیارد185هزار

۱۴۰۰خرداد۳۱

۲۵۰
Freena.ir
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شد.معرفیدالرمیلیون494ویورومیلیون

تش در قشم آزاد منطقه سازمان سخنگوی مرادی شیالت،رحسین صنعتی، عمرانی، حوزههای در پروژهها داشت: اظهار پروژهها این یح

باشد.داشتهمنطقهاینتوسعهدرمهمینقشمیتواندکهاجراستحالدرهماکنونیرگردشگویستزمحیطی،ژانرونفت

گذا هدف با افزود: نقشآفروی جهت قشم آزاد منطقه در گرفته صورت بهری عمل راستای در واقعی خصوصی بخش فعال ینی

است.شدهانجامخصوصیبخشتوسطحهارطایندرگرفتهصورتیرسرمایهگذادرصد99ازبیشمقاومتی،اقتصادسیاستهای

تص قشم آزاد منطقه سازمان ورسخنگوی هزار پنج کرد: بهرهبردا704یح با و داشت خواهند اشتغال پروژهها این ساخت دوره در یرنفر

کرد.خواهندپیدادستپایداراشتغالبهمستقیمبهصورتبومینیروهایازنفر550وهزارچهارمجموعدرنیزآنها

اقتصادی، پروژههای میان از گفت: انررط7مرادی و نفت حوزه به مربوط صنعتی،رط13ی،ژح و تولیدی مختلف حوزههای به مربوط ح

میباشد.قفس)درماهیومیگوتکثیرو(پرورششیالتبخشبهمربوطپروژه21

همچنین داد: ادامه عمرانی،8وی محیط2پروژه وزپروژه گردشگ25یستی صنعت و اقامتی حوزههای به مربوط بخشرپروژه ی

میدهند.تشکیلراقشمآزادمنطقهاجرایحالدرحهایرطازیردیگ

دوشنبه امروز فارس، گزارش جمهو1400خردادماه31به رییس حضور با کنفرانسی ویدیو آیین تعدادردر ار105ی بااعتبار 667یزپروژه

و دالر و276میلیون یورو و61یالیرمیلیون ط150هزار معرفی و زنی کلنگ افتتاح، بخش سه در دررهزارمیلیاردی اجرا حال در حهای

رسید.یربهرهبردابهومعرفیقشمآزادمنطقه

افتتاحهای از مرحله چهار در پیشازاین قشم آزاد جمهورمنطقه باریاست امید و تدبیر دولت در اعتبار63ی به و64یالیرپروژه هزار

است.حضورداشتهخصوصیودولتیبخشدودریردالمیلیون281ویورومیلیون340یزارومیلیاردی670

88050پیام/انتهای

)۰۷:۲۰-۰۰/۰۳/۳۱(روحانیحضوربااقتصادیویژهوآزادمناطقسازمانملیحهایرطازیربهرهبرداآیینآغاز

شد.آغازروحانیحسنحضورباکنفرانسوویدیصورتبهاقتصادیویژهوآزادمناطقسازمانملیحهایرطازیربهرهبرداآیین

خب دولت حوزه خبرنگار گزارش بهرهبردارگزاربه آئین فارس، طری از سازمانری ملی آزادحهای ویدئومناطق صورت به اقتصادی ویژه و

شد.آغازجمهوررئیسروحانیحسناالسالمحجتحضورباکنفرانس

ط درراین که آزادحها برایرتجامناطق میشود، اجرا انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی فراهم9200ی- مستقیم نفراشتغالزایی

جمهوررئیسبهقشماییاجرپروژه76فیمعرس:فار|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۲۵۱
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تجا آزاد منطقه در ارسرمیکند. سرمایهگذارط15ی ارزش با اقتصادی و تولیدی و2یرح اروند619هزار آزاد منطقه در و تومان میلیارد

میرسد.یربردابهرهبهتومانمیلیارد225یرگذاسرمایهارزشبهیربناییزواقتصادیحرط11

و15همچنین تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در سرمایهگذاریربنایی ارزش با قشم صنعتی و2یری منطقه480هزار در و تومان میلیارد

افتتاح نیز کیش بردارط9آزاد بهره به تولیدی و اقتصادی طرح افتتاح ادامه رسید.در اجراییری عملیات سرمایه52حها، با دیگر پروژه

شد.انجامی،رجمهورییسدستوربانفر117وهزارهفتاشتغالزاییوتومانمیلیارد192وهزار64یرگذا

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه ورهشت هزار یک تومان،769ی سرمایه6میلیارد اعتبار با اروند آزاد منطقه در پروژه

ورگذا هزار سه گذا517ی سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک تومان، منطقه430یرمیلیارد در پروژه سه ، تومان میلیارد

گذا سرمایه اعتبار با چابهار و46یرآزاد تومان،217هزار گذا14میلیارد سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در ورپروژه هزار هفت 328ی

تومان، گذا10میلیارد سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه ماکو579ی آزاد منطقه در پروژه هشت و تومان، میلیارد

شد.زنیتومان،کلنگمیلیارد213وهزاریکیرگذاسرمایهاعتباربا

پیام/انتهای

)۰۷:۳۳-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: جمهور تحررئیس شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که روابطریم شد خواهد برداشته یمها
است.گستردهای

خب دولت حوزه خبرنگار گزارش طرگزاربه افتتاح آئین در امروز صبح جمهور رئیس روحانی حسن االسالم حجت فارس، مناطقحهایری

هرمرتجاآزاد استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی جمهوزی، با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان یرگان

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهکهیمرتحشدنبرداشتهازبعدآذربایجان

ب به اشاره با دررگزاروی انتخابات بسیار28ی عالمت یک است افتتاح چهارمین و هفتاد که هفته هر های افتتاح داد: ادامه خرداد

م ایران که است این عالمت اولین است. جهانیان همه برای گذارخوبی سرمایه خودشانرکز کشور آینده به مردم اگر است. تولید و ی

نمیکردند.یرگذاسرمایهآزادمناطقدرمیلیاردهزار248باشندنداشتهامید

...داردادامه

)۰۷:۵۳-۰۰/۰۳/۳۱(شدمعرفیوکلنگزنیافتتاح،قشمدرپروژه105جمهور؛رئیسکنفرانسیوویدئحضوربا

شد.معرفیوکلنگزنیافتتاح،کشورآزادمناطقیرجمهویاسترافتتاحهایدورپنجمیندرقشم)(طالییفرصتهایسرزمینپروژه105

روحانیحضوربااقتصادیویژهوادآزمناطقمانسازملیحهایطرازیدارهبربهرآیینآغازس:فار|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۲۵۲
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خب گزارش ویدئرگزاربه حضور با امروز ظهر قشم، از فارس جمهوروی رئیس ط105کنفرانسی و زنی کلنگ افتتاح، دسترپروژه در حهای

رسید.یربهرهبردابهومعرفیکشورآزادمناطقیرجمهویاسترافتتاحهایدورپنجمیندرقشمآزادمنطقهاجرای

تش در قشم آزاد منطقه سازمان طرمدیرعامل و کلنگزنی افتتاح، بخش سه در پروژهها این داشت: اظهار پروژهها حالریح در حهای

است.دولتیوخصوصیبخشیرسرمایهگذابایستیزمحیطویرگردشگاقتصادی،عمرانی،حوزههایدراجرا،

افزود: درویشپور شامل15علی مجموعه این از افتتاحی و10پروژه تولیدی پروژه یک شیالتی، پروژه دو نفتی، پروژه یک عمرانی، پروژه

گردشگ پروژه مشاریک با که است ارری ارزش به دولتی و خصوصی بخش و53یزکت یورویی و9یالیرمیلیون میلیاردی960هزار

داشت.خواهدهمراهبهاشتغالبومینیروی880برای

تص انرروی و گاز نفت، پروژه چهار عمرانی، پروژه پنج کرد: گردشگژیح پروژه دو و تولیدی پروژه دو شیالتی، پروژه یک جزوری، نیز 14ی

است.امیدوتدبیردولترییسحضورباامروزرویدادزنیکلنگپروژه

ار بخش دو در پروژهها داد: ادامه قشم آزاد منطقه سازمان وزمدیرعامل همکاری حاصل استریالی قشم دولتی و خصوصی بخش ی

دال ارزش مجموع معادلرکه پروژهها این ارزش172ی و دالر معادلرمیلیون آنها میلیارد32یالی پنج و قابلیترهزار و میباشد یال

داراست.رابومینیروی936وهزاریکبرایاشتغالایجاد

همچنین کرد: اضافه سرمایهگذا76درویشپور رقم با قشم آزاد منطقه در اجرا حال در آنرپروژه دولتی و خصوصی بخش دو در ی

و495شامل دالر ار223میلیون سرمایه جذب حوزه در یورو وزمیلیون و19ی میلیارد185هزار داخلیرهزار سرمایه جذب حوزه در یال

است.

انر و گاز نفت، پروژه هفت عمرانی، پروژه هشت گفت: شیالتی،21ی،ژوی تولیدی،13پروژه صنعتی- گردشگ25پروژه دورپروژه و ی

محیط وزپروژه هزار پنج که دارند قرار لیست این در کا704یستی به مشغول را بهرهبردارنیرو از بعد و هزاررکرده چهار برای میتواند ی

باشد.داشتههمراهبهپایداراشتغالنیرو550و

بهرهو و بهرهمندی هدف با اقتصادی حوزههای در قشم پایدار توسعه به توجه کرد: عنوان قشم آزاد منطقه سازمان جامعهرمدیرعامل ی

ج سرمایهگذازمحلی برای جذابیت ایجاد تا شده سبب سازمانریره، اصلی اولویتهای از اقتصادی، مختلف حوزههای در منطقه در ی

باشد.یرارزآوومحصوالتیزیسارتجابرکزرتممحلی،جامعهانتفاعپایدار،اشتغالوتوسعهراستایدرقشمآزادمنطقه

افتتاحهای از مرحله چهار در این از پیش قشم آزاد منطقه فارس، گزارش جمهوربه باریاست امید و تدبیر دولت در به63ی پروژه

و64یالیراعتبار ار670هزار و و340یزمیلیاردی یورو دال281میلیون است.رمیلیون داشته حضور خصوصی و دولتی بخش دو در ی

88050پیام/انتهای

شدفیمعروکلنگزنیافتتاح،قشمدرپروژه105س:فار|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۲۵۳
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/۰۰/۰۳(مالیدندخاکبهراسفیدکاخجالدانهمهصورتایرانمردمشد/خواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:
۳۱-۰۷:۵۸(

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: جمهور تحررئیس شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که روابطریم شد خواهد برداشته یمها
است.گستردهای

خب دولت حوزه خبرنگار گزارش طرگزاربه افتتاح آئین در امروز صبح جمهور رئیس روحانی حسن االسالم حجت فارس، مناطقحهایری

هرمرتجاآزاد استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی جمهوزی، با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان یرگان

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهکهیمرتحشدنبرداشتهازبعدآذربایجان

ب به اشاره با دررگزاروی انتخابات بز28ی بسیار مسئولیت یک مردم الحمدهلل داد: ادامه رارخرداد خودشان اجتماعی و سیاسی گ

هم مناطق برخی در و بود هم شوراها انتخابات البته کردند، انتخاب سیزدهم دوره برای را رییسجمهور و دادند انجام جمعه روز در

خب و مجلس میاندورهای عرانتخابات مردم به که بود هم تبزگان ایران درریز که ارزشمندی و خوب بسیار اقدام این بخاطر میگویم یک

دادند.انجامآراصندوقپایخودشانگستردهحضوربایخیرتامقطعاین

عالمت اولین است. جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت یک است افتتاح چهارمین و هفتاد که هفته هر های افتتاح افزود: روحانی

م ایران که است گذاراین سرمایه باشندرکز نداشته امید خودشان کشور آینده به مردم اگر است. تولید و در248ی میلیارد مناطقهزار

نمیکردند.یرگذاسرمایهآزاد

در که کنید نگاه آمار این به شما هستند، خودشان کشور آبادانی به مند عالقه ایران مردم کرد: تاکید جمهور آزادرئیس شدمناطق اعالم

کهرط621 است اجرا حال در گذا248ح سرمایه تومان میلیارد طرهزار این است. شده هاری تا53ح و شده عملیاتی و اجرایی درصد

رسد.میافتتاحبهاینهاهمهوکندمیپیداادامهسالپایان

یک در کشیدند؛ مردم نیم و سال سه این در که مشکالتی و سختی رنج، رغم علی مردم مقاومت و ایستادگی همین داد: ادامه وی

تا در نظیر بی اقتصادی تارجنگ در و منطقه بهریخ سال نیم و سه را ملتی یک سفید کاخ ظالمان که است بوده نظیر کم هم جهان یخ

بگذارند.دسترویدستهمآنهانکنندحمایتوکمکسفیدکاخترسازهمدیگرانوکنندمحاصرهکاملطور

آم دارایی مسئولین که حرفی این کرد: نشان خاطر جمهور تحررئیس که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه رویریکا را یم

بردا کرونا ترورواکسن این یعنی بانکیریم، های فعالیت تمام و اند بسته مردم این بروی را چیز همه که میکنند اعتراف کامال ها یست

تح باید که است معتقد و است آمده کار روی جدید دولت ها ماه از بعد حاال و اند کرده قفل استررا گفته هم بارها و بگذارد کنار یم

ط آن تحرکه االنرح بوده، نادرست و غلط ترامپ س5و4یم اینها بانکیرماه مسایل در که اند گفته پیش روز سه دو تازه هستند کار

ندارد.اشکالیباشدکروناواکسنبرایوماسکبرایاگر

ندا نیاز ماسک در ما دانستند می که زمانی از بعد هم این داد: ادامه واکسنرروحانی در فهمیدند و هستیم کننده صادر ماسک در و یم

است.آزادواکسنبرایتازهگفتندآنوقتشدشروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیمتولیدکهوقتیشدیم.کنندهتولیدهم

به اینکه شود، می اداره دارد کشور سختی چه با مردم که نیم و سال سه این طول در زدیم می مردم به ما که حرفی این کرد: اضافه وی

کنند باور بود سخت مردم برای شاید کنیم پرداخت را جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم ما تا کشید طول ها ماه گفتیم مردم

شود.کشوروارداستنیازموردآنچهاینکهبرایکشیدیمماهایسختیچهکه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۲۵۴
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آم پیش روز سه ـ دو که حاال داشت: بیان صرروحانی ها وریکایی ماسک برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که میدهد نشان شود؛ آغاز بانکی فعالیت واکسن

بز مردم این خاکرمالیدند به را آنها بینی مالیدند؛ خاک به را سفید کاخ جالدان همه صورت مالیدند خاک به را ترامپ صورت ما گوار

مالیدند.

تح شرایط این در مردم داشت: اظهار کردند، ایستادگی عظمت با و قامت سرو ایران مردم اینکه بر تاکید با گذاروی سرمایه وریم ی

و هست گرانی جنگ، این سایه در البته است جنس از پر ما کشور بازار کردیم؛ کشور وارد ها سختی همه با بود الزم آنچه کردند. تولید

داشتند.آنهاکههدفیهمانیعنیبپاشدفروایراناقتصادنگذاشتجنگایناماهستندفشاردرمردم

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایههایومیشودبرداشتهیمرتحزودیبهاهللشاانگفت:جمهوررئیس

...داردادامه

)۰۸:۱۵-۰۰/۰۳/۳۱(روحانیحضوربااقتصادیویژهوآزادمناطقسازمانملیحهایرطازیربهرهبردا

شد.گزارربجمهوررئیسروحانیحسنحضورباکنفرانسویدئوصورتبهاقتصادیویژهوآزادمناطقسازمانملیحهایرطازیربهرهبردا

خب دولت حوزه خبرنگار گزارش بهرهبردارگزاربه آئین فارس، طری از سازمانری ملی آزادحهای ویدئومناطق صورت به اقتصادی ویژه و

شد.گزارربجمهوررئیسروحانیحسناالسالمحجتحضورباکنفرانس

ط درراین که آزادحها برایرتجامناطق میشود، اجرا انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی فراهم9200ی- مستقیم نفراشتغالزایی

تجا آزاد منطقه در ارسرمیکند. سرمایهگذارط15ی ارزش با اقتصادی و تولیدی و2یرح اروند619هزار آزاد منطقه در و تومان میلیارد

رسید.یربردابهرهبهتومانمیلیارد225یرگذاسرمایهارزشبهیربناییزواقتصادیحرط11

و15همچنین تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در سرمایهگذاریربنایی ارزش با قشم صنعتی و2یری منطقه480هزار در و تومان میلیارد

افتتاح نیز کیش بردارط9آزاد بهره به تولیدی و اقتصادی طرح افتتاح ادامه رسید.در اجراییری عملیات سرمایه52حها، با دیگر پروژه

شد.انجامی،رجمهورییسدستوربانفر117وهزارهفتاشتغالزاییوتومانمیلیارد192وهزار64یرگذا

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه ورهشت هزار یک تومان،769ی سرمایه6میلیارد اعتبار با اروند آزاد منطقه در پروژه

ورگذا هزار سه گذا517ی سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک تومان، منطقه430یرمیلیارد در پروژه سه ، تومان میلیارد

گذا سرمایه اعتبار با چابهار و46یرآزاد تومان،217هزار گذا14میلیارد سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در ورپروژه هزار هفت 328ی

تومان، گذا10میلیارد سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه ماکو579ی آزاد منطقه در پروژه هشت و تومان، میلیارد

شد.زنیتومان،کلنگمیلیارد213وهزاریکیرگذاسرمایهاعتباربا

پیام/انتهای

لیدندماکخابهارسفیدکاخجالدانهمهتصورانایردممرشد/خواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:س:فار|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۲۵۵
Freena.ir

http://www.newswire.ir/IIOUSNR9


)۰۹:۰۲-۰۰/۰۳/۳۱(شدافتتاحقشمیربناییزپروژه15جمهور؛رئیسکنفرانسیوویدئدستوربا

ارزپروژه15 ارزش به و53یزیربنایی یورو و9یالیرمیلیون اشتغال960هزار حجم با دستور880میلیاردی با قشم آزاد منطقه در انسانی نیروی
شد.افتتاحجمهوررئیسکنفرانسیوویدئ

خب گزارش افتتاحهایرگزاربه دور پنجمین در امروز ظهر قشم، از فارس جمهوری درریاست آزادی یربناییزپروژه15کشورمناطق

ار ارزش و53یزبه یورو و9یالیرمیلیون اشتغال960هزار حجم با دستور880میلیاردی با قشم آزاد منطقه در انسانی نیروی

شد.افتتاحجمهوررئیسکنفرانسیوویدئ

تش در قشم آزاد منطقه سازمان گردشگرمدیرعامل سایت نخست فاز داشت: اظهار پروژهها این بایریح سرمایهرمیلیارد200َکندالو یال

شد.افتتاحیرهزجساحلینواردریرگردشگظرفیتافزایشباهدفقشمآزادمنطقهسازمانتوسط

وسعت به مساحتی در پروژه این افزود: درویشپور برای6علی و25هکتار، مستقیم بهصورت محلی بهصورت75نیروی نیرو

است.داشتههمراهبهاشتغالغیرمستقیم

تص محوطهساروی کرد: فاززیح در انجامشده اقدامات ازجمله بلوار این سبز فضای و روشنایی تأمین دسترسی، بلوار احداث اسکله، ی

است.یرگردشگسایتاینازیربهرهبردانخست

کارب افزایش توسعه، داد: ادامه قشم آزاد منطقه سازمان درمدیرعامل فعالیتهای امنیت و فعالیتهایری تا گرفته صیادی از یایی

گردشگرتجا و اینری ساخت برای قشم آزاد منطقه سازمان اصلی اهداف از محلی جوامع برای درآمدزایی و پایدار اشتغال ایجاد ی،

میباشد.سایت

قشمروستاییویرشهمحیطبهبودویحیرتفسرانهرشد

پا همچنین کرد: اضافه شهردرویشپور محلهای کلیرکهای وسعت به روستایی و سرمایهگذا6ی با مترمربع ورهزار هزار یک 200ی

رسید.یربهرهبردابهجمهوررییسدستبهقشمیرهزجدردولتیبخشیالیرمیلیارد

پا این احداث گفت: جروی روستاهای و شهرها سطح در پیرامونی محیط بهبود راستای در محلهای بهزکهای عمل برای تالشی یره،

است.گرفتهصورتقشمآزادمنطقهسازمانتوسطیرهزجساکنانزندگیکیفیتافزایشواجتماعیمسوولیتهای

پا کرد: عنوان قشم آزاد منطقه سازمان شهرمدیرعامل در مذکور محلهای ورکهای قشم شهر مسکونی ج60کهای دومینزروستای یره،

است.منطقهایندریرجمهویاسترافتتاحهایپنجمدورعمرانیپروژههایمیاندراعتبارمیزانازنظرگربزپروژه

اشتغالزایی کرد: عنوان ورنف300درویشپور مستقیم بهصورت ویرنف900ی از غیرمستقیم بهصورت خدماتیژی پروژه این دیگر گیهای

میباشد.یرهزجسطحدریحیرتفو

قشممحلیجامعهبهیرساختیزخدماتشاخصارتقا

آمادهسا پروژه کرد: عنوان دزوی شهر شمالی ساحل آسفالت بااعتباری ارزشرگهان به آزادرمیلیارد200ی منطقه سازمان توسط یال

شد.افتتاحامیدوتدبیردولترییستوسطنیزگردشگرانویرهزججامعهبهیرساختیزخدماتشاخصارتقاراستایدرقشم

خاک عملیات شامل پروژه این گفت: قشم آزاد منطقه سازمان جدولگذازیرمدیرعامل شمالیری، ساحل بلوار روشنایی و آسفالت ی،

میدهد.افزایشراگهانردشهردرترددییرساختهایزسرانهمتر،865طولبهدولتیبخشیرسرمایهگذاباکهاستگهانرد
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پروژه، این در داشت: ابراز و30درویشپور مستقیم بهصورت بومی جامعه90نیروی و شده شغل صاحب غیرمستقیم بهصورت نیرو

شد.خواهندبرخورداریربیشترفاهازدارند،ترددگهانردشهربهکهگردشگرانیویرشه

قشمدرنقلیوحملخدماتسرانهافزایش

قطعه نخست فاز افتتاح داشت: اظهار سرمایهگذاربز3وی با خلیجفارس میلیاردرگراه هزار یک سرانهری قشم، آزاد منطقه سازمان یالی

داد.افزایشرایرهزجدرحملونقلیخدمات

بز این کرد: بیان قشم آزاد منطقه سازمان طولرمدیرعامل به د7.8گراه میدان تا کاوه اسکله حدفاصل متصلرکیلومتر یکدیگر به را گهان

کند.تسهیلرامنطقهساکنانوگردشگرانتردداستقرارمتر،11.5باندهرعرضبهگشتررفتوبمسیردودروکرده

اضطرا توقف و کندرو تندرو، خط سه پروژه، این در داشت: ابراز روانساردرویشپور به تا طراحیشده باند هر در رفتزی پر در تردد ی

نماید.یربیشتکمکیرهزججادهینرآمدتو

کرد: خاطرنشان و50وی مستقیم ط150نیروی این در غیرمستقیم راهاندارنیروی با و دارند اشتغال انتقالزح نقلو مسیر، این ی

شد.خواهدتسهیلمیکنند،تردداصلیسرزمینبهیرهزجآبیمرزهاییقرطازکهیرتجامحمولههایوساکنان،گردشگران

قشمیدرمروارفاهیکرشهافتتاح

شه نخست فاز گفت: قشم آزاد منطقه سازمان مروارمدیرعامل سرمایهگذارک با باهدف2یرید قشم آزاد منطقه سازمان هزارمیلیاردی

شد.افتتاحیرجمهویاسترافتتاحیههایدورپنجمیندریرهزجرفاهیسرانهافزایش

شه این کرد: عنوان وردرویشپور هزار دو وسعت به مساحتی در رفاهی با500ک ویالیی واحد پنج شامل واحدزمترمربع هر یربنای

میشود.شاملرادوبلکسواحدیکودوطبقهواحدچهارکهاستمترمربع530

شه این افتتاح با داد: ادامه برایروی رفاهی، و70ک مستقیم بهصورت بومی ایجادشده210نیروی اشتغال غیرمستقیم بهصورت نیرو

مییابد.ارتقاآزاد،منطقهاینرفاهیکهایرشهظرفیتو

قشمگانانربازفعالیتتسهیلبراییرساختیزخدماتساماندهی

جمهو رییس همچنین کرد: اضافه قشم آزاد منطقه سازمان آمادهسارمدیرعامل پروژه آغاز دستور اراضیزی انبارهایرهکتا35ی ی

کرد.صادریالرمیلیارد700وهزاریکیرسرمایهگذاباراگهانرد

بهرهبردا با کرد: عنوان برایردرویشپور پروژه این از و50ی شده ایجاد اشتغال مستقیم بهصورت غیرمستقیم150نفر بهصورت نیز نفر

شد.خواهندفعالیتمشغول

آمادهسا کرد: اضافه دزوی انبارهای سایت مساحتری به زمینی در مشا35گهان بهصورت و قشمرهکتار آزاد منطقه سازمان میان کتی

است.شدهاجراییگهانردشهرسطحانبارهایساماندهیباهدفخصوصیبخشو

انباردا قشم آزاد منطقه سازمان ذخیرهسارمدیرعامل فرآیند ذخیرهسازی فرآیند شامل و است انبار یک در کاال کنتزی و...ری، موجودی ل

داشت.خواهدیرگذارتأثینقشاقتصادیفعاالنکاراییمیزانویترمدیبهبوددقت،افزایشدروشدهکاالها

برنامه طبق گفت: آمادهسازیردرویشپور مراحل طی از پس گرفته صورت راهاندازی و سایت این انبارهایزی تا است قرار آنها، کامل ی

کنند.پیداانتقالمنطقهاینبهساماندهیجهتگهانردشهردرفعالیرتجاواحدهایبهمربوط

میشودکشوردرمیگوتولیدکوردداررقشم

ش افزود: بالغبرروی سرمایهای با قشم یزدان کیان شرمیلیارد670کت نخستین بهعنوان فوقریال، تکنیک با که کشور شیالتی کت

شدافتتاحقشمیربناییزپروژه15س:فار|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۲۵۷
Freena.ir



شد.افتتاحقشمآزادمنطقهدرروحانیحسنتوسطکرده،صنعتیشیوهبهمیگوپرورشبهاقداممتراکم

ش این گفت: قشم آزاد منطقه سازمان تولیدرمدیرعامل ظرفیت با نخست، فاز در غذا800کت تأمین به کمک ضمن سال، در میگو ُتن

آب تولیدات ارتقا ارزآوزو کشور، در خاریان به قشم آزاد منطقه برند صدور و جری اراضی حفظ به نگاهی کشور، تکنولوزج سایه در یژیره

است.داشتهنیزیزسامتراکمو

برای اشتغال ایجاد کرد: بیان و15درویشپور مستقیم بهصورت بومی وی25نیروی دیگر از غیرمستقیم بهصورت پروژهژنیرو این گیهای

میباشد.ارزشمند

ش گفت: باروی قشم یزدان کیان تولید480کت ظرفیت میانگین، بهطور با40حوضچه، مقایسه در که دارد را هکتار هر در میگو ُتن

زد.خواهدرقمکشورغذاییصنعتدرمیگوتولیددرزمینهجهشی)،رهکتاهردرُتن7حدودبرداشت(باسنتیروش

سوالراقامتیمجموعهافتتاحباقشماقامتظرفیتافزایش

بهرهبردا داشت: اظهار قشم آزاد منطقه سازمان بااعتبارمدیرعامل قشم سوالر اقامتی مجموعه نخست فاز میلیاردری هزار یک معادل ی

میافزاید.قشمگردشگراناقامتظرفیتبهتخت152خصوصی،بخشتوسطیالر

بااعتبا اقامتی مجموعه این کرد: عنوان میلیاردردرویشپور هزار یک معادل شاملری خصوصی بخش توسط اقامتی40یال واحد

از و24متشکل خوابه یک ج16واحد این به سفر به عالقهمند گردشگران ویژه نیازهای تمامی که است خوابه دو مرتفعزیرهزواحد را یبا

میکند.

خدماتی، بخشهای بر عالوه قشم سوالر اقامتی مجموعه کرد: اضافه تجا5وی داردرواحد نیز صنایعدستی و محصوالت عرضه برای ی

داشت.خواهدهمراهبهاشتغالزاییغیرمستقیمبهصورتنیرو60ومستقیمبهصورتنیروی35برایدرمجموعکه

با این از پیش قشم آزاد منطقه گفت: قشم آزاد منطقه سازمان و11مدیرعامل مختلف425هزار مناطق از گردشگرانی پذیرای تخت

رسید.خواهدتخت577هزار11بهمذکورظرفیتمجموعه،اینافتتاحباکهبودجهانوکشور

قشمیرمسافبنادردریرشناوترددتسهیل

مقاومسا و الیروبی پروژه کرد: عنوان پور ارزشزدرویش به پهل و الفت اسکلههای سرمایهگذارمیلیارد400ی با و منطقهریال سازمان ی

رسید.یربهرهبردابهیرجمهویاسترتوسطنیزقشمآزاد

مقاومسا الیروبی، شامل پروژه این افزود: بهسازوی پرترددتزی، از یکی بهعنوان پهل، و الفت اسکلههای عرشه اصالح و مبادیری ین

ج نگهدازورودی ظرفیت افزایش تعمیر، باهدف قشمریره آزاد منطقه سازمان توسط ورودی مبدأ این ظرفیت از بهینه استفاده و ی

شد.اجرایی

برای اشتغال فرصت ایجاد کرد: بیان قشم آزاد منطقه سازمان و15مدیرعامل مستقیم به45نیروی دیگر مزایای از غیرمستقیم نیروی

است.حرطایندرآمدناجرا

پروژه، این نخست بخش در داشت: ابراز د53درویشپور پهنه از مترمکعب بخشرهزار در و شده الیروبی پهل، و الفت اسکله یایی

گرفت.صورتیرهزجبهورودیخودروهایحاملشناورهاییرگیوپهلتسهیلبهمنظورخشکیپهنهیزبهساویزمقاومساح،رطدوم

نگهدا و حفظ کرد: خاطرنشان خدماتروی ارائه باهدف و قشم آزاد منطقه سازمان سوی از اجتماعی مسوولیت یک بهعنوان اسکلهها ی

است.بودهامیدوتدبیردولتدرمنطقهایناقداماتازبخشیگردشگران،وساکنانبهدرخوروشایسته

قشمیرهزجدریانزآبافزودهارزشزنجیرهتکمیل
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جمهو رییس دستور با همچنین افزود: قشم آزاد منطقه سازمان طرمدیرعامل از طری یک کنفرانس ویدئو تولیدریق حوزه در تولیدی ح

رسید.یربهرهبردابهسالدرمحصوالتانواعتنهزار10تولیدظرفیتباخشکماهی

ش داد: ادامه خشردرویشپور ماهی بستهبندی و (تولید قشم غذای سالم سرمایهگذاککت با رییسرمیلیارد380یر) دستور با یالی

بهرهبردارجمهو با که کرد آغاز را خود فعالیت برایری پروژه این از و100ی شده ایجاد اشتغال مستقیم بهصورت بومی نیروی نفر90نفر

شد.خواهندفعالیتمشغولغیرمستقیمبهصورتنیز

برنامه طبق گفت: آسیایزیروی کشورهای به صادرات چرخه به ورود جهت واحد این در تولیدشده شیالتی محصوالت گرفته صورت ی

مال و ژاپن جنوبی، (کره خلیجفارسزشرقی حوزه کشورهای و این(ی) تولیدشده محصوالت از بخشی همچنین و است آماده عمان)

کرد.خواهدپیدااختصاصحوزهاینتولیدکنندهکتهایرشبهیانزآبخوراکاولیهمادهتهیهجهتتولیدیواحد

چرخه در ارزشافزوده ایجاد جهت بلندی گام قشم غذای سالم مجتمع کار به آغاز با داشت: ابراز قشم آزاد منطقه سازمان مدیرعامل

فرآو و واحدرتولید این توسعه فاز در که میگیرد صورت پایدار اشتغال ایجاد و اقتصادی رشد باهدف منطقه شیالتی محصوالت ی

) آنچوی شکالت تولید همچنین و داخلی بازارهای به محصوالت ارائه جهت خشک ماهی کردن دار طمع همچنین )Anchoviesتولیدی

است.پیشبینیشده

فرآو صنعتی، فعالیتهای توسعه کرد: خاطرنشان سودآوردرویشپور باهدف منطقه این شیالتی محصوالت به مربوط بستهبندی و یری

است.یرهزجدرقشمآزادمنطقهسازمانهمچنینوامیدوتدبیردولتاصلیاهدافازبومیانبرایاقتصادیتوسعهو

قشمدریژانرتولیدروندازپشتیبانی

ار بااعتبار قشم حرا نفتی اسکله نخست فاز داشت: اظهار قشم آزاد منطقه سازمان حضور53یزمدیرعامل با یورو میلیون

رسید.یربهرهبردابهقشمآزادمنطقهدرامیدوتدبیردولترییسکنفرانسیوویدی

ش افزود: بهرهبرداردرویشپور و ساخت قشمرکت حرا اسکله سرمایهگذا(ی پاسارهلدینگ بودهری پروژه این خصوصی سرمایهگذار گاد)

پهل ظرفیت قشم، حرا نفتی اسکله آن، افتتاح با کشتیرگیوکه ش35ی خوراک تأمین به و پیداکرده را تنی حوزهرهزار در فعال کتهای

میپردازد.یژانرتولید

انر و گاز نفت، صنعت نیازهای تأمین در زدایی مانع موجب تولید، رشد به رو روند از پشتیبانی ضمن توانمندی، این داد: ادامه یژوی

میکند.تبدیلبرندیکبهنفتیتولیداتحوزهدرراقشمناموشدهتولیدیصنایعخهایرچگردشومنطقه

بهرهبردا آغاز با داشت: ابراز قشم آزاد منطقه سازمان شناورمدیرعامل پایگاه این از طری از خام نفت ورود ایجادری، باهدف شناور یق

توسط که نفتی فرآوردههای سایر و شناورها سوخت نفت، قیر، نظیر محصوالتی انتقال سپس، و خوراک تأمین در تجهیزات و تسهیالت

گرفت.خواهدصورتشده،تولیدهمجوارپاالیشگاههای

اسکله، این افتتاح کرد: عنوان و45درویشپور مستقیم ج120نیروی اشتغال و کار چرخه وارد را غیرمستقیم تثبتزنیروی در که کرد یره

بز از یکی قشم، حرا نفتی اسکله و دارد بسزایی نقش محلی جامعه پایدار ظرفیترگتردرآمدهای با کشور جنوب در نفتی اسکلههای ین

با و و14یرگیرتخلیه پهلهزار500میلیون امکان دوم فاز در که است نفتی فرآوردههای نفتیرگیوُتن کشتیهای نیز80ی را تنی هزار

کرد.خواهدمهیا

کشورغذاییمحصوالتبرقشمبرند

بهرهبردا به اشاره با شروی توسعه دوم فاز از پاالیشگاهزکتری سرمایهگذاریست با قشم جلبک باال110یریز با قشم گفت: میلیاردی،
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شد.کشوربهداشتیوآرایشیمحصوالتوغذاییزنجیرهازبخشیتأمینآمادهخود،تولیداتظرفیتبردن

ش این کرد: بیان قشم آزاد منطقه سازمان تکنولورمدیرعامل توسعه با فناوژکت و ظرفیتری توانسته توسعهای، فاز در محصول تولید ی

برساند.سالدرُتن30بهُتن2.5ازرااسپیرولیناجلبکیزرپودرتولید

ش افزود: پاالیشگاهزکتردرویشپور سطحیریست در قشم، آزاد منطقه در فعال خصوصی بخش سرمایهگذار بهعنوان قشم جلبک یز

وسعت فراو14به کشت، به اقدام مترمربع موادرهزار تولید جهت پروتئین از غنی منبع یک بهعنوان اسپیرولینا جلبک میکرو تولید و ی

است.کردهغذاییاولیه

بودن پذیر تجدید داد: ادامه امکانروی و لبشور و شور آبهای در رشد امکان حاصلخیز، زراعی زمینهای به نیاز عدم جلبکها، یز

مصرف آزمایشگاهی، و بسته فضاهای در آنها پرورش و ایجادCO2رشد محیطO2و نمودن تمیز تولید( فرآیند اهمیتتیسزدر (

میکند.ارزشمندترراآنهاازاستفاده

ش این کرد: خاطرنشان قشم آزاد منطقه سازمان برایرمدیرعامل اشتغال ایجاد با تم40کت با بومی بانوانرنیروی اشتغال بر ویژه کز

فناو60و از استفاده با کشور غذایی امنیت تأمین درزمینه غیرمستقیم، بشرنیروی زندگی کیفیت ارتقاء جهت روز فعالیتریهای یت

میکند.

قشمآزادمنطقهدرزندگیکیفیتارتقای،رشهخدماتتوسعه

شه فاضالب تصفیهخانه سوم مدول کرد: بیان تصفیهردرویشپور توان و دولتی بخش سرمایه با ساحلی روز1000ک در آب مترمکعب

گرفت.قراریربهرهبرداموردقشمآزادمنطقهیرجمهویاسترافتتاحیههایدورپنجمیندر

بااعتبار تصفیهخانه این گفت: ساکنانرمیلیارد500وی زندگی کیفیت ارتقا و خدمات بهبود راستای در قشم آزاد منطقه سازمان یالی

است.اجراشدهوطراحی

تص قشم آزاد منطقه سازمان بهطوررمدیرعامل قشم شهر فاضالب تصفیهخانه در ساخت حال در های مدول از یک هر ظرفیت کرد: یح

ض1000متوسط و روز در پیکرمترمکعب شه(3.8یب نشتاب و انسانی فاضالبهای هوادهیرشامل سیستم فعال، لجن روش به (

دارد.رایفیکاسیونرنیتروشبهازتحذفقابلیتوبودهگسترده

پروژه، این افتتاح با کرد: خاطرنشان و25درویشپور مستقیم با75نیروی آب و شده شغل صاحب غیرمستقیم وزنیروی یافتی

میگیرد.قرارمصرفموردقشمیرهزجسبزفضاییرنگهداوتوسعهبهمنظورتصفیهشده،

گردشگرانوساکناندسترسیتسهیلبرایقشمجادههاییزبهسا

جمهو رییس همچنین گفت: قشم آزاد منطقه سازمان طرمدیرعامل نخست فاز راری هلر - رمچاه - جنوبی ساحل بلوار اجرای عمرانی ح

کرد.افتتاحقشمیرهزجدریالرمیلیارد400بااعتبار

میشود.عملیاتیخصوصیبخشسرمایهگذاروسازماناینمیانکتیرمشابهصورتوکیلومتر2طولبهپروژهاینافزود:درویشپور

خاک عملیات اجرای کرد: اضافه جدولگذازیروی جهتری، عمرانی پروژه این محدوده در نیز سبز فضای ایجاد و روشنایی آسفالت، ی،

است.پیشبینیشدهساکنانبهبهترخدماتارائه

بهرهبردا با کرد: عنوان قشم آزاد منطقه سازمان طرمدیرعامل این از برایری عمرانی اشتغال30ح مستقیم بهصورت بومی کار نیروی نفر

شد.خواهندکاربهمشغولغیرمستقیمبهصورتنیزنفر90وایجادشده

بهسا داد: ادامه برونشهزدرویشپور حادثهخیز نقاط رفع و روستایی معابر اصلی، جادههای وری شهروندان جان حفظ بهمنظور ی
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میشود.انجاممستمربهصورتاجتماعیمسوولیتبهعملراستایدرقشمآزادمنطقهسازمانتوسطگردشگران

برونشه معبرهای کیفیت به توجه گفت: شروی بهعنوان مهمتری از یکی قشم، اصلی تأثیرریانهای که است سازمان این اهداف ین

دارد.شهروندانسالمتوحملونقلی،رگردشگازجملهیرهزجفعالیتیبخشهایسایردرمهمی

ج مواصالتی محورهای فرسودگی و کمبود امید و تدبیر دولت از پیش تا کرد: خاطرنشان قشم آزاد منطقه سازمان قشمزمدیرعامل یره

از بیش مساحت و1500با ج67کیلومترمربع مردم روی پیش چالشهای از یکی درزروستا چالش این رفع برای میآمد، بهحساب یره

دارد.ادامهنیزهماکنونوشدآغازقشمیرهزجدریزجادهساوراهنهضتیازدهمدولت

دوشنبه امروز فارس، گزارش جمهو1400خردادماه31به رییس حضور با کنفرانسی ویدیو آیین تعدادردر ار105ی بااعتبار 667یزپروژه

و دالر و276میلیون یورو و61یالیرمیلیون ط150هزار معرفی و زنی کلنگ افتتاح، بخش سه در دررهزارمیلیاردی اجرا حال در حهای

رسید.یربهرهبردابهومعرفیقشمآزادمنطقه

افتتاحهای از مرحله چهار در پیشازاین قشم آزاد جمهورمنطقه باریاست امید و تدبیر دولت در اعتبار63ی به و64یالیرپروژه هزار

است.حضورداشتهخصوصیودولتیبخشدودریردالمیلیون281ویورومیلیون340یزارومیلیاردی670

88050پیام/انتهای
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)۰۸:۲۴-۰۰/۰۳/۳۱(شودمییرزسراایرانسویبهسرمایههاوشودمیبرداشتهزودیبههایمرتحروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررئیس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

خب گزارش بهرهبردارگزاربه آیین در جمهور رئیس روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم موج، طری از ملیری مناطقحهای

بزرتجاآزاد بسیار مسئولیت مردم اینکه بیان با آنانری کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی گ

تبررییسجمهو رأی های صندوق پای در گسترده حضور جهت در خوب بسیار اقدام این برای آنان به کردند. انتخاب را خود یکری

میگویم.

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی های آزادح مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم
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)۱۰:۰۳-۰۰/۰۳/۳۱(کیشدرملیپروژه21ازیربردابهرهواجرا

رسید.اجرابهجمهوررئیسحضورباکنفرانسویدئوبصورتکیش،آزادمنطقهدرملیحرط21اجراییعملیاتعملیاتآغازویربردابهرهآئین

خب گزارش هرمرگزاربه موج بردازی بهره آیین زنده پخش در کیش آزاد منطقه سازمان مدیرعامل آهنگران جعفر عملیاترگان، آغاز و ی

اجرایی دررط21عملیات انقالب معظم رهبر دغدغه موجود، دقیق اطالعات و آمار روایت به داشت: اذعان کیش، آزاد منطقه در ملی ح

عرصه در مقاومتی اقتصاد های سیاست آزادتحقق سامانمناطق گزار خدمت دولت بلند همت به اخیر ساله چند در اقتصادی ویژه و

است.یافتهعملی

تح دلیل به مناطق این های محدودیت کاهش در آینده دولت سوی از توجهی اندک با دارم اطمینان داد: ادامه تحمیلیروی های یم

بیما آورو تاب از کاملی و موفق نمادهای به مناطق این تردید ای ذره بدون و قطعا کرونا، اقتصادری بهتر عبارت به یا اقتصادی ی

است.تعمیمقابلنیزملیسطحدرکهایتجربهشوند،میتبدیلمقاومتی،

تش به ادامه در طرآهنگران وریح عمرانی های طزح حاضر حال در گفت: و پرداخت آزاد منطقه دراین ساختی وریر عمرانی های یرزح

ارزش به صنعتی غیر و صنعتی و29ساختی هزار هشت برای اشتغالزایی و تومان میلیارد بخش500هزار توسط عمدتا که کیش در نفر

است.اجراحالدرگیرد،میانجامخصوصی

بردا بهره آئین کرد: بیان کیش آزاد منطقه سازمان ازرمدیرعامل گذارط9ی سرمایه حجم با نیز عمرانی ورح هزار یک میلیارد900ی

نشیند.میباربهامروزنفر375مستقیماشتغالزاییباویورومیلیون11ودالرمیلیون22ی،زاریرگذاسرمایهوتومان

ط این داد: ادامه وروی شیرآالت تولید آشامیدنی، آب تولید یوتاور، مسکونی مجتمع پرشین، مسکونی مجتمع از اند عبارت ها ح

ط گاز، و نفت صنایع شراتصاالت توسط ورزشی های مکمل انواع و خوراکی های قطره و شربت تولید و توسعه پارم،رح پلی کیش کت

کیش.پویشطیکترشتوسطچاهیدوربینودارجهتیرحفاخدماتارائهدومفاز

ش توسط فرایند مهندسی ایمنی آموزش و طراحی کرد: اضافه طرآهنگران و کیش مهرداد فرایند ایمنی خدمات خدماترکت ارائه ح

است.مذکورعمرانیهایحرط9جملهازکیش،پارسیانسرویسپتروکترشتوسطیرحفاگلازیرگینمودارهایتکسیستم

تص طروی از مالی منابع تامین از استفاده های روش از استفاده به موفق پیشرو، آزاد منطقه عنوان به کیش کرد: سرمایهریح بازار یق

است.شدهتمامنیمهعمرانیهایحرطتکمیلبرای

صک اوراق انتشار گفت: کیش آزاد منطقه سازمان خومدیرعامل اوراق و ارزشرک به دین صندوق400ید اولین ایجاد و تومان میلیارد

در ساختمان و آزادزمین دامناطق امید است، مالی منابع تامین در نوین های روش جمله از گسترشرکشور نیز خصوصی بخش یم

یابد.
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)۰۷:۰۳-۰۰/۰۳/۳۱(شدآغازشلمچه-بصرهآهنراهاحداثاجراییعملیاتجمهور؛رئیسدستوربا

جا روز در آزاد مناطق در عمرانی های پروژه اجرای عملیات آغاز از آزاد مناطق عالی شورای مهمتردبیر از یکی که داد خبر جمهور رئیس دستور با ینری
است.شملچه-بصرهراهآهناحداثپروژهها،

بهرهبردا و اجرایی عملیات آغاز «مراسم در مؤمنی حمیدرضا مهر، خبرنگار گزارش عمرانیربه پروژههای از آزادی اقتصادی»مناطق ویژه و

با کنفرانس ویدئو صورت به و رئیسجمهور حضور با آزادکه اجراییمناطق عملیات امروز گفت: است، اجرا حال ارزش۵۲در با پروژه

گردشگ۶۲ پتروشیمی، پروژههای شامل که آغاز تومان میلیارد تجارهزار مجتمعهای گلخانهای، باغات بصره، شلمچه راهآهن وری، ی

میشود.چابهاروقشمکیش،انزلی،ماکو،اروند،ارس،آزادمناطقدراسکیپیستوتلهکابینآبی،کرپارفاهی،

حاضر حال در افزود: سرمایهگذا۶۲۱وی با عمرانی ازرپروژه بیش در۲۴۸ی تومان میلیارد آزادهزار اجرامناطق حال در اقتصادی ویژه و

دارند.درصد۵۰یکیزفیپیشرفتمتوسططوربهکهاست

عالی شورای آزاددبیر بهرهبردامناطق با آتی ماههای در داد: ادامه اقتصادی ویژه اجرا،رو حال در پروژههای این از نفر۳۷ی هزار

است.گرفتهعهدهبرخصوصیبخشراپروژههاایندریرسرمایهگذاعمدهوشدخواهندکاربهمشغول

مخا احداث روی، فوالد، پتروشیمی، شامل پروژهها این مؤمنی، گفته گردشگزبه انبار، نیررن، اسکله، ساخت شیوی، آب و ینکنرگاه

است.درصدچهارتنهاپروژههاایندردولتسهمکههستندماکووکیشقشم،چابهار،انزلی،اروند،ارس،آزادمناطقدر

اجرایی عملیات رئیسجمهور دستور با امروز کرد: خاطرنشان ارزش۶۲وی به در۴۲پروژه تومان میلیارد آزادهزار اقتصادیمناطق ویژه و

شد.خواهدآغاز

)۰۷:۰۹-۰۰/۰۳/۳۱(خوردکلیدشلمچه-بصرهآهنراهساختجمهور؛رئیسدستوربا

جا روز در آزاد مناطق در عمرانی های پروژه اجرای عملیات آغاز از آزاد مناطق عالی شورای مهمتردبیر از یکی که داد خبر جمهور رئیس دستور با ینری
است.شملچه-بصرهراهآهناحداثپروژهها،

بهرهبردا و اجرایی عملیات آغاز «مراسم در امروز مؤمنی حمیدرضا مهر، خبرنگار گزارش عمرانیربه پروژههای از آزادی ویژهمناطق و

با کنفرانس ویدئو صورت به و رئیسجمهور حضور با که آزاداقتصادی» بمناطق حال اجراییرگزاردر عملیات امروز گفت: است، ۵۲ی

ارزش با گردشگ۶۲پروژه پتروشیمی، پروژههای شامل که آغاز تومان میلیارد مجتمعهایرهزار گلخانهای، باغات بصره، شلمچه راهآهن ی،

میشود.چابهاروقشمکیش،انزلی،ماکو،اروند،ارس،آزادمناطقدراسکیپیستوتلهکابینآبی،کرپارفاهی،ویرتجا

است. اروند آزاد منطقه در شملچه-بصره راهآهن احداث میشود، آغاز آن احداث عملیات امروز که پروژههایی این جمله از داد: ادامه وی

حاضر حال در افزود: سرمایهگذا۶۲۱مؤمنی با عمرانی ازرپروژه بیش در۲۴۸ی تومان میلیارد آزادهزار حالمناطق در اقتصادی ویژه و

دارند.درصد۵۰یکیزفیپیشرفتمتوسططوربهکهاستاجرا

عالی شورای آزاددبیر بهرهبردامناطق با آتی ماههای در داد: ادامه اقتصادی ویژه اجرا،رو حال در پروژههای این از نفر۳۷ی هزار
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است.گرفتهعهدهبرخصوصیبخشراپروژههاایندریرسرمایهگذاعمدهوشدخواهندکاربهمشغول

مخا احداث روی، فوالد، پتروشیمی، شامل پروژهها این مؤمنی، گفته گردشگزبه انبار، نیررن، اسکله، ساخت شیوی، آب و ینکنرگاه

است.درصدچهارتنهاپروژههاایندردولتسهمکههستندماکووکیشقشم،چابهار،انزلی،اروند،ارس،آزادمناطقدر

اجرایی عملیات رئیسجمهور دستور با امروز کرد: خاطرنشان ارزش۶۲وی به در۴۲پروژه تومان میلیارد آزادهزار اقتصادیمناطق ویژه و

شد.خواهدآغاز

)۰۷:۲۴-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدرفعبزودییمهارتحامیدوارند/اقتصادآیندهبهمردمآزاد:مناطقحهایرطافتتاحدرروحانی

سرمایهگذا گفت: سالررئیسجمهور در امیدوار99و98یها اقتصادی آینده به مردم یعنی این و است شده بیشتر اقتصادی، جنگ و مشکالت علیرغم
هستند.

بردا بهره آئین در رئیسیجمهور روحانی حسن حجتاالسالم ، مهر خبرنگار گزارش آزادیربه اقتصادیرتجامناطق ویژه و صنعتی ی،

هرم سالزاستانهای در ارس، آزاد منطقه در گفت: ارس آزاد منطقه رئیس گزارش استماع از پس خوزستان، و شرقی آذربایجان 98گان

گذا سرمایه تومان میلراد نهصد و سالرهزار در و است شده است.99ی رسیده براربر سه به یعنی است شده تومان میلیارد هزار شش ،

آم میگوئیم ما اینکه گفت: سرمایهگذارروحانی که است این دلیل به خورده، شکست اقتصادی جنگ در سالریکا در 99و98یها

هستند.امیدواردرصد100صادراتوتولیداقتصادی،آیندهبهمردمیعنیاست.شدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم

هستند.امیدوارخودکشورآیندهبهمردمکهاستمعنیاینبهخصوصیبخشیرگذاسرمایهافزود:وی

شدن برداشته از بعد بودیم. ارس آزاد منطقه در مهم های پروژه افتتاح شاهد بار چندین گذشته ماههای طول در ما گفت: جمهور رئیس

بود.خواهدگستردهبسیارآذربایجانیرجمهوباروابطمانمطئمنممنشد،خواهدبرداشتهیمرتحبزودیکهیم،رتح

بز تصمیمات آذربایجان رئیسجمهور با ما گفت: تحرروحانی دلیل به تصمیمات این همه و کردیم اتخاذ مقدارگی بودریم، شده کند ی

شد.خواهدعملیاتیواجراییقطعااما

...داردادامه

/۰۰/۰۳(شدخواهدرفعزودیبهیمهارتحامیدوارند/اقتصادآیندهبهمردمآزاد:مناطقحهایرطافتتاحدرروحانی
۳۱-۰۸:۰۱(

هستند.امیدواراقتصادیآیندهبهمردمواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم99و98سالدریهارسرمایهگذاگفت:رئیسجمهور

بردا بهره آئین در جمهور رئیس روحانی حسن حجتاالسالم ، مهر خبرنگار گزارش آزادیربه اقتصادیرتجامناطق ویژه و صنعتی ی،

هرم سالزاستانهای در ارس، آزاد منطقه در گفت: ارس آزاد منطقه رئیس گزارش استماع از پس خوزستان، و شرقی آذربایجان 98گان

دخورکلیدهشلمچه-بصرآهناهرساختمهر:|خبرخبرادامهادامه
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است.رسیدهبراربرسهبهیعنیشدهتومانمیلیاردهزارشش،99سالدروشدهیرگذاسرمایهتومانمیلیاردنهصدوهزار

آم میگوئیم ما اینکه گفت: سرمایهگذارروحانی که است این دلیل به خورده، شکست اقتصادی جنگ در سالریکا در 99و98یها

هستند.امیدواردرصد100صادراتوتولیداقتصادی،آیندهبهمردمیعنیاست.شدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم

هستند.امیدوارخودکشورآیندهبهمردمکهاستمعنیاینبهخصوصیبخشیرگذاسرمایهافزود:وی

شدن برداشته از بعد بودیم. ارس آزاد منطقه در مهم پروژههای افتتاح شاهد بار چندین گذشته ماههای طول در ما گفت: جمهور رئیس

بود.خواهدگستردهبسیارآذربایجانیرجمهوباروابطمانمطمئنممنشد،خواهدبرداشتهیمرتحبزودیکهیم،رتح

بز تصمیمات آذربایجان رئیسجمهور با ما گفت: تحرروحانی دلیل به تصمیمات این همه و کردیم اتخاذ مقدارگی بودریم، شده کند ی

شد.خواهدعملیاتیواجراییًاقطعاما

دارد...ادامه

/۰۰(کیشردعمرانیحرط٢١اجراییعملیاتآغازویربردابهرهشد؛انجامکنفرانسویدئویقرطازجمهوررییسحضوربا
۰۳/۳۱-۱۳:۰۰(

- اعتباررط٢١کیش مجموع با عمرانی اررح و میلیارد٤٢یزیالی طرهزار از جمهور رییس حضور با افتتاحریال یا زنی کلنگ کیش در کنفرانس ویدئو یق
شد.

خب گزارش افتتاحرگزاربه دوره پنجمین آیین در کیش آزاد منطقه سازمان بینالملل امور و روابطعمومی از نقل به مهر عمرانیرط52ی ح

آزاددر ارزشمناطق با ماکو اروند، انزلی، قشم، کیش، ارس، اقتصادی ویژه ط8و از جمهور رئیس حضور با که تومان میلیارد یقرهزار

ب کنفرانس تاکیدرویدیو مقاومتی، اقتصاد اهداف تحقق خصوص در انقالب معظم رهبر های دغدغه به اشاره با آهنگران جعفر گزارشد،

عملکرد از دولت و انقالب معظم رهبر حمایت با تردید بی آزادکرد: اقتصادیمناطق توسعه پیشرو عنوان به مناطق این موانع، رفع و

شد.خواهندتبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمرتحشرایطدراقتصادییرآوتابازموفقیهاینمونهبهکشور،

ارزش به اشاره با کیش، آزاد منطقه سازمان عامل و29مدیر عمرانی پروژههای تومانی میلیارد کهزهزار صنعتی غیر و صنعتی یرساختی،

بردا بهره از اجراست، حال در دولتی و خصوصی بخش توسط کیش اجراییردر عملیات آغاز و سرمایهگذارط٢١ی مجموع با یالیریرح

داد.خبریرهزجایندریالرمیلیاردهزار٤٢معادلیزارو

تکمیل لزوم بر تاکید با آهنگران متوازجعفر توسعه و ماهیتزیرساختها راستای در پایدار و آزادن سرمایهگذامناطق جذب جمله یراز

فناو انتقال صادرات، افزایش مراکزمالی،رخارجی، عرصه در پیشرفته خدمات ارائه پایه بر مناطق این پنجم نسل به ورود آن از مهمتر و ی

گردشگ توارلجستیکی، هدف با اخیر ماههای در کیش آزاد منطقه سازمان داشت: اظهار فناورانه، فعالیتهای و باتسهیلزی توسعه در ن

بر کاهش خصوصی، بخش مانعوفعالیت خصوص در انقالب معظم رهبر منویات به عمل ضمن اقتصادی، فعاالن با تعامل و کراسی

سرمایهگذا هدایت با توانسته تولید از حمایت و فناورانهرزدایی تولیدی خدمات و دارویی صنایع کلیدی حوزههای در خصوصی بخش ی

کند.تجربهرامناسبیبسیاررشد

ساخت مراحل تکمیل به ملی، سطح در آزاد منطقه این ظرفیتهای مطلوب معرفی و مناسب فرصتهای ایجاد اهمیت بر تاکید با وی

شدخواهدفعرزودیبهیمهاتحرامیدوارند/اقتصادآیندهبهدممراد:آزمناطقحهایطرافتتاحدرروحانیمهر:|خبرخبرادامهادامه
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مساف جدید امروزرپایانه افزود: و کرد اشاره کیش بینالمللی فرودگاه سرمایهگذارط9ی حجم با عمرانی تومان1900یالیریرح میلیارد

ارروسرمایهگذا حدود22یزی عالوه به دالر بردا11میلیون بهره به یورو اجراییرمیلیون عملیات و رسید سرمایهگذارط١٢ی با هزار١٦یرح

شد.آغازکیشدریالرمیلیارد١٩٧و

ط این که مطلب این بیان با طرآهنگران با منطبق ها پاسخگوییرح هدف با شناختی جمعیت مطالعات اساس بر و کیش جامع ح

تص است، شده بنا منطقه رشد حال در نیازجمعیت طربه این کرد: برایریح حدود375حها و مستقیم طور به طور755نفر به نفر

است.داشتهاشتغالزاییغیرمستقیم

کیش، آزاد منطقه حقوقی های خواسته راستای در کرد درخواست روحانی حسن دکتر از همچنین آزاد منطقه سازمان عامل مدیر

شزبرایبا سهام واگذارگشت و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش هواپیمایی جرکت اقتصادی فعاالن به سهام این از بخشی یزه،زی

ش٤٩گشتزبا سهام از بردرصد و آب برکت شبکه اتصال همچنین و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش برق شبکه به کیش سراسرق یرق

هدفتقویت انرزبا های ساخت شهژیر عنوان به منطقه این ساکنان بیشتر رفاه افزایش و آزادری منطقه سازمان پیشرو، و هوشمند ی

کند.یررایاکیش

ج آهنگران طزجعفر از مالی منابع تأمین نوین روشهای از موفق استفاده در پیشرو آزاد منطقه را برایریره سرمایه بازار یق

صکرتکمیلط اوراق انتشار گفت: و کرد عنوان تمام نیمه عمرانی خوحهای اوراق و اجاره ارزشرک به دین ایجاد400ید و تومان میلیارد

در ساختمان و زمین آزاداولینصندوق سازمناطق جمله از امیدوکشور که است مالی منابع تأمین در بخش اطمینان و نوین کارهای

یابد.گسترشهمخصوصیبهبخشیمردا

ط است ذکر به عالیرالزم شورای دبیر و رئیسجمهور کنفرانسی ویدیو حضور با آیین این در که آزادحهایی همچنینمناطق و کشور

هرم استان بردازفرماندار بهره به کیش در بلرگان از عبارت رسید ماربAکوی پرشین تلهکابینرجهای یوتاور، مسکونی مجتمع ینا،

ش حفارمیکا، ارائهخدمات شرکت دوم فاز کیش)، پارسیان سرویس (پترو گازری و نفت صنایع پیشرفته ایمنی خدمات ارائه فامور(کت

شرمه فازجدید کیش)، شرگان مدیفارم)، (کیش ورزشی مکمل و خوراکی قطره و شربت تولید ورکت اتصاالت و شیرآالت تولیدی کت

میباشند.کیش)سالمتنوشیدرمروا(آشامیدنیآبتولیدیکترشوکیش)هیدرونیوماتیککولِمت(گازونفتصنایعابزار

ط جاترهمچنین کارخانه آرمیتاژ، و ملیا های هتل ونیز، چندمنظوره مجموعه شامل نیز شد آغاز امروز آنها اجرایی عملیات که هایی ح

فل سازههای شیزساخت آب های پکیج انواع ساخت و طراحی آرایشی، و خانگی مونتاژلوازم کشتیرانی، سکوهای انواع وری، ینکن

بارب پایانه کارتصفیه، کامیونی، چاری بندر مواصالتی جاده فرودگاه، غربی اپرون فرودگاهی، مدرسهرگو پیرامونی18ک، دیوار و کالسه

بود.کیشالمللیبینفرودگاه

کیشدرانیعمرحطر٢١اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۷:۲۱-۰۰/۰۳/۳۱(جمهوررئیستوسطیرتجاآزادمناطقدرملیحهایرطافتتاح

شد.گزارربجمهوررئیسدستورباتومانمیلیارد65وهزار70ارزشبااقتصادیویژهویرتجاآزادمناطقملیحهایرطافتتاحآیین

طرگزارخب تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در میزان- بهری مربوط آزادحهای استانهایمناطق در

هرم خوزستان، غربی، آذربایجان شرقی، روحانیزآذربایجان حسن والمسلمین االسالم حجت بادستور بلوچستان و سیستان و گیالن گان،

شد.افتتاح

ط درراین که آزادحها برایرتجامناطق میشود، اجرا انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی فراهم920ی- مستقیم نفراشتغالزایی

میکند.

تجا آزاد منطقه ارسردر سرمایهگذارط15ی ارزش با اقتصادی و تولیدی و2یرح اروند619هزار آزاد منطقه در و تومان حرط11میلیارد

میرسد.یربردابهرهبهتومانمیلیارد225یرگذاسرمایهارزشبهیربناییزواقتصادی

همچنین و15امروز تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در سرمایهگذاریربنایی ارزش با قشم صنعتی و2یری در480هزار و تومان میلیارد

افتتاح نیز کیش آزاد بردارط9منطقه بهره به تولیدی و اقتصادی طرح افتتاح ادامه در رسید. اجراییری عملیات با52حها، دیگر پروژه

شد.انجامی،رجمهورییسدستوربانفر117وهزارهفتاشتغالزاییوتومانمیلیارد192وهزار64یرگذاسرمایه

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت همچنین مراسم این وردر هزار یک تومان،769ی آزاد6میلیارد منطقه در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با وراروند هزار سه گذا517ی سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک تومان، تومان،430یرمیلیارد میلیارد

گذا سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در پروژه و46یرسه تومان،217هزار گذا14میلیارد سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در یرپروژه

و هزار تومان،328هفت گذا10میلیارد سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه در579ی پروژه هشت و تومان، میلیارد

شد.زنیکلنگتومان،میلیارد213وهزاریکیرگذاسرمایهاعتبارباماکوآزادمنطقه

پیام/انتهایذ

)۰۸:۲۰-۰۰/۰۳/۳۱(باشندپیشرانخارجییرسرمایهگذاجذبدربایدیرتجاآزادمناطقروحانی:

سرمایهگذا جذب در باید ما آزاد مناطق اینکه بیان با جمهور تحررئیس زودی به باشند،گفت: پیشران خارجی خارجیری سرمایههای و میشود برداشته یم
شد.خواهدیرزسراایرانسمتبه

طرگزارخب افتتاح مراسم در امروز صبح روحانی حسن والمسلمین االسالم حجت میزان- درری ملی های آزادح بیانرتجامناطق با ی

بز بسیار مسئولیت یک جمعه روز در مردم دورهراینکه برای را خود جمهور رئیس مردم گفت: دادند، انجام را اجتماعی و سیاسی گ

ب همزمان صورت به نیز روستا و شهر شوراهای انتخابات البته کردند انتخاب انتخاباترسیزدهم نیز کشور استانهای برخی در و شد گزار

شد.گزارربنیزگانرخبمجلسمیاندورهایدومینومجلساولمیاندورهای

ع مردم به افزود: جمهور تازرئیس مقطع این در خوب و ارزشمند اقدام این بخاطر ایران تبریز گستردهریخی حضور با که میگویم یک
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دادند.انجامآراصندوقپایخود

ت سالأوی آغاز از که گذشته هفتههای همه و امروز افتتاحهای کرد: این99کید از برنامه چهارمین و هفتاد که امروز تا شد شروع

میشود.محسوبجهانیانهمهبرایمهمیبسیارکترحیککردیم،گزارربرامجموعه

تص مرروحانی ایران که است این افتتاحها این عالمت اولین کرد: سرمایهگذاریح آبادانیرکز به عالقهمند ایران مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشور

افزود: جمهور طرط621رئیس این اجراست حال در رسید، افتتاح به امروز که آزادی مناطق همین در بارح تومان248حها میلیارد هزار

طرسرمایهگذا این است، شده حدودری تا ادامه53حها آینده سال حتی و سال پایان تا کارشان و شدهاند عملیاتی و اجرایی درصد

میرسند.افتتاحبهترتیببهپروژههااینهمهومییابد

سرمایهگذا سود به اگر و باشند نداشته امید خود کشور آینده به مردم اگر افزود: نمیآیندروی که باشند ناامید خودشان 248ی

در فقط تومان میلیارد آزادهزار بسیاررسرمایهگذامناطق مناطق کنند، آنهازی در روزانه که دارد وجود کشور سراسر در یادی

اینرسرمایهگذا در که مشکالتی و سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی همین و میگیرد صورت گذشته3یهایی نیم و سال

است.بودهکمنظیرجهانومنطقهیخرتادربینظیراقتصادیجنگیکدرکشیدند،مردم

تص کشورروحانی یک مردمان سفید، کاخ ظالم حاکمان که است بوده کمنظیر بسیار موضوع این کرد: راریح یک3ی تحت نیم و سال

بگذارند.دسترویدستهمآنهانکنند.کمکیهیچسفیدکاخترسازنیزدیگرانودهندقرارشدیداقتصادیجنگ

آم دارایی وزارت مسئوالن که حرفی این گفت: جمهور تح3یکاررئیس آمادهایم فردا از اینکه بر مبنی کردند اعالم پیش رویرروز را یم

بردا کرونا ترورواکسن این کامریم، شیستها مردم این روی به را همهچیز واردات راه که میکنند اعتراف فعالیتهایراًل و بستهاند یف

تح باید است معتقد و است آمده کار روی کشور این در جدید دولت که ماهها از بعد حاال و کردهاند قفل را وربانکی بگذارد کنار را یم

ط که کرده اعالم تحربارها تازهرح است، بوده نادرست ترامپ واکسن3یمی و ماسک برای اگر بانکی مسائل در کردند اعالم پیش روز

ندارد.ایرادیبگیردصورتبانکیتراکنشکرونا

ت نیاأوی ماسک به ما میدانستند که گرفت صورت زمانی از بعد نیز اظهارنظرشان این کرد: ندازکید یکری به تبدیل بخش این در و یم

صاد داخلیرکشور واکسن نهایی محصول و کردیم تولید که وقتی رسیدهایم. خودکفایی به نیز واکسن تولید در فهمیدند و شدهایم کننده

کردند.آزادراکشوربهواکسنوارداتتازهآنگاهآمدبازاربه

این طول در مردم به ما که حرفی این کرد: عنوان و3روحانی میشود اداره سختی با کشور براینکه مبنی میزدیم گذشته نیم و سال

واکسن بتوانند آنها تا کنیم پرداخت بتوانیم را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان را واکسن پول تا کشید طول ماهها

کشور وارد را است نیاز مورد آنچه آنکه برای کشیدیم سختیهایی چه کنند باور که بود سخت مردم برای شاید بگذارند، ما اختیار در را

کنیم.

آم مقامات اظهارنظر این گفت: جمهور اینررئیس طول در ما مردم میدهد نشان همچنان چه3یکایی با گذشته نیم و سال

بز مردم این مالیدند، خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما میکردند، زندگی خاکرسختیهایی به را ترامپ صورت ایران، گوار

کردند.ایستادگیعظمتباوقامتصبرومالیدندخاکبهراسفیدکاخجالدانهمهصورتهمچنینمالیدند

تص سرمایهگذاروی ایستادند، سخت سالهای این طول در مردم کرد: گرانیریح البته و است پرجنس هماکنون ما کشور بازار و کردند ی

ب فرو کشور این اقتصاد نگذاشت مردم مقاومت اما هستند، گرفتار اقتصادی جنگ این سایه در مردم و دشمنانمانراست هدف و یزد

باشندانپیشرجیخاریمایهگذارسرجذبدربایدیتجارادآزمناطقروحانی:ان:میز|خبرخبرادامهادامه
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بنشیند.ثمربه

آم دهان در محکمی مشت یک پنجشنبهای هر است پنجشنبه افتتاحهای مهم بسیار کارهای از یکی کرد: عنوان بودرروحانی یکاییها

تح را کشور این در تولید و ایران ملت نمیتوانند که دهد نشان آنها به تحرتا به را مردم راحتی میتوانید کنند. ارزانیریم و بکشید یم

ید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتینمیتوانیداماکنید،تبدیلگرانیبهنیزرا

آخ و دولت آخر روز تا و هستیم کشور سراسر در تحول این شاهد امروز بحمداهلل گفت: جمهور حضورایررئیس پنجشنبه و دوشنبه ین

هستند. تالش حال در کشور توسعه زمینه در سرافراز حد چه تا ما مردم میدهیم نشان و میدهیم ادامه را افتتاحمان برنامههای دولت،

در بحمداهلل امروز افزود: آزادوی طمناطق بسیاررمختلف وزحهای شد افتتاح ط8و7یادی تومان میلیارد ورهزار شد افتتاح ح

رسید.تومانمیلیاردهزار70بهحهارطاینارزششدیرسرمایهگذاآنچهباًامجموع

ت کاأروحانی و مدیران همه از من است ملت این عظمت از نشان این کرد: بخشرکید در آزادکنان تشکررتجامناطق اقتصادی ویژه و ی

صاد مناطق به واردکننده مناطق از دوازدهم، و یازدهم دولتهای در که ورمیکنم تولیدکننده مناطق به همچنین و شدند تبدیل کننده

شدند.تبدیلمختلفکشورهایوهمسایگانوایرانبینارتباطیپل

در امروز گفت: جمهور آزادرئیس کهمناطق دارد این از نشان که هستیم بینالمللی بورس ایجاد فکر آزاددر ومناطق توسعه مسیر در ما

دارند. قرار آزادپیشرفت سرمایهگذامناطق در باید تحرما زودی به باشند، پیشران خارجی خارجیری سرمایههای و میشود برداشته یم

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبه

گفت: آزادوی فعالیتمناطق شاهد زمینه این در انشاهلل و باشند فعال باید خارجی سرمایه جذب زمینه در و دارند را خود خاص شرایط

شوند.بهرهمندآنکاتربازمردمانشاهللتاباشیمسیزدهمدولتطولدروآیندههفتههایطولدرمناطق،اینبیشتر

پیام/انتهای
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یرخبپایگاه

میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:ی؛رتجاآزادمناطقحهایرطازیربهرهبرداآیین
)۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۳۱(

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم : طرآفتابنیوز از ملیری آزادحهای مردمرتجامناطق اینکه بیان با ی

بز بسیار رییسجمهورمسئولیت آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی بهرگ کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنان

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم
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)۱۰:۱۶-۰۰/۰۳/۳۱(استیافتهسامانآزادمناطقدرمقاومتیاقتصاد

ایسنا/هرم نیوز اطالع گزارش دررط50گانزبه تومان میلیارد هزار هشت ارزش به ملی آزادح بهرهبردامناطق به اقتصادی ویژه یرو

شد.زنیکلنگنیزدیگرحرطدههاورسید

دوشنبه، ویدی31صبح حضور با تولید» جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در رییسجمهووخردادماه یرکنفرانسی

سرمایهگذارط به مربوط که شد افتتاح هایی دررح آزادی حدودرتجامناطق برای و بوده انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی 2ی-

میکند.فراهمرامستقیماشتغالزایینفر90وهزار

ط افتتاح آیین در جمهور وررئیس اقتصادی های تزح اکبر مهندس مرحوم خاطره و یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه کانریربنایی

بسیار زحمات جملهزکه از مختلف های بخش در آزادیادی مستعدمناطق مناطق از یکی عنوان به کیش از کشیدند، کشور توسعه برای

گذا سرمایه سرمایهگذاربرای که است مناطقی جزو کیش گفت: و برد نام بسیارری بسیارزیهای استعداد و گرفته انجام آن در یادی

گذاز سرمایه برای خارجیریادی سرمایه جذب و تحول برای کشور جنوب آزاد منطقه در مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد هم بیشتر ی

باشد.

به دوازدهم و یازدهم دولت همانند هم سیزدهم دولت دارم اطمینان افزود: آزادروحانی عمناطق ایران توسعه خواهدزبرای کمک یز

کرد.

گذا سرمایه افزایش شاهد کرونا و اقتصادی جنگ رغم به خوشبختانه کرد: اضافه درروی آزادی بخشمناطق فعالیت و تالش با

است.شدهکشورآیندهوتولیداقتصاد،آیندهبهمردمبیشتریرامیدوابهمنجرکههستیمخصوصی

تص کیش آزاد منطقه سازمان مدیرعامل رهبرهمچنین معظم مقام دغدغه موجود، دقیق اطالعات و آمار روایت به کرد: موردریح در ی

است.یافتهعملیسامانخدمتگزاردولتبلندهمتبهاقتصادیویژهوآزادمناطقدرمقاومتیاقتصاد

تس های محدودیت کاهش و آینده دولت در توجهی اندک با دارم اطمینان افزود: آهنگران تحرجعفر دلیل به مناطق این به یافته یمری

آو تاب از کاملی نمادهای به مناطق این تردید بدون و قطعا کرونا، و تحمیلی تبدیلرهای مقاومتی اقتصاد بهتر عبارت به و اقتصادی ی

است.تعمیمقابلنیزملیسطحدرخوبیبهوشده

ط حاضر حال در کرد: بیان ورآهنگران عمرانی هایی ارزشزح به برای29یرساختی اشتغالزایی با و تومان میلیارد در8500هزار نفر

رسید.خواهدیربردابهرهبهمروربهکهاستاجرادستدرکیش

افتتاح داد: ادامه گردشگرط9وی و خدماتی عمرانی، جرح در بازی کیش میلیارد19یره گذارهزار سرمایه یوررو11یالی،ریریال میلیون

میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:نیوز:آفتاب|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۲۷۲
Freena.ir

http://www.newswire.ir/GVIOSVXQ


گذا22و سرمایه دالر اررمیلیون برایزی شغلی فرصت ایجاد با همراه و و375ی مستقیم صورت به مستقیم755نفر غیر صورت به نفر

شد.انجامجمهوررئیستوسطامروز

لرش مت تولیدوکت ظرفیت با گاز و نفت صنایع حوزه در دقیق ابزار اتصاالت و شیرآالت تولیدکننده کیش هیدرونیوماتیک هزار13ک

گذا سرمایه با و سال در مستقیمرمیلیارد450یرقطعه اشتغال و مستقیم10یال غیر اشتغال و یوتاورا60نفر مسکونی مجتمع ، نفر

مساحت( با بنایزشاراکس) زمین21000یر مساحت و مربع گذا10100متر سرمایه با مربع میلیارد6یرمتر مستقیمرهزار اشتغال و یال

مستقیم30 غیر اشتغال و ش150نفر عملیاتیرنفر، ظرفیت با کیش پارسیان سرویس پترو گذا27کت سرمایه و ارردستگاه 5یزی

مستقیم اشتغال و دالر گذا46میلیون سرمایه و مستقیمرمیلیارد150یالیریرنفر غیر اشتغال و یکی57یال نیز میکا کابین تله نفر،

ط گذاراز سرمایه با که است گذارمیلیارد600یرحهایی سرمایه همچنین و ارریال مسیر10یزی طول با یورو رفت3000میلیون متر

ب بارو مساف20گشت ورکابین مساف2ی مستقیمرکابین اشتغال و ویژه مستقیم80ی غیر اشتغال و ش120نفر مروار، نوشرکت ید

بر بالغ تولید با کیش بط30سالمت لیتر مستقیمرمیلیون اشتغال و معدنی آب گذا70ی سرمایه و ورمیلیارد700یالیریرنفر یال

مستقیم غیر ش200اشتغال مهرنفر، فامور فرآیند ایمنی خدمات ایمنیرکت بازرسی و اجرایی توان با کیش آموزش45گان و 1400قرارداد

گذا سرمایه با پتروشیمی و گاز و نفت صنعت پرسنل اررنفر گذا0.7یزی سرمایه و یورو مستقیمرمیلیارد200یرمیلیون اشتغال و یال

مستقیم12 غیر اشتغال و ش18نفر دوم فاز عملیاتیرنفر، توان با پویش طاها حفا12کت خدمات عملیات و گذارقرارداد سرمایه با یری

مستقیم17یزار اشتغال و دالر گذا70میلیون سرمایه با و مستقیمرمیلیارد250یالیریرنفر غیر اشتغال و جدید130یال فاز نفر،

ش دارو تولیدرتولید ظرفیت با نیز مدیفارم کیش مستقیم8کت اشتغال و قوطی گذا30میلیون سرمایه با ورمیلیارد270یرنفر یال

مستقیم غیر ب45اشتغال ، مارنفر پرشین مسکونی بلرجهای - مساحتAکوینا با بنازنیز زمین14865یر مساحت و مربع 11595متر

گذا سرمایه با مربع میلیارد10یرمتر مستقیمرهزار اشتغال و مستقیم27یال غیر اشتغال و ج350نفر در جمهور رئیس دستور با یرهزنفر

رسیدند.یربردابهرهبهکیش

ج بودن پیشرو از همچنین طزآهنگران تکمیل برای سرمایه بازار از مالی تامین زمینه در کیش وریره داد خبر تمام نیمه عمرانی های ح

است.موارداینجملهازکیشفرودگاهجدیدترمینالتکمیلبرایتومانمیلیارد400مبلغبهدینیدرخوکوصکاوراقفروش

اکبرت مرحوم خدمات از پایان در آبادانیروی در بانک مرتضی همچنین و آزادکان خواستهمناطق چند و آورد عمل به تشکر و تقدیر

کرد.اعالمدوازدهمدولتپایانازقبلتامشکلحلجهتراکیشگذارانسرمایهومردم

شزبا کامل جرگشت به کیش هواپیمایی واگذازکت و کیش جریره ساکنین به آن سهام از بخشی بازی کیش، رسمیزیره و کامل گشت

ش49 سهام بردرصد و آب برکت اتصال همچنین و کیش آزاد منطقه سازمان به جرق سراسزق شبکه به به کیش توریره بزی برریع ق

هیب و برقی خودروهای واردات امکان و ملی امنیت عالی شورای نظر جراساس به تدزیدی حذف برای کیش هایریره سوخت یجی

بود.هاخواستهاینجملهازکربنبدونشهرتحققوفسیلی

اقتصادیویژهوآزادمناطقدرجدیدحهایرطازیربهرهبرداگام5

ط مرحله، چهار در دررتاکنون ای توسعه های آزادح بردامناطق بهره به اخیر یکسال در اقتصادی ویژه پنجرو مرحله فردا و رسیده ی

شود.میگزارربآیین،این

بهرهبردا گام نخستین طردر از شهری در ها سالرح سرمایهگذا99،58یورماه ارزش به ورپروژه هزار یک اشتغال580ی و تومان میلیارد

و هزار گذشته412چهار سال ماه دی در دوم گام در و شد آغاز گذا60نفر سرمایه ارزش به سه9یرپروژه اشتغال و تومان میلیارد هزار

استیافتهسامانادآزمناطقدرمقاومتیاقتصادنیوز:اطالع|خبرخبرادامهادامه
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و فروردین200هزار در سوم دوره در و شد افتتاح گذارط39نیز1400نفر سرمایه با برایرح اشتغالزایی و تومان میلیارد هزار هفت ی

و هزار پنج بردا42حدود بهره به آخرنفر در و رسید جاری سال ماه اردیبهشت در فطر عید با همزمان مرحله ارزش94ی،رین به پروژه

کردند.آغازراخودفعالیتنفر943وهزار2اشتغالوتومانمیلیاردهزار6

های پروژه افتتاح گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با تومان38ح میلیارد هزار

است.رسیدهیربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16حدودو

دارای اکنون آزادایران تشکیلرتجامناطق گذشته های هفته طی و است ماکو و اروند انزلی، ارس، چابهار، قشم، کیش، ی-صنعتی

گرفت.قراردولتکاردستوردروشدتصویبنیزجدیداقتصادیویژهمنطقه13وآزادمنطقههفت

دوشنبه، ویدی31صبح حضور با تولید» جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در رییسجمهووخردادماه یرکنفرانسی

سرمایهگذارط به مربوط که شد افتتاح هایی دررح آزادی حدودرتجامناطق برای و بوده انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی 2ی-

میکند.فراهمرامستقیماشتغالزایینفر90وهزار

ط افتتاح آیین در جمهور وررئیس اقتصادی های تزح اکبر مهندس مرحوم خاطره و یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه کانریربنایی

بسیار زحمات جملهزکه از مختلف های بخش در آزادیادی مستعدمناطق مناطق از یکی عنوان به کیش از کشیدند، کشور توسعه برای

گذا سرمایه سرمایهگذاربرای که است مناطقی جزو کیش گفت: و برد نام بسیارری بسیارزیهای استعداد و گرفته انجام آن در یادی

گذاز سرمایه برای خارجیریادی سرمایه جذب و تحول برای کشور جنوب آزاد منطقه در مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد هم بیشتر ی

باشد.

به دوازدهم و یازدهم دولت همانند هم سیزدهم دولت دارم اطمینان افزود: آزادروحانی عمناطق ایران توسعه خواهدزبرای کمک یز

کرد.

گذا سرمایه افزایش شاهد کرونا و اقتصادی جنگ رغم به خوشبختانه کرد: اضافه درروی آزادی بخشمناطق فعالیت و تالش با

است.شدهکشورآیندهوتولیداقتصاد،آیندهبهمردمبیشتریرامیدوابهمنجرکههستیمخصوصی

تص کیش آزاد منطقه سازمان مدیرعامل رهبرهمچنین معظم مقام دغدغه موجود، دقیق اطالعات و آمار روایت به کرد: موردریح در ی

است.یافتهعملیسامانخدمتگزاردولتبلندهمتبهاقتصادیویژهوآزادمناطقدرمقاومتیاقتصاد

تس های محدودیت کاهش و آینده دولت در توجهی اندک با دارم اطمینان افزود: آهنگران تحرجعفر دلیل به مناطق این به یافته یمری

آو تاب از کاملی نمادهای به مناطق این تردید بدون و قطعا کرونا، و تحمیلی تبدیلرهای مقاومتی اقتصاد بهتر عبارت به و اقتصادی ی

است.تعمیمقابلنیزملیسطحدرخوبیبهوشده

ط حاضر حال در کرد: بیان ورآهنگران عمرانی هایی ارزشزح به برای29یرساختی اشتغالزایی با و تومان میلیارد در8500هزار نفر

رسید.خواهدیربردابهرهبهمروربهکهاستاجرادستدرکیش

افتتاح داد: ادامه گردشگرط9وی و خدماتی عمرانی، جرح در بازی کیش میلیارد19یره گذارهزار سرمایه یوررو11یالی،ریریال میلیون

گذا22و سرمایه دالر اررمیلیون برایزی شغلی فرصت ایجاد با همراه و و375ی مستقیم صورت به مستقیم755نفر غیر صورت به نفر

شد.انجامجمهوررئیستوسطامروز

لرش مت تولیدوکت ظرفیت با گاز و نفت صنایع حوزه در دقیق ابزار اتصاالت و شیرآالت تولیدکننده کیش هیدرونیوماتیک هزار13ک

گذا سرمایه با و سال در مستقیمرمیلیارد450یرقطعه اشتغال و مستقیم10یال غیر اشتغال و یوتاورا60نفر مسکونی مجتمع ، نفر

استیافتهسامانادآزمناطقدرمقاومتیاقتصادنیوز:اطالع|خبرخبرادامهادامه
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مساحت( با بنایزشاراکس) زمین21000یر مساحت و مربع گذا10100متر سرمایه با مربع میلیارد6یرمتر مستقیمرهزار اشتغال و یال

مستقیم30 غیر اشتغال و ش150نفر عملیاتیرنفر، ظرفیت با کیش پارسیان سرویس پترو گذا27کت سرمایه و ارردستگاه 5یزی

مستقیم اشتغال و دالر گذا46میلیون سرمایه و مستقیمرمیلیارد150یالیریرنفر غیر اشتغال و یکی57یال نیز میکا کابین تله نفر،

ط گذاراز سرمایه با که است گذارمیلیارد600یرحهایی سرمایه همچنین و ارریال مسیر10یزی طول با یورو رفت3000میلیون متر

ب بارو مساف20گشت ورکابین مساف2ی مستقیمرکابین اشتغال و ویژه مستقیم80ی غیر اشتغال و ش120نفر مروار، نوشرکت ید

بر بالغ تولید با کیش بط30سالمت لیتر مستقیمرمیلیون اشتغال و معدنی آب گذا70ی سرمایه و ورمیلیارد700یالیریرنفر یال

مستقیم غیر ش200اشتغال مهرنفر، فامور فرآیند ایمنی خدمات ایمنیرکت بازرسی و اجرایی توان با کیش آموزش45گان و 1400قرارداد

گذا سرمایه با پتروشیمی و گاز و نفت صنعت پرسنل اررنفر گذا0.7یزی سرمایه و یورو مستقیمرمیلیارد200یرمیلیون اشتغال و یال

مستقیم12 غیر اشتغال و ش18نفر دوم فاز عملیاتیرنفر، توان با پویش طاها حفا12کت خدمات عملیات و گذارقرارداد سرمایه با یری

مستقیم17یزار اشتغال و دالر گذا70میلیون سرمایه با و مستقیمرمیلیارد250یالیریرنفر غیر اشتغال و جدید130یال فاز نفر،

ش دارو تولیدرتولید ظرفیت با نیز مدیفارم کیش مستقیم8کت اشتغال و قوطی گذا30میلیون سرمایه با ورمیلیارد270یرنفر یال

مستقیم غیر ب45اشتغال ، مارنفر پرشین مسکونی بلرجهای - مساحتAکوینا با بنازنیز زمین14865یر مساحت و مربع 11595متر

گذا سرمایه با مربع میلیارد10یرمتر مستقیمرهزار اشتغال و مستقیم27یال غیر اشتغال و ج350نفر در جمهور رئیس دستور با یرهزنفر

رسیدند.یربردابهرهبهکیش

ج بودن پیشرو از همچنین طزآهنگران تکمیل برای سرمایه بازار از مالی تامین زمینه در کیش وریره داد خبر تمام نیمه عمرانی های ح

است.موارداینجملهازکیشفرودگاهجدیدترمینالتکمیلبرایتومانمیلیارد400مبلغبهدینیدرخوکوصکاوراقفروش

اکبرت مرحوم خدمات از پایان در آبادانیروی در بانک مرتضی همچنین و آزادکان خواستهمناطق چند و آورد عمل به تشکر و تقدیر

کرد.اعالمدوازدهمدولتپایانازقبلتامشکلحلجهتراکیشگذارانسرمایهومردم

شزبا کامل جرگشت به کیش هواپیمایی واگذازکت و کیش جریره ساکنین به آن سهام از بخشی بازی کیش، رسمیزیره و کامل گشت

ش49 سهام بردرصد و آب برکت اتصال همچنین و کیش آزاد منطقه سازمان به جرق سراسزق شبکه به به کیش توریره بزی برریع ق

هیب و برقی خودروهای واردات امکان و ملی امنیت عالی شورای نظر جراساس به تدزیدی حذف برای کیش هایریره سوخت یجی

بود.هاخواستهاینجملهازکربنبدونشهرتحققوفسیلی

اقتصادیویژهوآزادمناطقدرجدیدحهایرطازیربهرهبرداگام5

ط مرحله، چهار در دررتاکنون ای توسعه های آزادح بردامناطق بهره به اخیر یکسال در اقتصادی ویژه پنجرو مرحله فردا و رسیده ی

شود.میگزارربآیین،این

بهرهبردا گام نخستین طردر از شهری در ها سالرح سرمایهگذا99،58یورماه ارزش به ورپروژه هزار یک اشتغال580ی و تومان میلیارد

و هزار گذشته412چهار سال ماه دی در دوم گام در و شد آغاز گذا60نفر سرمایه ارزش به سه9یرپروژه اشتغال و تومان میلیارد هزار

و فروردین200هزار در سوم دوره در و شد افتتاح گذارط39نیز1400نفر سرمایه با برایرح اشتغالزایی و تومان میلیارد هزار هفت ی

و هزار پنج بردا42حدود بهره به آخرنفر در و رسید جاری سال ماه اردیبهشت در فطر عید با همزمان مرحله ارزش94ی،رین به پروژه

کردند.آغازراخودفعالیتنفر943وهزار2اشتغالوتومانمیلیاردهزار6

های پروژه افتتاح گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با تومان38ح میلیارد هزار
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است.رسیدهیربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16حدودو

دارای اکنون آزادایران تشکیلرتجامناطق گذشته های هفته طی و است ماکو و اروند انزلی، ارس، چابهار، قشم، کیش، ی-صنعتی

گرفت.قراردولتکاردستوردروشدتصویبنیزجدیداقتصادیویژهمنطقه13وآزادمنطقههفت

)۰۷:۴۱-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: جمهور تحررئیس شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که روابطریم شد خواهد برداشته یمها
است.گستردهای

ط افتتاح آئین در امروز صبح جمهور رئیس روحانی حسن االسالم آزادحهایرحجت استانهایرتجامناطق اقتصادی ویژه و صنعتی ، ی

جمهوزهرم با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان تحرگان شدن برداشته از بعد آذربایجان بهری که یم

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشتهیمهارتحزودی

ب به اشاره با دررگزاروی انتخابات بسیار28ی عالمت یک است افتتاح چهارمین و هفتاد که هفته هر های افتتاح داد: ادامه خرداد

م ایران که است این عالمت اولین است. جهانیان همه برای گذارخوبی سرمایه خودشانرکز کشور آینده به مردم اگر است. تولید و ی

نمیکردند.یرگذاسرمایهآزادمناطقدرمیلیاردهزار248باشندنداشتهامید

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایههایومیشودبرداشتهیمرتحزودیبهاهللشاانگفت:جمهوررئیس

...داردادامه

/۰۰(شدآغازپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهساختاجراییعملیاتجمهور؛محترمیاسترروحانیدکتردستوربا
۰۳/۳۱-۱۲:۰۴(

اقتصادی عمرانی های پروژه تولید جهش برای امید و تدبیر دولت افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد گردشگزدر و دستورریربنایی با کشور آزاد مناطق ی
شد.آغازحرط52اجراییعملیاتوافتتاحپروژه50،ایراناسالمییرجمهومحترمیاسترروحانیدکتر

مدی از نقل به ، پرس اکونا گزارش افتتاحربه رویداد پنجمین رویداد این انزلی آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط یت

سراسرط های آزادیرح کنفرانسیمناطق ویدیو افتتاحیه های برنامه جمهوردر ساختریاست عملیات روحانی دکتر دستور با که بوده ی

شد.آغازانزلیآزادمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهپروژه

بز پروژه این است گردشگرگفتنی تکمیلرگ منظور به دیگر گامی گردشگزی های ساخت ضریر افزایش و ماندگاری درریب گردشگر ی

شد.محققکشورازجرخامقیمداخلیگذارسرمایهجذبباکهبودهانزلیآزادمنطقه

پا شهربارمجموعه و ابی سزک گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه گیرمیلیارد4300یرپوشیده بهره با خصوصی بخش ازریالی ی
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مساحترآخ به فضایی در المللی بین های شاخص و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای متر23مترمربع(23000یر هزار

گیرد.میقراریربردابهرهموردوساختهنیموسالدوظرفمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرنفر120برایاشتغالزاییمیزانبامربع)

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

گذارگردشگ سرمایه با منطقه خاری مقیم ایرانی جهتری در سازمان های ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از ج

گردد.میمحسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایهجذب

گردشگ حوزه در اکنون هم است ذکر به بزرالزم دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه خزندگانرکواآیریحی-گردشگرین باغ و یوم

بز مرگترکشور؛ تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل سایررینا بهمراه آبی های ورزش و یحی

تف گردشگرامکانات و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سویریحی از که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقهسازمان

پیشرانخارجییرگذاسرمایهدربایدآزادمناطقکشور:اقتصادیویژهوآزادمناطقملیحهایرطافتتاحآییندرروحانی
)۰۸:۲۳-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایهوشودمیبرداشتهیمهارتحبزودیشوند/

ط هفته هر افتتاح جمهور سالررئیس آغاز از ای توسعه و ملی های دانست99ح واقعیت این بیان در جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت را تاکنون
تح از ناشی موانع و مشکالت و هستند خود کشور آبادانی و توسعه به عالقمند ایرانیان کرونارکه شیوع و دشمن اقتصادی جنگ و ظالمانه های یم

کند.ایجادمانعکشورپیشرفتوتوسعهراهدرنتوانسته

ط افتتاح آیین در دوشنبه روز روحانی حسن الف، گزارش ملیربه های پروژه و ها آزادح ومناطق درهفتاد کشور اقتصادی ویژه و

تص تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش گذارچهارمین سرمایه افزایش و کشور آبادانی و توسعه روند کرد: طریح در پروژهری و ها ح

هستند.امیدوارکشوروخودآیندهبهمردمکهاستایندهندهنشانمختلفهایبخشدریربناییزهای

تح و اقتصادی جنگ برای در ایستادگی و مقاومت با ایران مردم اینکه بیان با روحانی دشمنردکتر بینی و سیاه صورت ظالمانه، های یم

آم مسئوالن گذشته روزهای در داشت: اظهار مالیدند، خاک به تحررا لغو برای و پذیرفته مدتها از بعد را خود اشتباه واکسنریکایی یم

از کرونا با مقابله تجهیزات تامین در و هستیم واکسن کننده تولید امروز ما که است درحالی این و کردند آمادگی اعالم ایران علیه کرونا

یم.رنداجرخابهیزنیاماسکجمله

دیگ بخش در جمهور جایگاهررئیس اهمیت به اشاره با خود سخنان از آزادی گفت:مناطق کشور، اقتصاد در اقتصادی ویژه و

آزادامروز بامناطق ایران بین ارتباطی پل و اند شده تبدیل کننده تولید و کننده صادر به کننده مصرف و کننده وارد از و یافته توسعه

هستند.جهانمختلفکشورهایوهمسایگان
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اینکه بر تاکید با روحانی آزاددکتر گذامناطق سرمایه در تحرباید بزودی گفت: شوند، پیشران خارجی وری شود می برداشته ها یم

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایه

شود.میتکمیلیخبراین

)۰۷:۴۲-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

جمهو با روابط بهبود برای صحبتهایی گفت: روحانی تحرحسن برداشتن با که است شده آذربایجان اوری مییابیم. دست مهم این به بزودی یمها
شد.خواهدبرداشتهزودیبهیمهارتحکهکردتاکید

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: جمهور تحررئیس شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که برداشتهریم یمها

است.گستردهایروابطشدخواهد

ط افتتاح آئین در امروز صبح جمهور رئیس روحانی حسن «انتخاب»، گزارش آزادحهایربه اقتصادیرتجامناطق ویژه و صنعتی ی،

هرم جمهوزاستانهای با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان تحرگان شدن برداشته از بعد آذربایجان یمری

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهکه

)۰۸:۳۶-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

جمهو با روابط بهبود برای صحبتهایی گفت: روحانی تحرحسن برداشتن با که است شده آذربایجان اوری مییابیم. دست مهم این به بزودی یمها
شد.خواهدبرداشتهزودیبهیمهارتحکهکردتاکید

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: جمهور تحررئیس شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که برداشتهریم یمها

است.گستردهایروابطشدخواهد

ط افتتاح آئین در امروز صبح جمهور رئیس روحانی حسن «انتخاب»، گزارش آزادحهایربه اقتصادیرتجامناطق ویژه و صنعتی ی،

هرم جمهوزاستانهای با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان تحرگان شدن برداشته از بعد آذربایجان یمری

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهکه

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

پیشرجیخاریگذارمایهسردربایدادآزمناطقکشور:اقتصادیویژهوادآزمناطقملیحهایطرافتتاحآییندرروحانیلف:ا|خبرخبرادامهادامه
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است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۰۷:۵۳-۰۰/۰۳/۳۱(جمهوررئیسفرمانباآزادمناطقسازماناقتصادیحرط102احداثویربردابهرهآغاز

اجراییربهرهبردا عملیات آغاز و و102ی اقتصادی تجازپروژه آزاد مناطق در جمهورریربنایی رئیس فرمان با دوشنبه روز کشور اقتصادی ویژه و صنعتی ی،
شد.آغازکنفرانسوویدئیقرطازو

رسمی افتتاح فرمان تولید، جهش برای امید و تدبیر ملی پویش هفته چهارمین و هفتاد در روحانی، حسن والمسلمین حجتاالسالم

و102 اقتصادی درزپروژه را آزادیربنایی هرمرتجامناطق بلوچستان، و سیستان خوزستان، استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی گان،زی،

کرد.صادرگیالنوشرقیآذربایجان

اجرای در50برای آزادپروژه بهرهبردامناطق امروز که کشور اقتصادی ویژه میشود،رو آغاز آنها از رسمی و8ی تومان15هزار میلیارد

ه اجرایزاعتبار برای و شده نیز52ینه میشود آغاز رسما امروز آنها احداث عملیات که و62طرحی نظر50هزار در اعتبار تومان میلیارد

است.شدهگرفته

شود.میایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا

افتتاح فرمان صدور از قبل جمهور ورط15رئیس صنعتی برابزح سه افزایش ارس، آزاد منطقه در گذاریربنایی سرمایه اینری در ی

و هزار یک از سال900منطقه در تومان بر98میلیارد بالغ سال6به در تومان میلیارد اقتصادی99هزار جنگ شکست از خوبی نشانه را

دانست.ایرانمردمعلیهیکارآم
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ط افتتاح آیین در ورروحانی اقتصادی های تزح اکبر مهندس مرحوم خاطره و یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه کهریربنایی کان

بسیار جملهززحمات از مختلف های بخش در آزادیادی مستعدمناطق مناطق از یکی عنوان به کیش از کشیدند، کشور توسعه برای

گذا سرمایه سرمایهگذاربرای که است مناطقی جزو کیش گفت: و برد نام بسیارری بسیارزیهای استعداد و گرفته انجام آن در یادی

گذاز سرمایه برای خارجیریادی سرمایه جذب و تحول برای کشور جنوب آزاد منطقه در مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد هم بیشتر ی

باشد.

به دوازدهم و یازدهم دولت همانند هم سیزدهم دولت دارم اطمینان افزود: جمهور آزادرئیس عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

گذا سرمایه افزایش شاهد کرونا و اقتصادی جنگ رغم به خوشبختانه افزود: دررروحانی آزادی بخشمناطق فعالیت و تالش با

است.شدهکشورآیندهوتولیداقتصاد،آیندهبهمردمبیشتریرامیدوابهمنجرکههستیمخصوصی

ط افتتاح به اشاره با ادامه در جمهور مهمررئیس های روابطزح دارم اطمینان داشت: اظهار ارس، آزاد منطقه در اقتصادی و بنایی یر

جمهورجمهو با ایران اسالمی تحری شدن برداشته از بعد آذربایجان بیشتری گسترش شد، خواهد برداشته زودی به که ها خواهدریم ی

یافت.

همکا برای مهمی بسیار تصمیمات اینکه بیان با جمهورروحانی رئیس با کشور دو اینری همه گفت: است، شده اتخاذ آذربایجان کشور

تح خاطر به تحرتصمیمات لغو با که بود شده مواجه کندی با غیرقانونی و ظالمانه های اجراییریم و عملیاتی نزدیک، آینده در ها یم

یرجمهویاستررسانیاطالعبود./پایگاهخواهندکشورغربوشمالیزمرمناطقدرمثبتبسیارتحولیکشاهدمردمومیشود

)۰۷:۵۳-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهبزودییمهارتحروحانی:

جمهو تحررییس بیان با جمهوری رییس با که مهمی تصمیات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته بزودی جمهوریمها کردهری اتخاذ آذربایجان ی
بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین طرحجتاالسالم از افتتاح حاشیه در و ملی حهایرحهای

آزادسازمان بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه گفت:رو آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس شد، گزار

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و الملل بین بورس شدن فعال شما، گزارش به توجه درربا تحول برای مهم مناطقح

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودترنشستنثمربهبرایهمدولتوکنیددنبالرامواردهمهکهباشدآزاد

جمهوررئیسمانفرباادآزمناطقمانسازاقتصادیحطر102احداثویداربرهبهرآغازآنالین:انایر|خبرخبرادامهادامه
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جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای هزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر که کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارگذاسرمایه

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم بنابراین کرد: خاطرنشان خصوصی100روحانی بخش این چون هستند امیدوار درصد

است.کردهیرگذاسرمایهحهارطاینبرایکهاست

سرمایهگذا تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید کرد: اضافه سرمایهگذاروی خصوصی بخش وقتی اما کند بهری میکند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنای

تحرتح برداشتن از بعد مطمئنم افزود: امید و تدبیر دولت رییس شد خواهد برداشته بزودی شد،ریمها خواهد برداشته زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات میشود. گسترده آذربایجان با ما دلیلرروابط به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان ی

مررتح مناطق در مثبتی بسیار تحول شاهد مردم و میشود عملیاتی و اجرایی اینها همه که بود شده مواجه کندی با کمی شمالزیم ی

بود.خواهندکشورغرب

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس بسیارروحانی زحمات او گفت: مختلفرکان بخشهای در ی

در ویژه آزادبه جملهمناطق از و کوشیدند ایران آبادانی در که کسانی همه از میکنیم یاد همچنین باشد. شاد روحش امیدوارم و کشید

دادهاند.انجاممهمیبسیارکارآزادمناطقدر

بز بسیار افتتاح شاهد روز هر داد: ادامه درروی آزادگ بزمناطق بسیار های سرمایه که است مناطقی جزو کیش آنجارهستیم. در گی

بسیار استعداد هم باز و است شده سرمایهگذازانجام برای درریادی مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد بیشتر آزادی جنوبمناطق

باشد.خارجیسرمایهجذببرایکشور

کرد.خواهدکمکیززعایرانتوسعهبرایآزادمناطقبهدوازدهمویازدهمدولتهمانندسیزدهمدولتمطمئنمداد:ادامهروحانی

جررییسجمهو را قشم گذازی، سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف دیدنی بسیار مناطق با آباد ای بسیارریره یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است شده انجام منطقه این در افتتاحزخوبی باشیم. اینزحرط15یره در یربنایی

جزیرهزج این چون است ما همه خوشحالی موجب بسیارزیبا استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم برداریادی بهره و یریایی

دارد.یرگردشگهمچنینویارداز

دارد.../ایرناادامه
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)۰۳:۰۶-۰۰/۰۴/۰۱(میشودبرداشتهبزودییمهارتح

رئیسجمهو اقتصادی| تحرگروه که این بیان با امری به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: شد، خواهد برداشته بزودی نشانریمها که بود یکاییها
تح را ایران ملت نمیتوانید شما تحردهیم را ایران تولید نمیتوانید کنید. تحریم به را مردم راحتی میتوانید کنید. بهریم را ارزانی میتوانید بکشانید یم

هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتینمیتوانیدامابکشانیدیمرتح

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی طرحسن افتتاح حاشیه در و ملی سازمانرحهای آزادحهای اقتصادی،مناطق ویژه و

تب بزربا بسیار کار جمعه روز مردم گفت: رضا(ع) امام والدت رئیسجمهوریک و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی برایرگ را ی

سال آغاز از کرد: اظهار گذشته روز افتتاحهای به بااشاره روحانی کردند. انتخاب سیزدهم کردهایم99دوره آغاز را پنجشنبهها افتتاح

م ایران است این عالمت نخستین است. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت این است. افتتاح چهارمین و هفتاد افتتاح این کزرو

داد:رسرمایهگذا ادامه امید و تدبیر دولت رئیس هستند. خود کشور آبادانی به عالقهمند ایران مردم و است تولید و حالرط621ی در ح

و است ط248اجرا این برای تومان میلیارد سرمایهگذارهزار ورحها است شده ط53ی این استردرصد شده عملیاتی و اجرایی حها

سرمایهگذا خواندن مهم با وی میرسد. افتتاح به و مییابد ادامه آینده سال و سال پایان تا بهرو مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم ی

سرمایهگذا سود و کشور دررآینده فقط باشند، نداشته امید خود آزادی سرمایهگذا248مناطق تومان میلیارد روزانهرهزار و نمیکنند ی

میشود.یرسرمایهگذاکشورسراسردریادیزمناطقدر

تص مدت، این در مردم ایستادگی از قدردانی با امید و تدبیر دولت وررئیس سختی رنج، وجود با مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که حرفیرمشکالتی داد: ادامه روحانی است. بوده نظیر کم جهان در و بینظیر منطقه یخ

ام دارایی وزارت مسئوالن تحرکه که آمادهایم فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه برداریکا کرونا واکسن روی را اینریم یعنی یم،

کامرترو دولتیستها ماهها از بعد حاال و کردند قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی را چیز همه میکنند اعتراف اًل

تح باید که است معتقد طرجدید که گفته هم بارها و بگذارد کنار را تحریم واکسنرح کننده صادر فهمیدند که زمانی است. بوده غلط یم

برمیدارند.رایمرتحگفتندشدیم،ماسکو

س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

تح گفتند شد، شروع واکسیناسیون و آمد بازار به و جمهورکردیم رئیس است. آزاد واکسن برای طولریم در ما که حرفی شد: یادآور ی

پول بتوانیم که کشید طول ها ماه گفتیم مردم به که این میشود. اداره کشور سختی چه با که میزدیم مردم به سالونیم سه این

سخت مردم برای شاید بگذارند اختیار در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کوواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن

پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت رئیس شود. کشور وارد تا کشیدیم واکسن کردن وارد برای سختیهایی چه کنند باور که بود

صرام مردمیحریکا که میدهد نشان این شود آغاز بانکی فعالیت ماسک و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفت و کرد اعالم ًا

مالیدند.خاکبهرادشمنسیاهصورتحالعیندراماکردندزندگیسختیچهبا

حرطتومانمیلیاردهزار8افتتاح

امروز گفت: داد، خواهیم ادامه را افتتاحها دولت این آخر روز تا که این بیان با آزادهدوشنب(روحانی مناطق در تومان8) میلیارد هزار

مجموعرط که شد افتتاح سرمایهگذاح آنچه با شدرًا زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در اینکه است. تومان میلیارد میلیارد70هزار هزار
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سرمایهگذا و افتتاح بخش در دوازدهمرتومان و یازدهم دولتهای در گفت: روحانی است. ملت این عظمت از نشان باشیم مناطقی

همسایگانآزاد و ایران بین ارتباطی پل به تبدیل مناطق این شدند. تبدیل کننده صادر و کننده تولید مناطق به کننده وارد مناطق از

در امروز اینکه شدند. مختلف کشورهای آزادو استمناطق این دهنده نشان هستند، شور آف بانک بینالمللی، بورس ایجاد فکر در

آزادکه جمهومناطق رئیس است. پیشرفت و توسعه مسیر در سرمایهگذارما گفت: گرفت.ری خواهد انجام کشور در جا همه خارجی ی

تح بزودی سرارانشاءاهلل ایران سمت به خارجی سرمایههای و میشود برداشته امازیم شد. خواهد آزادیر رامناطق خود خاص شرایط

سیزدهم دولت در و آینده هفتههای طول در بیشتر فعالیت شاهد و باشند پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در بنابراین دارند

باشیم.

بینالمللیبورس

ج در همچنین بهرهبردارروحانی بینالمللریان بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس و پروژهها از ی

ط سه میتواند شور آف و اختصاصی بانک همچنین دررو تحول برای مهم آزادح زودترمناطق نشستن بهثمر برای هم دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاین

جمهو طررئیس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای امرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند ی

افزود:رسرمایهگذا امید و تدبیر دولت رئیس هستند. امیدوار کشورشان آینده به ما ملت و جامعه که است این معنای به میکند ی

تح برداشتن از بعد هستم رئیسرمطمئن با مهمی تصمیمات میشود. گسترده آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام بزودی که یم

تحرجمهو بهدلیل تصمیمات این همه و کردهایم اتخاذ آذربایجان عملیاتیری و اجرایی ها این همه که بود شده مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ گذامناطق سرمایه که است مناطقی جزو کیش بزرهستیم. بسیار های انجامری آنجا در گی

بسیار استعداد هم باز و است سرمایهگذازشده برای خارجیریادی سرمایه جذب برای مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد بیشتر ی

جمهو رئیس بهرباشد. دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه یززبرای

ج را قشم ادامه در وی کرد. خواهد گذازکمک سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد خوبیریرهای بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است شده انجام منطقه این افتتاحزدر باشیم. جزحرط15یره این در یبازیرهزیربنایی

ج این چون است ما همه خوشحالی بسیارزموجب استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از وری یا

دارد.یرگردشگهمچنین

ت اسفندأروحانی سفر در کرد: نخستو97کید با مهم توافقهای از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسألهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی رئیسجمهورک دو هر و شد نخستوریح و ایران مطزی را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

میشودداشتهبربزودییمهاتحرآنالین:انایر|خبرخبرادامهادامه
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ط همچنین افزود: دوازدهم و یازدهم دولتهای دررئیس به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن مدیترانهرح یای

بود.عراقوقتیرزنخستوبامامصوباتجزوهماینواستمهمبسیارمیکندمتصل

امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف موانع که کردیم صحبت الکاظمی آقای با مصوبه این درباره بار بهرچند زودتر چه هر راهآهن یم

برای خوبی بسیار مسیر این بود نخواهد هم کرونا شرایط که آینده های سال و برسد راحتزنتیجه زوار تا بود خواهد اربعین یارت

برسند.کربالبهیلربابتوانند

میشودافتتاحکیشدربینالمللبورس

عالی شورای دبیر مؤمنی، آزادحمیدرضا ومناطق بزودی کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با مراسم این در نیز اقتصادی ویژه و

مالی تأمین و خارجی سرمایههای جذب برای بورس این گفت: شد، خواهد افتتاح بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور از پس

راهاندازار اززی بیش افزود: وی میشود. و2ی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان میلیارد

گردشگز و لجستیکی کاسپینریرساختهای بندر اسکلههای تکمیل و تأمین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تأمین ماکو، ی

است.شدهمالیتأمینمختلفروشهایباقشمیرساختیزپروژههایو

پروژههای برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمؤمنی آزادیربنایی شدنمناطق نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتأمینشیوههاهمینبهالزمفرایندهای

همکا اینکه بیان با میانرمؤمنی گستردهای آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تأمین آزادکت سرمایهگذامناطق جذب جهت بورس بازارهای فعالیتهای گسترش کشورهایرو از بویژه ی

میشود.محسوبارتباطاتاینجملهازهمسایه

سرمایهگذا فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن سپردههای مؤمنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

میکند.فراهمآزادمناطقدرمستقرپروژههایمالیتأمین

برش

ها:حرط

تولید، جهش برای امید و تدبیر ملی پویش هفته چهارمین و هفتاد و102در اقتصادی درزپروژه آزادیربنایی ورتجامناطق صنعتی ی،

رسید.یربهرهبردابهگیالنوشرقیآذربایجانگان،زهرمبلوچستان،وسیستانخوزستان،استانهایاقتصادیویژه

اجرای در50برای آزادپروژه کشورمناطق اقتصادی ویژه و8و ه15هزار اعتبار تومان اجرایزمیلیارد برای و شده که52ینه طرحی

است.شدهگرفتهنظردراعتبارتومانمیلیارد50وهزار62نیزمیشودآغازآنهااحداثعملیات

میشود.ایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا

میشودداشتهبربزودییمهاتحرآنالین:انایر|خبرخبرادامهادامه
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)۱۷:۳۶-۰۰/۰۳/۲۷(آزادمناطقدرپروژه50اجراییعملیاتآغاز

داد.خبرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217ارزشبهپروزه622بودنساختدستدرازآزادمناطقشورایعالیدبیر

کرد: اظهار مومنی حمیدرضا ، نیوز بولتن گزارش گذا15به سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در و26یرپروژه بارمیلیارد190هزار و یال

گذا11نفر،575اشتغالزایی سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد259هزار با و پروژه15نفر،260یال

گذا سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه و24یردر اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و و880یال اعتبار9نفر با کیش آزاد منطقه در پروژه

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایه

گذا سرمایه مجموع افزود: برداروی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، و80(ارس، هزار

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145

اجرایی عملیات آینده دوشنبه اینکه به اشاره با سرمایهگذا50وی با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال هزار

تص117 میشود، آغاز زنیرنفر کلنگ عملیات کرد: گذا8یح سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در و17یرپروژه بارمیلیارد694هزار و یال

گذا6نفر،738اشتغالزایی سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد171هزار با و پروژه405یال یک نفر،

گذا سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه و4یردر اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و اعتبار3نفر،120یال با چابهار آزاد منطقه در پروژه

گذا و462یرسرمایه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و گذا14نفر،562یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در 73یرپروژه

و ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و گذا10نفر،936یال سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد797هزار

ور هزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در و12یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد132هزار با و 670یال

شد.خواهدآغازنفر

فی پیشرفت به اشاره با گفت:53یکیزمومنی آزاد، مناطق پروژههای حال622درصدی در مختلف های حوزه و ها بخش در پروژه

گذا سرمایه ارزش که است نیزراحداث آنها برای شده انجام و2ی میلیارد127میلیون (رهزار میزان217یال و تومان) میلیارد هزار

است.نفرهزار37اشتغال
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)۱۰:۳۲-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: جمهور تحررئیس شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که روابطریم شد خواهد برداشته یمها
است.گستردهای

ط افتتاح آئین در امروز صبح جمهور رئیس روحانی حسن االسالم حجت ، نیوز بولتن گزارش آزادحهایربه صنعتیرتجامناطق ی،

هرم استانهای اقتصادی ویژه جمهوزو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان ازرگان بعد آذربایجان ی

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهکهیمرتحشدنبرداشته

ب به اشاره با دررگزاروی انتخابات بز28ی بسیار مسئولیت یک مردم الحمدهلل داد: ادامه رارخرداد خودشان اجتماعی و سیاسی گ

هم مناطق برخی در و بود هم شوراها انتخابات البته کردند، انتخاب سیزدهم دوره برای را رییسجمهور و دادند انجام جمعه روز در

خب و مجلس میاندورهای عرانتخابات مردم به که بود هم تبزگان ایران درریز که ارزشمندی و خوب بسیار اقدام این بخاطر میگویم یک

دادند.انجامآراصندوقپایخودشانگستردهحضوربایخیرتامقطعاین

عالمت اولین است. جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت یک است افتتاح چهارمین و هفتاد که هفته هر های افتتاح افزود: روحانی

م ایران که است گذاراین سرمایه باشندرکز نداشته امید خودشان کشور آینده به مردم اگر است. تولید و در248ی میلیارد مناطقهزار

نمیکردند.یرگذاسرمایهآزاد

در که کنید نگاه آمار این به شما هستند، خودشان کشور آبادانی به مند عالقه ایران مردم کرد: تاکید جمهور آزادرئیس شدمناطق اعالم

کهرط621 است اجرا حال در گذا248ح سرمایه تومان میلیارد طرهزار این است. شده هاری تا53ح و شده عملیاتی و اجرایی درصد

رسد.میافتتاحبهاینهاهمهوکندمیپیداادامهسالپایان

یک در کشیدند؛ مردم نیم و سال سه این در که مشکالتی و سختی رنج، رغم علی مردم مقاومت و ایستادگی همین داد: ادامه وی

تا در نظیر بی اقتصادی تارجنگ در و منطقه بهریخ سال نیم و سه را ملتی یک سفید کاخ ظالمان که است بوده نظیر کم هم جهان یخ

بگذارند.دسترویدستهمآنهانکنندحمایتوکمکسفیدکاخترسازهمدیگرانوکنندمحاصرهکاملطور

آم دارایی مسئولین که حرفی این کرد: نشان خاطر جمهور تحررئیس که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه رویریکا را یم

بردا کرونا ترورواکسن این یعنی بانکیریم، های فعالیت تمام و اند بسته مردم این بروی را چیز همه که میکنند اعتراف کامال ها یست

تح باید که است معتقد و است آمده کار روی جدید دولت ها ماه از بعد حاال و اند کرده قفل استررا گفته هم بارها و بگذارد کنار یم

ط آن تحرکه االنرح بوده، نادرست و غلط ترامپ س5و4یم اینها بانکیرماه مسایل در که اند گفته پیش روز سه دو تازه هستند کار

ندارد.اشکالیباشدکروناواکسنبرایوماسکبرایاگر

ندا نیاز ماسک در ما دانستند می که زمانی از بعد هم این داد: ادامه واکسنرروحانی در فهمیدند و هستیم کننده صادر ماسک در و یم

است.آزادواکسنبرایتازهگفتندآنوقتشدشروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیمتولیدکهوقتیشدیم.کنندهتولیدهم

به اینکه شود، می اداره دارد کشور سختی چه با مردم که نیم و سال سه این طول در زدیم می مردم به ما که حرفی این کرد: اضافه وی

کنند باور بود سخت مردم برای شاید کنیم پرداخت را جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم ما تا کشید طول ها ماه گفتیم مردم

شود.کشوروارداستنیازموردآنچهاینکهبرایکشیدیمماهایسختیچهکه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۲۸۶
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آم پیش روز سه ـ دو که حاال داشت: بیان صرروحانی ها وریکایی ماسک برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که میدهد نشان شود؛ آغاز بانکی فعالیت واکسن

بز مردم این خاکرمالیدند به را آنها بینی مالیدند؛ خاک به را سفید کاخ جالدان همه صورت مالیدند خاک به را ترامپ صورت ما گوار

مالیدند.

تح شرایط این در مردم داشت: اظهار کردند، ایستادگی عظمت با و قامت سرو ایران مردم اینکه بر تاکید با گذاروی سرمایه وریم ی

و هست گرانی جنگ، این سایه در البته است جنس از پر ما کشور بازار کردیم؛ کشور وارد ها سختی همه با بود الزم آنچه کردند. تولید

داشتند.آنهاکههدفیهمانیعنیبپاشدفروایراناقتصادنگذاشتجنگایناماهستندفشاردرمردم

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایههایومیشودبرداشتهیمرتحزودیبهاهللشاانگفت:جمهوررئیس

/۰۰/۰۳(میشودبرداشتهبزودییمهارتحروحانی:ی؛رتجاآزادمناطقحهایرطازیربهرهبردادرآیینجمهوررئیسحضور
۳۱-۰۷:۵۱(

سرمایهگذا گفت: رئیسجمهور سالرپارسینه: در اقتصادی99و98یها آینده به مردم یعنی این و است شده بیشتر اقتصادی، جنگ و مشکالت علیرغم
هستند.امیدوار

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز جمهور رئیس روحانی حسن پارسینه؛حجتاالسالم گزارش افتتاحربه حاشیه در و ملی حهای

ط سازمانراز آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه مناطقرو عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس شد، گزار

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و الملل بین بورس شدن فعال شما، گزارش به توجه با گفت: برایرآزاد، مهم ح

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودترنشستنثمربهبرایهمدولتوکنیددنبالرامواردهمهکهباشدآزادمناطقدرتحول

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای هزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر که کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارگذاسرمایه

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم بنابراین کرد: خاطرنشان خصوصی100روحانی بخش این چون هستند، امیدوار درصد

است.کردهیرگذاسرمایهحهارطاینبرایکهاست

سرمایهگذا تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید کرد: اضافه سرمایهگذاروی خصوصی بخش وقتی اما کند، بهری میکند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنای

شدخواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:بولتن:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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تح برداشتن از بعد مطمئنم افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد برداشته زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس بسیارروحانی زحمات او گفت: مختلفرکان بخشهای در ی

در ویژه آزادبه جملهمناطق از و کوشیدند ایران آبادانی در که کسانی همه از میکنیم یاد همچنین باشد. شاد روحش امیدوارم و کشید

دادهاند.انجاممهمیبسیارکارآزادمناطقدر

بز بسیار افتتاح شاهد روز هر داد: ادامه درروی آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش آنجارهستیم. در گی

بسیار استعداد هم باز و است شده سرمایهگذازانجام برای درریادی مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد بیشتر آزادی جنوبمناطق

باشد.خارجیسرمایهجذببرایکشور

کرد.خواهدکمکیززعایرانتوسعهبرایآزادمناطقبهدوازدهمویازدهمدولتهمانندسیزدهمدولتمطمئنمداد:ادامهروحانی

جررییسجمهو را قشم گذازی، سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف دیدنی بسیار مناطق با آباد بسیارریرهای یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است شده انجام منطقه این در افتتاحزخوبی باشیم. اینزحرط15یره در یربنایی

جزیرهزج این چون است، ما همه خوشحالی موجب بسیارزیبا استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم برداریادی بهره و یریایی

دارد.یرگردشگهمچنینویارداز

شود...میتکمیلمروربهخبر

/۰۰/۰۳(میشودبرداشتهبهزودییمهارتحروحانی:ی؛رتجاآزادمناطقحهایرطازیربهرهبردادرآیینجمهوررئیسحضور
۳۱-۰۸:۱۸(

سرمایهگذا گفت: رئیسجمهور سالرپارسینه: در اقتصادی99و98یها آینده به مردم یعنی این و است شده بیشتر اقتصادی، جنگ و مشکالت علیرغم
هستند.امیدوار

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز جمهور رئیس روحانی حسن پارسینه؛حجتاالسالم گزارش افتتاحربه حاشیه در و ملی حهای

ط سازمانراز آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه مناطقرو عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس شد، گزار

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و الملل بین بورس شدن فعال شما، گزارش به توجه با گفت: برایرآزاد، مهم ح

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودترنشستنثمربهبرایهمدولتوکنیددنبالرامواردهمهکهباشدآزادمناطقدرتحول

میشودداشتهبربزودییمهاتحرروحانی:سینه:پار|خبرخبرادامهادامه
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جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای هزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر که کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارگذاسرمایه

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم بنابراین کرد: خاطرنشان خصوصی100روحانی بخش این چون هستند، امیدوار درصد

است.کردهیرگذاسرمایهحهارطاینبرایکهاست

سرمایهگذا تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید کرد: اضافه سرمایهگذاروی خصوصی بخش وقتی اما کند، بهری میکند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنای

تح برداشتن از بعد مطمئنم افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد برداشته زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس بسیارروحانی زحمات او گفت: مختلفرکان بخشهای در ی

در ویژه آزادبه جملهمناطق از و کوشیدند ایران آبادانی در که کسانی همه از میکنیم یاد همچنین باشد. شاد روحش امیدوارم و کشید

دادهاند.انجاممهمیبسیارکارآزادمناطقدر

بز بسیار افتتاح شاهد روز هر داد: ادامه درروی آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش آنجارهستیم. در گی

بسیار استعداد هم باز و است شده سرمایهگذازانجام برای درریادی مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد بیشتر آزادی جنوبمناطق

باشد.خارجیسرمایهجذببرایکشور

کرد.خواهدکمکیززعایرانتوسعهبرایآزادمناطقبهدوازدهمویازدهمدولتهمانندسیزدهمدولتمطمئنمداد:ادامهروحانی

جررییسجمهو را قشم گذازی، سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف دیدنی بسیار مناطق با آباد بسیارریرهای یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است شده انجام منطقه این در افتتاحزخوبی باشیم. اینزحرط15یره در یربنایی

جزیرهزج این چون است، ما همه خوشحالی موجب بسیارزیبا استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم برداریادی بهره و یریایی

دارد.یرگردشگهمچنینویارداز

شود...میتکمیلمروربهخبر

)۱۰:۲۷-۰۰/۰۳/۲۸(صنعتیـیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیاردهزار80ارزشباپروژه50افتتاح

ازربهرهبردا و50ی تولیدی عمرانی، ارزشزپروژه با میلیارد80یربنایی اجراییرهزار عملیات آغاز و گذا50یال سرمایه ارزش با دیگر ازرپروژه بیش 641ی
شد.خواهدآغازکنفرانسویدئویقرطازوجمهوررئیسفرمانباصنعتیـیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیاردهزار

شورایعالی از نقل به دولت رسانی اطالع پایگاه گزارش آزادبه دبیرمناطق و جمهور رئیس مشاور مومنی» «حمیدرضا اقتصادی، ویژه و

آزادشورایعالی هایمناطق پروژه افتتاح مرحله از دور پنجمین گفت: خبر این اعالم با اقتصادی ویژه آزادو بارتجامناطق صنعتی ـ ی

میشودداشتهبربهزودییمهاتحرروحانی:سینه:پار|خبرخبرادامهادامه
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شد.خواهدگزارربخردادماه31دوشنبهروزجمهور؛رییسروحانیدکترحضور

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه15ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و نفر880یال

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9و

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز**

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و نفر،120یال

گذا3 سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه14نفر،562یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با قشم و73یرآزاد ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار10نفر،936یال با کیش آزاد منطقه در پروژه

گذا و35یرسرمایه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در 12یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار

استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217**

های پروژه به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای

اول دوره در است؛ ط99یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر

(اردیبهشت چهارم دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیارد38ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومان

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ 46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاحدولت:سانیراطالعپایگاه|خبرخبرادامهادامه
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سازمانیربناییزواقتصادیحرط۱۰۲احداثویربردابهرهتولید؛جهشبرایامیدوتدبیرملیپویشچهارمینوهفتاددر
)۰۸:۰۸-۰۰/۰۳/۳۱(شدآغازجمهوررئیسفرمانباکشوراقتصادیویژهوآزادمناطق

اجراییربهرهبردا عملیات آغاز و و۱۰۲ی اقتصادی تجازپروژه آزاد مناطق در جمهورریربنایی رئیس فرمان با دوشنبه روز کشور اقتصادی ویژه و صنعتی ی،
شد.آغازکنفرانسوویدئیقرطازو

و تدبیر ملی پویش هفته چهارمین و هفتاد در روحانی، حسن دکتر والمسلمین حجتاالسالم دولت، رسانی اطالع پایگاه گزارش به

رسمی افتتاح فرمان تولید، جهش برای و۱۰۲امید اقتصادی درزپروژه را آزادیربنایی استانهایرتجامناطق اقتصادی ویژه و صنعتی ی،

کرد.صادرگیالنوشرقیآذربایجانگان،زهرمبلوچستان،وسیستانخوزستان،

اجرای در۵۰برای آزادپروژه بهرهبردامناطق امروز که کشور اقتصادی ویژه میشود،رو آغاز آنها از رسمی و۸ی تومان۱۵هزار میلیارد

ه اجرایزاعتبار برای و شده نیز۵۲ینه میشود آغاز رسما امروز آنها احداث عملیات که و۶۲طرحی نظر۵۰هزار در اعتبار تومان میلیارد

است.شدهگرفته

شود.میایجادمستقیموپایداراشتغالنفر۲۰۷وهزار۹برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا

افتتاح فرمان صدور از قبل جمهور ورط15رئیس صنعتی برابزح سه افزایش ارس، آزاد منطقه در گذاریربنایی سرمایه اینری در ی

و هزار یک از سال900منطقه در تومان بر98میلیارد بالغ سال6به در تومان میلیارد اقتصادی99هزار جنگ شکست از خوبی نشانه را

دانست.ایرانمردمعلیهیکارآم

ط افتتاح آیین در روحانی وردکتر اقتصادی های تزح اکبر مهندس مرحوم خاطره و یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه کانریربنایی

بسیار زحمات جملهزکه از مختلف های بخش در آزادیادی مستعدمناطق مناطق از یکی عنوان به کیش از کشیدند، کشور توسعه برای

گذا سرمایه سرمایهگذاربرای که است مناطقی جزو کیش گفت: و برد نام بسیارری بسیارزیهای استعداد و گرفته انجام آن در یادی

گذاز سرمایه برای خارجیریادی سرمایه جذب و تحول برای کشور جنوب آزاد منطقه در مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد هم بیشتر ی

باشد.

به دوازدهم و یازدهم دولت همانند هم سیزدهم دولت دارم اطمینان افزود: جمهور آزادرئیس عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

گذا سرمایه افزایش شاهد کرونا و اقتصادی جنگ رغم به خوشبختانه افزود: روحانی درردکتر آزادی بخشمناطق فعالیت و تالش با

است.شدهکشورآیندهوتولیداقتصاد،آیندهبهمردمبیشتریرامیدوابهمنجرکههستیمخصوصی

ط افتتاح به اشاره با ادامه در جمهور مهمررئیس های روابطزح دارم اطمینان داشت: اظهار ارس، آزاد منطقه در اقتصادی و بنایی یر

جمهورجمهو با ایران اسالمی تحری شدن برداشته از بعد آذربایجان بیشتری گسترش شد، خواهد برداشته زودی به که ها خواهدریم ی

یافت.

همکا برای مهمی بسیار تصمیمات اینکه بیان با روحانی جمهوردکتر رئیس با کشور دو گفت:ری است، شده اتخاذ آذربایجان کشور

تح خاطر به تصمیمات این تحرهمه لغو با که بود شده مواجه کندی با غیرقانونی و ظالمانه های وریم عملیاتی نزدیک، آینده در ها یم

بود.خواهندکشوروغربشمالیزمرمناطقدرمثبتبسیارتحولیکشاهدمردمومیشوداجرایی

۱۴۰۰خرداد۳۱
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استاینشنبهپنجایافتتاحاصلیعالمتکشور:اقتصادیویژهوآزادمناطقملیحهایرطافتتاحآییندرروحانیدکتر
)۰۸:۱۳-۰۰/۰۳/۳۱(شودایراندرتولیدافزایشوکشورتوسعهمانعنتوانستدشمناقتصادیجنگویمرتحکه

ط هفته هر افتتاح جمهور سالررئیس آغاز از ای توسعه و ملی های دانست99ح واقعیت این بیان در جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت را تاکنون
تح از ناشی موانع و مشکالت و هستند خود کشور آبادانی و توسعه به عالقمند ایرانیان کرونارکه شیوع و دشمن اقتصادی جنگ و ظالمانه های یم

کند.ایجادمانعکشورپیشرفتوتوسعهراهدرنتوانسته

ط افتتاح آیین در دوشنبه روز روحانی حسن دکتر والمسلمین االسالم حجت ، دولت رسانی اطالع پایگاه گزارش هایربه پروژه و ها ح

آزادملی تصمناطق تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین و درهفتاد کشور اقتصادی ویژه آبادانیرو و توسعه روند کرد: یح

گذا سرمایه افزایش و طرکشور در هایری پروژه و ها خودزح آینده به مردم که است این دهنده نشان مختلف های بخش در یربنایی

هستند.امیدوارکشورو

تح و اقتصادی جنگ برای در ایستادگی و مقاومت با ایران مردم اینکه بیان با روحانی دشمنردکتر بینی و سیاه صورت ظالمانه، های یم

آم مسئوالن گذشته روزهای در داشت: اظهار مالیدند، خاک به تحررا لغو برای و پذیرفته مدتها از بعد را خود اشتباه واکسنریکایی یم

از کرونا با مقابله تجهیزات تامین در و هستیم واکسن کننده تولید امروز ما که است درحالی این و کردند آمادگی اعالم ایران علیه کرونا

یم.رنداجرخابهیزنیاماسکجمله

دیگ بخش در جمهور جایگاهررئیس اهمیت به اشاره با خود سخنان از آزادی گفت:مناطق کشور، اقتصاد در اقتصادی ویژه و

آزادامروز بامناطق ایران بین ارتباطی پل و اند شده تبدیل کننده تولید و کننده صادر به کننده مصرف و کننده وارد از و یافته توسعه

هستند.جهانمختلفکشورهایوهمسایگان

اینکه بر تاکید با روحانی آزاددکتر گذامناطق سرمایه در تحرباید بزودی گفت: شوند، پیشران خارجی وری شود می برداشته ها یم

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایه

...شودمیتکمیلخبراین

یزراهانداباخارجیسرمایههایجذباقتصادی:ویژهوآزادمناطقهایپروژهافتتاحآیینپنجمیندرجمهوررییسمشاور
)۱۶:۴۷-۰۰/۰۳/۳۱(استپذیرامکاناقتصادیویژهوآزادمناطقدرالمللبینبورس

شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و آزاد مناطق شورایعالی دبیر و جمهور رییس مشاور
میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهدافتتاحبورسعالی

خب پایگاه از نقل به دولت رسانی اطالع پایگاه گزارش فربه طری افتتاح آیین پنجمین در دوشنبه روز مومنی» «حمیدرضا ورینا، حها

آزادپروژههای موثرتمناطق از یکی اینکه بیان با تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین و هفتاد در کشور اقتصادی ویژه ینرو

در الملل بین بورس ایجاد ها آزادبرنامه مهمتمناطق عنوان به موضوع این داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه اقتصادیرو بستر ین

ط از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب کنتربرای قابل و استاندارد های شیوه تامینریق با ل

۱۴۰۰خرداد۳۱
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کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنیمسیرکشوریزارومالینیازهای

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:مومنی

ت اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با تصروی است، تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای طیرین راستا همین در کرد: یح

گذا سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های هایرماه سازمان کلیدی های پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات مناطقی،

شد.انجامآزاد

شورایعالی آزاددبیر ازمناطق بیش اساس همین بر افزود: اقتصادی ویژه و2و کیش،500هزار فرودگاه ترمینال برای تومان میلیارد

کیشایر، توسعه و گردشگزتجهیزات و لجستیکی های وریرساخت تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهایپروژهوکاسپینبندرهایاسکلهتکمیل

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

شورایعالی آزاددبیر همکامناطق اینکه بیان با اقتصادی ویژه میانرو ای گسترده آزادی بازارمناطق مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه و

تص است، گرفته صورت شرسرمایه ایجاد کرد: خاصریح سرمایه تامین آزادکت جهتمناطق بورس بازارهای های فعالیت گسترش و

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهایازویژهبهیرگذاسرمایهجذب

مر برون بانک اینکه بیان با مهمتزمومنی از یکی نیز گذاری سرمایه اقدامات و ها فعالیت رساندن ثمر به در مالی ساختارهای ورین ی

اعتمادسارتجا با شرایط این کرد: تاکید است، بینزی مالی منابع و سرمایه ورود زمینه ایجاد بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده جمهور، رییس مشاور گفته تجاربه و ظرفیتری آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامینجهتباالیی

شورایعالی دبیر گفته آزادبه ازمناطق بیش حاضر حال در اقتصادی، ویژه بانک320و و479شعبه بیمه حال74شعبه در صرافی شعبه

هستند.کشورآزادمناطقاقتصادیفعاالنبهیراعتباومالیزمینهدررسانیخدمت

های پروژه افتتاح آیین پنجمین در جمهور رییس روحانی حسن دکتر والمسلمین حجتاالسالم است؛ آزادگفتنی فرمانمناطق کشور،

رسمی و102افتتاح اقتصادی درزپروژه را آزادیربنایی ورتجامناطق سیستان خوزستان، استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی ـ ی

کرد.صادرگیالنوشرقیآذربایجانگان،زهرمبلوچستان،

اجرای در50برای آزادپروژه بهرهبردامناطق امروز که کشور اقتصادی ویژه شد،رو آغاز آنها از رسمی و8ی اعتبار15هزار تومان میلیارد

اجرایزه برای و شده نیز52ینه شد آغاز رسما امروز آنها احداث عملیات که و62طرحی گرفته50هزار نظر در اعتبار تومان میلیارد

است.شده

شود.میایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا

مایههایسرجذباقتصادی:ویژهوادآزمناطقهایپروژهافتتاحآیینپنجمیندرجمهورییسرمشاوردولت:سانیراطالعپایگاه|خبرخبرادامهادامه
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)۰۳:۱۳-۰۰/۰۳/۳۱(اقتصادیویژهوآزادمناطقدرحرط50ازیربردابهرهامروز

میرسد.یربردابهرهبهرئیسجمهورکنفرانسیویدیوحضوربااقتصادیویژهوآزادمناطقدرامروزیالرمیلیاردهزار80ارزشبهحرط50

تجا آزاد منطقه در خبر، شبکه رسانی اطالع پایگاه گزارش ارس،ربه سرمایهگذارط15ی ارزش با و2یرح در619هزار و تومان میلیارد

میشود.یربردابهرهتومانمیلیارد225ارزشبهحرط11اروندآزادمنطقه

میشود.افتتاحتومانمیلیارد689وهزاردوارزشبهکیشدرحرط9وتومانمیلیارد480وهزار2ارزشبهقشمدرحرط15

اجرایی عملیات طرط50همچنین این میشود. اجرا ماکو، و کیش قشم، چابهار، انزلی؛ اروند؛ ارس؛ آزاد منطقه در سرمایهرح با حها

میشود.انجامنفرهزارهفتازبیشاشتغالزاییوتومانمیلیاردهزار64ازبیشیرگذا

)۰۷:۱۲-۰۰/۰۳/۳۱(اقتصادیآزادمناطقملیحرط50ازیربردابهره

بردا ازربهره ورط50ی اقتصادی تولیدی، تجازح آزاد مناطق در صورتریربنایی به جمهور رئیس حضور با استان شش در اقتصادی ویژه و صنعتی ی،
شد.آغازیرتصوی

ط افتتاح از برنامه چهارمین و هفتاد در خبر، شبکه رسانی اطالع پایگاه گزارش عالیربه شورای دبیر ابتدا ملی، آزادحهای یرتجامناطق

ط و برنامهها از گزارشی اقتصادی ویژه و صنعتی بردار- بهره روحانی آقای سئواالت به پاسخ از پس و میکند ارائه نهاد این ازرحهای ی

میکند.سخنرانیجمهوررئیسهممراسماینپایاندرمیشود،آغازحهارطاین

ورط50این اقتصادی تولیدی، هرمزح استانهای در وزیربنایی سیستان و غربی آذربایجان گیالن، خوزستان، شرقی، آذربایجان گان،

رسید.خواهندیربردابهرهبهبلوچستان

ط این مجموع کیش؛9حها؛راز آزاد منطقه در تولیدی و اقتصادی ارس؛رط15واحد آزاد منطقه در اقتصادی و تولیدی حرط15ح

و وزتولیدی قشم آزاد منطقه در ورط11یربنایی اقتصادی بردازح بهره جمهور رئیس دستور با اروند آزاد منطقه در آنهاریربنایی از ی

میشود.آغاز

اجرایی عملیات ورط52همچنین اقتصادی درزح هم دیگر آزادیربنایی چابهاررتجامناطق و ماکو انزلی، ارس، اروند، قشم، کیش، ی

شد.خواهدآغاز

است.کردهایجاداشتغالنفر920برایتومانمیلیارد65وهزار70یرگذاسرمایهبایربناییزواقتصادیتولیدی،حهایرطاین

۱۴۰۰خرداد۳۱

۲۹۴
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)۰۸:۳۹-۰۰/۰۳/۳۱(کردنداعترافایرانبانکیفعالیتهایکردنقفلبهیکاییرآمیستهایرترو

کردند.قفلمابانکیفعالیتتمامومامردمرویبرراچیزهمهکهکردنداعترافکامالیکاییرآمیستهایرتروگفت:جمهوررئیس

بردا بهره مراسم در روحانی آقای خبر، شبکه رسانی اطالع پایگاه گزارش طربه از وری صنعتی تبزحهای با ارس آزاد منطقه یکریربنایی

بز امام این افزود: (ع) رضا امام سعادت با میالد دارسالروز چه هر و است ایرانیان ما فخر موجب دارگوار امام آن بلند سایه از انریم یم

بود.خواهدپیشرفتمسیردریززعاماماینبلندروحبهتوسلباهمیشهماکشورشاءاهلل

بز بسیار مسئولیت مردم گفت: اخیر انتخابات به اشاره با جمهورروی رئیس و دادند انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی گ

ب مجلس میاندورهای انتخابات نیز مناطق برخی در و بود نیز شوراها انتخابات البته کردند انتخاب را سیزدهم مجلسردوره و شد گزار

تبرخب ایران مردم به که بود هم تارگان مقطع این در ارزشمند و خوب اقدام این خاطر به میگویم انجامریک آرا صندوق پای در که یخی

دادند.

سال از همچنین و گذشته هفتههای همه افتتاحهای و امروز افتتاحهای کرد: خاطرنشان امروز افتتاحهای درباره جمهور که99رئیس

م ایران که این بر مبنی است جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت کردیم آغاز را پنجشنبهها افتتاحهای گذارما سرمایه تولیدرکز و ی

هستند.کشورشانآبادانیبهعالقمندایرانمردمواست

آمار به افزود: روحانی آزادآقای شدمناطق اعالم که کنید نگاه ورط621ما اجراست حال در سرمایه248ح آنها در تومان میلیارد هزار

است.مهمیبسیارمسئلهاینومیرسدافتتاحبهآیندهسالدروشدهعملیاتیواجراییحهارطایندرصد53است.شدهیرگذا

گذا سرمایه سود و آینده به مردم اگر گفت: جمهور نمیآیندررئیس که باشند نداشته امید خود در248ی فقط تومان میلیارد مناطقهزار

میشود.یرگذاسرمایهروزانهکههستکشوردرسراسریادیزبسیارمناطقکنندیرگذاسرمایهآزاد

نظیر بی اقتصادی جنگ یک در اند کشیده که مشکالتی و سختی رنج، رغم علی که است مردم مقاومت و ایستادگی همین افزود: وی

تا سفیدردر کاخ ترس از هم دیگران و کنند محاصره سال نیم و سه را ملت سفید کاخ ظالمان که جنگی اند کرده مقاومت منطقه یخ

بگذارند.دسترویدستونکنندحمایتیوکمک

آم دارایی مسئولین که حرفی این گفت: روحانی تحراقای که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه نظرریکا از را ایران یم

بردا کرونا ترورواکسن این یعنی کردندریم قفل ما بانکی فعالیت تمام و ما مردم روی بر را چیز همه که میکنند اعتراف کامال یستها

تح باید که است معتقد و آمده کار روی جدید دولت ماهها از بعد حاال کنارو برایریمها اگر بانکی مسائل در گفتند تازه شود گذاشته

نیا ماسک در فهمیدند که است زمانی هم این و ندارد اشکالی باشد کرونا واکسن و ندازماسک کنندهری تولید هم واکسن در و یم

شدیم.

تص جمهور گفتیمررئیس مردم به اینکه و میشود اداره کشور سختی چه با که میزدیم نیم و سال سه طول در مردم به که حرفی کرد: یح

باورش مردم برای شاید بدهند را واکسن بتوانند آنها تا کنیم پرداخت را جهانی بهداشت سازمان واکسن پول تا کشید طول ماهها

آم پیش روز سه دو که حاال بود صرسخت ماسکیحریکاییها و واکسن برای فقط که داد خواهیم اجازه ما تازه گفتند و کردند اعالم ًا

کردند.زندگیسختیچهبامامردمکهمیدهدنشانباشیم،داشتهبانکیفعالیت

باشندپیشرانخارجییرگذاسرمایهجذبدربایدآزادمناطق

۱۴۰۰خرداد۳۱
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باشند.پیشرانخارجییرگذاسرمایهجذبدربایدمناطقاینگفت:آزادمناطقدریرگذاسرمایهشرایطبهاشارهباجمهوررئیس

بردا بهره مراسم در روحانی طرآقای از بزری مردم اظهارداشت: ارس آزاد منطقه صنعتی همهرحهای و ترامپ بینی و صورت ما گوار

تح با که کردند ایستادگی شرایط این در عظمت با مردم مالیدند، خاک به را سفید کاخ گذارجالدان سرمایه و بودیم روبرو وریمها ی

کردیم.کشورواردسختیهاهمهبابودالزمکهراآنچهوکردندتولید

جنگ این اما هستند، فشار در جنگ این سایه در مردم و دارد وجود گرانی البته داد: ادامه است جنس از مملو ما بازار اینکه بیان با وی

برسند.هدفشانبهآنهاوبپاشدفروایراناقتصادنگذاشت

آم به تودهنی یک شنبه پنج هر میرود شمار به مهم اقدامات از یکی شنبهها پنج افتتاحهای افزود: جمهور کهررییس بود یکاییها

تح را تولیدشان و ایران ملت نمیتوانند بدانند دهیم نشان آنها تحربه به را ارزانی و مردم راحتی میتوانند کنند اماریم بکشانند، یم

بازدارند.تولیدجهشوتوسعهمسیرازراملتینمیتوانند

افتتاحهای دوشنبه و شنبه پنج هر دولت پایانی روز تا و هستیم کشور سراسر در تحول شاهد ما امروز بحمداهلل گفت: روحانی اقای

داد.خواهیمادامهراخود

ط ارس مناطق در امروز و میکنند فعالیت تولید بخش در سرافراز حد چه تا ما مردم کرد: اضافه وروی شد افتتاح میلیارد8حهایی هزار

ط بردارتومان بهره به گذارح سرمایه آنچه با مجموع در رسید شدری انجام زمینه این در زنی کلنگ و ط70ی تومان میلیارد دررهزار ح

است.ملتاینعظمتنشانهکهبودیمشاهدروزیکدرراافتتاحبخش

مجموعه از قدردانی ضمن جمهور آزادرییس مناطقمناطق به واردکننده مناطق از دوازدهم و یازدهم دولتهای در مناطق این افزود:

گرفتند.قرارمختلفکشورهایوهمسایهکشورهایوایرانمیانارتباطیپلیکعنوانبهوشدندتبدیلتولیدکنندهوکنندهرصاد

که میدهد نشان مواردی چنین و المللی بین بورس داد: ادامه روحانی آزادآقای استمناطق پیشرفت و توسعه حال در مناطقما

گذاآزاد سرمایه جذب در گذارباید سرمایه و باشد پیشران خارجی برداشتهری با گرفت. خواهد انجام ما کشور جای همه در خارجی ی

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجییرگذاسرمایهبزودییمهارتحشدن

کرد: تاکید آزادوی دولتمناطق در و آینده هفتههای طول در بیشتر فعالیت شاهد ما بخش این در و دارند را خود خاص شرایط

باشند.برخوردارآنبهرهازمردمتابودخواهیمسیزدهم

ورط50امروز اقتصادی تولیدی، درزح آزادیربنایی بهرتجامناطق جمهور رئیس حضور با استان شش در اقتصادی ویژه و صنعتی ی،

رسید.یربردابهرهبهیرتصویصورت

ط افتتاح از برنامه چهارمین و هفتاد عالیردر شورای دبیر ابتدا ملی، آزادحهای ازرتجامناطق گزارشی اقتصادی ویژه و صنعتی - ی

شد.آغازحهارطاینازیربردابهرهروحانیآقایسئواالتبهپاسخازپسوکردارائهنهاداینحهایرطوبرنامهها

هاست.یمرتحشکستنشانهآزادمناطقدرویژهبهیهارگذاسرمایهافزایشگفت:مراسمایندرجمهوررئیس

بردا بهره فرمان صدور از پیش روحانی حسن ازرآقای ورط15ی صنعتی سالزح در افزود: ارس آزاد منطقه و98یربنایی هزار 900؛

گذا سرمایه ارس آزاد منطقه در تومان سالرمیلیارد در رقم این و شده به99ی رسیده6؛ برابر سه به و یافته افزایش تومان میلیارد هزار

است.

است.یهارگذاسرمایهافزایشهمیناشنمونهخورده؛شکستاقتصادیجنگدریکارآممیگویممااینکهگفت:جمهوررئیس

گذا سرمایه که میبینید کنید، مشاهد که کشور از نقطه هر در افزود: روحانی سالهایرآقای در وجود99و98یها با و کرونا رغم علی

دندکرافاعترانایربانکیلیتهایفعادنکرقفلبهیکاییآمریستهایترورخبر:شبکهسانیراطالعپایگاه|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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امیدوارند.صددرصدصادراتوتولیدکشور،آیندهاقتصاد،آیندهبهمردمبنابراینشده،بیشتراقتصادیجنگومشکالت

گذا سرمایه تنها این گفت: جمهور گذاررئیس سرمایه مردم خود وقتی بنابراین است، خصوصی بخش آنری معنای به این میکنند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاست

گذا سرمایه توسعه از قدردانی با جمهوروی با ما روابط مطمئنم افزود: ارس آزاد منطقه در تحریها شدن برداشته از بعد آذربایجان یمری

یافت.خواهدگسترششد،خواهدبرداشتهزودیبهکه

جمهو و ایران روابط روحانی تعرآقای گسترش به رو را آذربایجان آذربایجانری جمهور رئیس با را مهمی تصمیمات ما گفت: و کرد یف

خاطرتح به که کردیم تحولراتخاذ یک شاهد مردم و میشود اجرایی و عملیاتی آنها همه اما بود، شده مواجه کندی با آن اجرای یمها

بود.خواهندشاءاهللانکشورمانشمالغربیزمرمناطقدرمثبتیبسیار

ورط50این اقتصادی تولیدی، هرمزح استانهای در وزیربنایی سیستان و غربی آذربایجان گیالن، خوزستان، شرقی، آذربایجان گان،

رسید.خواهندیربردابهرهبهبلوچستان

ط این مجموع کیش؛9حها؛راز آزاد منطقه در تولیدی و اقتصادی ارس؛رط15واحد آزاد منطقه در اقتصادی و تولیدی حرط15ح

و وزتولیدی قشم آزاد منطقه در ورط11یربنایی اقتصادی بردازح بهره جمهور رئیس دستور با اروند آزاد منطقه در آنهاریربنایی از ی

میشود.آغاز

اجرایی عملیات ورط52همچنین اقتصادی درزح هم دیگر آزادیربنایی چابهاررتجامناطق و ماکو انزلی، ارس، اروند، قشم، کیش، ی

شد.خواهدآغاز

است.کردهایجاداشتغالنفر920برایتومانمیلیارد65وهزار70یرگذاسرمایهبایربناییزواقتصادیتولیدی،حهایرطاین

)۰۹:۲۲-۰۰/۰۳/۳۱(هاستیمرتحشکستنشانهیهارگذاسرمایهافزایش

هاستیمرتحشکستنشانهآزادمناطقدرویژهبهیهارگذاسرمایهافزایشگفت:جمهوررئیس

بردا بهره مراسم در روحانی آقای خبر، شبکه رسانی اطالع پایگاه گزارش طربه از وری صنعتی تبزحهای با ارس آزاد منطقه یکریربنایی

بز امام این افزود: (ع) رضا امام سعادت با میالد دارسالروز چه هر و است ایرانیان ما فخر موجب دارگوار امام آن بلند سایه از انریم یم

بود.خواهدپیشرفتمسیردریززعاماماینبلندروحبهتوسلباهمیشهماکشورشاءاهلل

بز بسیار مسئولیت مردم گفت: اخیر انتخابات به اشاره با جمهورروی رئیس و دادند انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی گ

ب مجلس میاندورهای انتخابات نیز مناطق برخی در و بود نیز شوراها انتخابات البته کردند انتخاب را سیزدهم مجلسردوره و شد گزار

تبرخب ایران مردم به که بود هم تارگان مقطع این در ارزشمند و خوب اقدام این خاطر به میگویم انجامریک آرا صندوق پای در که یخی

دادند.

سال از همچنین و گذشته هفتههای همه افتتاحهای و امروز افتتاحهای کرد: خاطرنشان امروز افتتاحهای درباره جمهور که99رئیس

م ایران که این بر مبنی است جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت کردیم آغاز را پنجشنبهها افتتاحهای گذارما سرمایه تولیدرکز و ی

دندکرافاعترانایربانکیلیتهایفعادنکرقفلبهیکاییآمریستهایترورخبر:شبکهسانیراطالعپایگاه|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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هستند.کشورشانآبادانیبهعالقمندایرانمردمواست

آمار به افزود: روحانی آزادآقای شدمناطق اعالم که کنید نگاه ورط621ما اجراست حال در سرمایه248ح آنها در تومان میلیارد هزار

است.مهمیبسیارمسئلهاینومیرسدافتتاحبهآیندهسالدروشدهعملیاتیواجراییحهارطایندرصد53است.شدهیرگذا

گذا سرمایه سود و آینده به مردم اگر گفت: جمهور نمیآیندررئیس که باشند نداشته امید خود در248ی فقط تومان میلیارد مناطقهزار

میشود.یرگذاسرمایهروزانهکههستکشوردرسراسریادیزبسیارمناطقکنندیرگذاسرمایهآزاد

نظیر بی اقتصادی جنگ یک در اند کشیده که مشکالتی و سختی رنج، رغم علی که است مردم مقاومت و ایستادگی همین افزود: وی

تا سفیدردر کاخ ترس از هم دیگران و کنند محاصره سال نیم و سه را ملت سفید کاخ ظالمان که جنگی اند کرده مقاومت منطقه یخ

بگذارند.دسترویدستونکنندحمایتیوکمک

آم دارایی مسئولین که حرفی این گفت: روحانی تحراقای که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه نظرریکا از را ایران یم

بردا کرونا ترورواکسن این یعنی کردندریم قفل ما بانکی فعالیت تمام و ما مردم روی بر را چیز همه که میکنند اعتراف کامال یستها

تح باید که است معتقد و آمده کار روی جدید دولت ماهها از بعد حاال کنارو برایریمها اگر بانکی مسائل در گفتند تازه شود گذاشته

نیا ماسک در فهمیدند که است زمانی هم این و ندارد اشکالی باشد کرونا واکسن و ندازماسک کنندهری تولید هم واکسن در و یم

شدیم.

تص جمهور گفتیمررئیس مردم به اینکه و میشود اداره کشور سختی چه با که میزدیم نیم و سال سه طول در مردم به که حرفی کرد: یح

باورش مردم برای شاید بدهند را واکسن بتوانند آنها تا کنیم پرداخت را جهانی بهداشت سازمان واکسن پول تا کشید طول ماهها

آم پیش روز سه دو که حاال بود صرسخت ماسکیحریکاییها و واکسن برای فقط که داد خواهیم اجازه ما تازه گفتند و کردند اعالم ًا

کردند.زندگیسختیچهبامامردمکهمیدهدنشانباشیم،داشتهبانکیفعالیت

باشندپیشرانخارجییرگذاسرمایهجذبدربایدآزادمناطق

باشند.پیشرانخارجییرگذاسرمایهجذبدربایدمناطقاینگفت:آزادمناطقدریرگذاسرمایهشرایطبهاشارهباجمهوررئیس

بردا بهره مراسم در روحانی طرآقای از بزری مردم اظهارداشت: ارس آزاد منطقه صنعتی همهرحهای و ترامپ بینی و صورت ما گوار

تح با که کردند ایستادگی شرایط این در عظمت با مردم مالیدند، خاک به را سفید کاخ گذارجالدان سرمایه و بودیم روبرو وریمها ی

کردیم.کشورواردسختیهاهمهبابودالزمکهراآنچهوکردندتولید

جنگ این اما هستند، فشار در جنگ این سایه در مردم و دارد وجود گرانی البته داد: ادامه است جنس از مملو ما بازار اینکه بیان با وی

برسند.هدفشانبهآنهاوبپاشدفروایراناقتصادنگذاشت

آم به تودهنی یک شنبه پنج هر میرود شمار به مهم اقدامات از یکی شنبهها پنج افتتاحهای افزود: جمهور کهررییس بود یکاییها

تح را تولیدشان و ایران ملت نمیتوانند بدانند دهیم نشان آنها تحربه به را ارزانی و مردم راحتی میتوانند کنند اماریم بکشانند، یم

بازدارند.تولیدجهشوتوسعهمسیرازراملتینمیتوانند

افتتاحهای دوشنبه و شنبه پنج هر دولت پایانی روز تا و هستیم کشور سراسر در تحول شاهد ما امروز بحمداهلل گفت: روحانی اقای

داد.خواهیمادامهراخود

ط ارس مناطق در امروز و میکنند فعالیت تولید بخش در سرافراز حد چه تا ما مردم کرد: اضافه وروی شد افتتاح میلیارد8حهایی هزار

ط بردارتومان بهره به گذارح سرمایه آنچه با مجموع در رسید شدری انجام زمینه این در زنی کلنگ و ط70ی تومان میلیارد دررهزار ح
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است.ملتاینعظمتنشانهکهبودیمشاهدروزیکدرراافتتاحبخش

مجموعه از قدردانی ضمن جمهور آزادرییس مناطقمناطق به واردکننده مناطق از دوازدهم و یازدهم دولتهای در مناطق این افزود:

گرفتند.قرارمختلفکشورهایوهمسایهکشورهایوایرانمیانارتباطیپلیکعنوانبهوشدندتبدیلتولیدکنندهوکنندهرصاد

که میدهد نشان مواردی چنین و المللی بین بورس داد: ادامه روحانی آزادآقای استمناطق پیشرفت و توسعه حال در مناطقما

گذاآزاد سرمایه جذب در گذارباید سرمایه و باشد پیشران خارجی برداشتهری با گرفت. خواهد انجام ما کشور جای همه در خارجی ی

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجییرگذاسرمایهبزودییمهارتحشدن

کرد: تاکید آزادوی دولتمناطق در و آینده هفتههای طول در بیشتر فعالیت شاهد ما بخش این در و دارند را خود خاص شرایط

باشند.برخوردارآنبهرهازمردمتابودخواهیمسیزدهم

ورط50امروز اقتصادی تولیدی، درزح آزادیربنایی بهرتجامناطق جمهور رئیس حضور با استان شش در اقتصادی ویژه و صنعتی ی،

رسید.یربردابهرهبهیرتصویصورت

ط افتتاح از برنامه چهارمین و هفتاد عالیردر شورای دبیر ابتدا ملی، آزادحهای ازرتجامناطق گزارشی اقتصادی ویژه و صنعتی - ی

شد.آغازحهارطاینازیربردابهرهروحانیآقایسئواالتبهپاسخازپسوکردارائهنهاداینحهایرطوبرنامهها

هاست.یمرتحشکستنشانهآزادمناطقدرویژهبهیهارگذاسرمایهافزایشگفت:مراسمایندرجمهوررئیس

بردا بهره فرمان صدور از پیش روحانی حسن ازرآقای ورط15ی صنعتی سالزح در افزود: ارس آزاد منطقه و98یربنایی هزار 900؛

گذا سرمایه ارس آزاد منطقه در تومان سالرمیلیارد در رقم این و شده به99ی رسیده6؛ برابر سه به و یافته افزایش تومان میلیارد هزار

است.

است.یهارگذاسرمایهافزایشهمیناشنمونهخورده؛شکستاقتصادیجنگدریکارآممیگویممااینکهگفت:جمهوررئیس

گذا سرمایه که میبینید کنید، مشاهد که کشور از نقطه هر در افزود: روحانی سالهایرآقای در وجود99و98یها با و کرونا رغم علی

امیدوارند.صددرصدصادراتوتولیدکشور،آیندهاقتصاد،آیندهبهمردمبنابراینشده،بیشتراقتصادیجنگومشکالت

گذا سرمایه تنها این گفت: جمهور گذاررئیس سرمایه مردم خود وقتی بنابراین است، خصوصی بخش آنری معنای به این میکنند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاست

گذا سرمایه توسعه از قدردانی با جمهوروی با ما روابط مطمئنم افزود: ارس آزاد منطقه در تحریها شدن برداشته از بعد آذربایجان یمری

یافت.خواهدگسترششد،خواهدبرداشتهزودیبهکه

جمهو و ایران روابط روحانی تعرآقای گسترش به رو را آذربایجان آذربایجانری جمهور رئیس با را مهمی تصمیمات ما گفت: و کرد یف

خاطرتح به که کردیم تحولراتخاذ یک شاهد مردم و میشود اجرایی و عملیاتی آنها همه اما بود، شده مواجه کندی با آن اجرای یمها

بود.خواهندشاءاهللانکشورمانشمالغربیزمرمناطقدرمثبتیبسیار

ورط50این اقتصادی تولیدی، هرمزح استانهای در وزیربنایی سیستان و غربی آذربایجان گیالن، خوزستان، شرقی، آذربایجان گان،

رسید.خواهندیربردابهرهبهبلوچستان

ط این مجموع کیش؛9حها؛راز آزاد منطقه در تولیدی و اقتصادی ارس؛رط15واحد آزاد منطقه در اقتصادی و تولیدی حرط15ح

و وزتولیدی قشم آزاد منطقه در ورط11یربنایی اقتصادی بردازح بهره جمهور رئیس دستور با اروند آزاد منطقه در آنهاریربنایی از ی

میشود.آغاز
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اجرایی عملیات ورط52همچنین اقتصادی درزح هم دیگر آزادیربنایی چابهاررتجامناطق و ماکو انزلی، ارس، اروند، قشم، کیش، ی

شد.خواهدآغاز

است.کردهایجاداشتغالنفر920برایتومانمیلیارد65وهزار70یرگذاسرمایهبایربناییزواقتصادیتولیدی،حهایرطاین

)۱۰:۰۴-۰۰/۰۳/۳۱(1400خرداد31دوشنبه،،13مشروحاخبار

همکا برای مجلس بهرهبردارآمادگی منتخب، دولت با جانبه همه طری چندین از مهمتری واکسیناسیونی خبرهای و آزاد مناطق در مشروحرح عناوین ین
است.دوشنبه،امروز13

بهرهبردا خبر، شبکه رسانی اطالع پایگاه گزارش ازربه گذارط50ی سرمایه با در8یرح تومان، میلیارد آزادهزار اقتصادی،مناطق ویژه و

مشت تولید واکسن بزراثربخشی کرونا، یافته جهش گونههای بر کوبا و ایران تمرگترک درین واکنشرین در آرام، اقیانوس در روسیه یایی

است.یرخببخشاینعناویندیگرازیکا،رآمیاییردکاترتحبه

)۰۹:۴۴-۰۰/۰۳/۳۱(هایمرتحرفعدربارهروحانیخوشخبر

سرمایهگذا گفت: سالررئیسجمهور در امیدوار99و98یها اقتصادی آینده به مردم یعنی این و است شده بیشتر اقتصادی، جنگ و مشکالت علیرغم
هستند.

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم طرقلمنیوز: از افتتاح حاشیه در و ملی حهایرحهای

آزادسازمان بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه گفت:رو آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس شد، گزار

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و الملل بین بورس شدن دررفعال تحول برای مهم آزادح هممناطق دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودترنشستنثمربهبرای

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

بخوانید؛ایسناوایرناازنقلبهادامهدرراویاظهاراتاهم

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم ط100* این برای که است خصوصی بخش این هستند، امیدوار سرمایهگذاردرصد یرحها

سرمایهگذا تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. سرمایهگذارکرده خصوصی بخش وقتی اما کند بهری میکند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنای

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر سرمایهگذار* از میزان چنین که باشند نداشته امید ایستادگیری همین نمیدهند. انجام را ی
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است.مامردمواالیجایگاهازنشانبوده،بیسابقهیخرتادرکهکشیدندنیموسالسهایندرکهسختیورنجبرخالفمردم

آم خود پیش روز چند اینکه حاضر* کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را خودریم که میدهد نشان یم

ترو درراین اگر که گفتهاند نبوده، درست قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائل

رفتیم.تولیدسمتبههمواکسندرومیکنیمصادراتوشدیمخودکفاماسکتولیددرمافهمیدندکهزمانیآنهمتازه*

ما اقتصاد اما دارد وجود اقتصادی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن مالیدند، خاک به را ترامپ بینی مردم *

میشد.محسوبیکارآمبهتودهنیکهبودملیحهایرطافتتاحهمینآننشانیکونشدنابودجنگاینپساز

ط افتتاح دولت آخر روز تا ما طر* ما میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی کردیمزحهایرحهای افتتاح مختلف مناطق در یادی

سرمایهگذا آنچه با شدرکه کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد اینکهرهزار از من گرفت. صورت آزادی مناطقمناطق از ایران

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکننده

تح زودی به شاءاهلل ان سرار* ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن جمهور* رییس با مهمی تصمیمات میشود. گسترده آذربایجان با ما روابط ها، آذربایجانریم ی

تح دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده مردمراتخاذ و میشود عملیاتی و اجرایی اینها همه که بود شده مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهد

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآور*{ و روزرکان هر آزاد}: مناطق در بویژه وی زحمات ی

بز بسیار افتتاح دررشاهد آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش بازرهستیم. و است شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهم

کرد.خواهدکمکیززعایرانتوسعهبرایآزادمناطقبهدوازدهمویازدهمدولتهمانندسیزدهمدولتمطمئنم*

ج را قشم ادامه در گذاز*{ سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم کرد}: توصیف آباد ای شدهریره انجام منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و افتتاحزاست باشیم. جزحرط15یره این در همهزیرهزیربنایی خوشحالی موجب یبا

دارد.یرگردشگهمچنینویاردازیربهرهبرداویاییردبخشدرهموتولیدبرایهمیادیزبسیاراستعدادیرهزجاینچوناستما

اسفند سفر در و97* نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات بودزبه اروندرود الیروبی مسئله عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در تصرکه ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق جهاتریر از که کردیم ح

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومخاتلف

ط همچنین در* به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن همرح این و است مهم بسیار میکند متصل مدیترانه یای

و نخست با ما مصوبات فعالیتزجزو و برطرف موانع که کردیم صحبت الکاظمی آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد برایرآغاز خوبی بسیار مسیر این بود نخواهد هم کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتز

سختیها هنوز همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این *

داد. خواهد ادامه را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و

هایمتحرفعرهدربارروحانیخوشخبرنیوز:قلمیخبرپایگاه|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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)۰۸:۴۱-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدرفعبزودییمهارتحروحانی:

سرمایهگذا گفت: سالررئیسجمهور در امیدوار99و98یها اقتصادی آینده به مردم یعنی این و است شده بیشتر اقتصادی، جنگ و مشکالت علیرغم
هستند.

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم تابناک، گزارش افتتاحربه حاشیه در و ملی حهای

ط سازمانراز آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه مناطقرو عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس شد، گزار

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و الملل بین بورس شدن فعال گفت: دررآزاد، تحول برای مهم آزادح ومناطق باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودترنشستنثمربهبرایهمدولت

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

بخوانید؛ایسناوایرناازنقلبهادامهدرراویاظهاراتاهم

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم ط100* این برای که است خصوصی بخش این هستند، امیدوار سرمایهگذاردرصد یرحها

سرمایهگذا تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. سرمایهگذارکرده خصوصی بخش وقتی اما کند بهری میکند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنای

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر سرمایهگذار* از میزان چنین که باشند نداشته امید ایستادگیری همین نمیدهند. انجام را ی

است.مامردمواالیجایگاهازنشانبوده،بیسابقهیخرتادرکهکشیدندنیموسالسهایندرکهسختیورنجبرخالفمردم

آم خود پیش روز چند اینکه حاضر* کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را خودریم که میدهد نشان یم

ترو درراین اگر که گفتهاند نبوده، درست قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائل

رفتیم.تولیدسمتبههمواکسندرومیکنیمصادراتوشدیمخودکفاماسکتولیددرمافهمیدندکهزمانیآنهمتازه*

ما اقتصاد اما دارد وجود اقتصادی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن مالیدند، خاک به را ترامپ بینی مردم *

میشد.محسوبیکارآمبهتودهنیکهبودملیحهایرطافتتاحهمینآننشانیکونشدنابودجنگاینپساز

ط افتتاح دولت آخر روز تا ما طر* ما میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی کردیمزحهایرحهای افتتاح مختلف مناطق در یادی

سرمایهگذا آنچه با شدرکه کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد اینکهرهزار از من گرفت. صورت آزادی مناطقمناطق از ایران

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکننده

تح زودی به شاءاهلل ان سرار* ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن جمهور* رییس با مهمی تصمیمات میشود. گسترده آذربایجان با ما روابط ها، آذربایجانریم ی

تح دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده مردمراتخاذ و میشود عملیاتی و اجرایی اینها همه که بود شده مواجه کندی با کمی یم

۱۴۰۰خرداد۳۱
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بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهد

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآور*{ و روزرکان هر آزاد}: مناطق در بویژه وی زحمات ی

بز بسیار افتتاح دررشاهد آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش بازرهستیم. و است شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهم

کرد.خواهدکمکیززعایرانتوسعهبرایآزادمناطقبهدوازدهمویازدهمدولتهمانندسیزدهمدولتمطمئنم*

ج را قشم ادامه در گذاز*{ سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم کرد}: توصیف آباد ای شدهریره انجام منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و افتتاحزاست باشیم. جزحرط15یره این در همهزیرهزیربنایی خوشحالی موجب یبا

دارد.یرگردشگهمچنینویاردازیربهرهبرداویاییردبخشدرهموتولیدبرایهمیادیزبسیاراستعدادیرهزجاینچوناستما

اسفند سفر در و97* نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات بودزبه اروندرود الیروبی مسئله عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در تصرکه ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق جهاتریر از که کردیم ح

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومخاتلف

ط همچنین در* به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن همرح این و است مهم بسیار میکند متصل مدیترانه یای

و نخست با ما مصوبات فعالیتزجزو و برطرف موانع که کردیم صحبت الکاظمی آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد برایرآغاز خوبی بسیار مسیر این بود نخواهد هم کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتز

سختیها هنوز همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این *

داد. خواهد ادامه را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و

)۰۹:۵۴-۰۰/۰۳/۲۹(آزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217احداثکرد؛اعالمجمهوررئیسمشاور

است.احداثحالدرآزادمناطقدراکنونهممختلفحوزههایوبخشهادرپروژه622گفت:جمهوررئیسمشاورمومنی،

عالی شورای دبیرخانه از نقل به بازار گزارش آزادبه شورایمناطق دبیر و جمهور رئیس مشاور مومنی حمیدرضا اقتصادی، ویژه و

آزادعالی هایمناطق پروژه افتتاح مرحله از دور پنجمین گفت: خبر این اعالم با اقتصادی ویژه آزادو حضوررتجامناطق با صنعتی ـ ی

شد.خواهدگزارربخردادماه31دوشنبهروزجمهور؛رییسروحانیدکتر

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه15ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و نفر880یال

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9و

شدخواهدفعربزودییمهاتحرروحانی:ک:تابنا|خبرخبرادامهادامه
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گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و نفر،120یال

گذا3 سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه14نفر،562یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با قشم و73یرآزاد ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار10نفر،936یال با کیش آزاد منطقه در پروژه

گذا و35یرسرمایه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در 12یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار

استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217

های پروژه به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای

اول دوره در است، ط99یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر

(اردیبهشت چهارم دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیارد38ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومان

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ 46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

)۰۸:۱۹-۰۰/۰۳/۳۱(میرسدیربردابهرهبهکیشوقشمدرپروژه24ملی؛پروژههایافتتاحآیینبیستمیندر

هرم استاندار ملی،زبندرعباس- پروژههای افتتاح آیین بیستمین در گفت: رییسجمهور24گان کنفرانسی ویدیو حضور با قشم و کیش در اقتصادی پروژه
شد.خواهدافتتاح

ادآزمناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز217احداثار:بازتحلیل|خبرخبرادامهادامه
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استاندا عمومی روابط از نقل به بازار گزارش هرمربه فزی کرد:رگان، عنوان همتی و15یدون تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در یریربنایی

بردا بهره به قشم سرمایهگذارصنعتی ارزش که رسد می آنهاری و2ی برای480هزار و است تومان می880میلیارد ایجاد شغل نفر

کند.

افتتاح نیز کیش آزاد منطقه در افزود: گذارط9وی سرمایه ارزش که دارد قرار کار دستور در تولیدی و اقتصادی ورح هزار یک ها آن ی

کند.میایجادشغلیفرصتنفر375برایواستیورومیلیون22وتومانمیلیارد862

هرم استاندازاستاندار اقتصادی معاون حضور با قشم در ها پروژه اجرایی عملیات جمهور، رییس فرمان با داد: ادامه خواهدرگان آغاز ی

شد.

اجرایی عملیات آزاد، مناطق عالی شورای دبیرخانه اعالم اساس بر کرد: بیان گذا10همتی سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در یرپروژه

و هزار و579سه هزار یک اشتغالزایی و تومان و686میلیارد گذا14نفر سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در ورپروژه هزار هفت ی

شود.میآغازجمهوررئیسدستورباامروزنفر936وهزاریکاشتغالزاییوتومانمیلیارد328

هرم بهرهبردازاستاندار گام نخستین کرد:در نشان خاطر طرگان از شهری در ها سالرح تعداد99یورماه سرمایهگذا58، ارزش به یرپروژه

و هزار و580یک هزار چهار اشتغال و تومان گذشته412میلیارد سال ماه دی در دوم گام در شد، آغاز سرمایه60نفر ارزش به پروژه

و9یرگذا هزار سه اشتغال و تومان میلیارد فروردین200هزار در سوم دوره در گذارط39نیز1400نفر، سرمایه با هزاررح هفت ی

بردا بهره به نفر هزار پنج از بیش برای اشتغالزایی و تومان آخرمیلیارد در و رسید ماهری اردیبهشت در فطر عید با همزمان مرحله ین

شد.افتتاحنفر943وهزار2اشتغالوتومانمیلیاردهزار6ارزشبهپروژه94ی،رجاسال

های پروژه افتتاح گذشته دوره چهار مجموع کرد:در اضافه آزادهمتی سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با 38ح

است.رسیدهیربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16حدودوتومانمیلیاردهزار

دارای اکنون ایران است؛ آزادگفتنی گذشتهرتجامناطق های هفته طی و است ماکو و اروند انزلی، ارس، چابهار، قشم، کیش، ی-صنعتی

گرفت.قراردولتکاردستوردروشدتصویبنیزجدیداقتصادیویژهمنطقه13وآزادمنطقههفتتشکیل

)۰۸:۱۹-۰۰/۰۳/۳۱(هاستیمرتحشکستنشانهیهارگذاسرمایهافزایشجمهور:رئیس

تح زودی به گفت: جمهور رئیس روحانی، االسالم سرارحجت ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر
باشیم.یهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

سدمیریداربرهبهربهکیشوقشمدرپروژه24ار:بازتحلیل|خبرخبرادامهادامه
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بردا بهره فرمان صدور از پیش روحانی حسن ، بازار گزارش ازربه ورط15ی صنعتی سالزح در افزود: ارس آزاد منطقه هزار98یربنایی ؛

گذا900و سرمایه ارس آزاد منطقه در تومان سالرمیلیارد در رقم این و شده به99ی برابر6؛ سه به و یافته افزایش تومان میلیارد هزار

است.رسیده

است.یهارگذاسرمایهافزایشهمیناشنمونهخورده؛شکستاقتصادیجنگدریکارآممیگویممااینکهگفت:جمهوررئیس

گذا سرمایه که میبینید کنید، مشاهد که کشور از نقطه هر در افزود: سالهایرروحانی در وجود99و98یها با و کرونا رغم علی

امیدوارند.صددرصدصادراتوتولیدکشور،آیندهاقتصاد،آیندهبهمردمبنابراینشده،بیشتراقتصادیجنگومشکالت

گذا سرمایه تنها این گفت: جمهور گذاررئیس سرمایه مردم خود وقتی بنابراین است، خصوصی بخش آنری معنای به این میکنند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاست

گذا سرمایه توسعه از قدردانی با جمهوروی با ما روابط مطمئنم افزود: ارس آزاد منطقه در تحریها شدن برداشته از بعد آذربایجان یمری

یافت.خواهدگسترششد،خواهدبرداشتهزودیبهکه

جمهو و ایران روابط تعرروحانی گسترش به رو را آذربایجان اتخاذری آذربایجان جمهور رئیس با را مهمی تصمیمات ما گفت: و کرد یف

خاطرتح به که بسیاررکردیم تحول یک شاهد مردم و میشود اجرایی و عملیاتی آنها همه اما بود، شده مواجه کندی با آن اجرای یمها

بود.خواهندشاءاهللانکشورمانشمالغربیزمرمناطقدرمثبتی

بز بسیار مسئولیت مردم اینکه بیان با روحانی آنانرحسن کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی گ

تبررییسجمهو رأی های صندوق پای در گسترده حضور جهت در خوب بسیار اقدام این برای آنان به کردند. انتخاب را خود یکری

میگویم.

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای
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سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۰۸:۰۱-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدرفعبزودییمهارتحامیدوارند/اقتصادآیندهبهمردمآزاد:مناطقحهایرطافتتاحدرروحانی

سرمایهگذا گفت: سالررئیسجمهور در امیدوار99و98یها اقتصادی آینده به مردم یعنی این و است شده بیشتر اقتصادی، جنگ و مشکالت علیرغم
هستند.

بردا بهره آئین در رئیسیجمهور روحانی حسن حجتاالسالم مهر، از نقل به آنالین جم جام گزارش آزادیربه ورتجامناطق صنعتی ی،

هرم استانهای اقتصادی آزادزویژه منطقه در گفت: ارس آزاد منطقه رئیس گزارش استماع از پس خوزستان، و شرقی آذربایجان گان

سال در گذا98ارس، سرمایه تومان میلراد نهصد و سالرهزار در و است شده سه99ی به یعنی است شده تومان میلیارد هزار شش ،

است.رسیدهبراربر

آم میگوئیم ما اینکه گفت: سرمایهگذارروحانی که است این دلیل به خورده، شکست اقتصادی جنگ در سالریکا در 99و98یها

هستند.امیدواردرصد100صادراتوتولیداقتصادی،آیندهبهمردمیعنیاست.شدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم

هستند.امیدوارخودکشورآیندهبهمردمکهاستمعنیاینبهخصوصیبخشیرگذاسرمایهافزود:وی

شدن برداشته از بعد بودیم. ارس آزاد منطقه در مهم پروژههای افتتاح شاهد بار چندین گذشته ماههای طول در ما گفت: جمهور رئیس

بود.خواهدگستردهبسیارآذربایجانیرجمهوباروابطمانمطئمنممنشد،خواهدبرداشتهیمرتحبزودیکهیم،رتح

بز تصمیمات آذربایجان رئیسجمهور با ما گفت: تحرروحانی دلیل به تصمیمات این همه و کردیم اتخاذ مقدارگی بود،ریم، شده کند ی

شد.خواهدعملیاتیواجراییقطعااما
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آمدنوهایمرتحشدنبرداشتهمورددرروحانیمهمخبرکشور؛اقتصادیویژهوآزادمناطقملیحهایرطافتتاحآییندر
)۰۸:۰۶-۰۰/۰۳/۳۱(کشوربهخارجیهایسرمایه

ط افتتاح آیین در تحرروحانی بزودی گفت: کشور اقتصادی ویژه و آزاد مناطق ملی سرارحهای ایران سمت به خارجی سرمایه و شود می برداشته یرزیمها
شد.خواهد

ط هفته هر افتتاح جمهور رئیس جماران؛ گزارش سالربه آغاز از ای توسعه و ملی های همه99ح برای خوبی بسیار عالمت را تاکنون

تح از ناشی موانع و مشکالت و هستند خود کشور آبادانی و توسعه به عالقمند ایرانیان که دانست واقعیت این بیان در یمرجهانیان

کند.ایجادمانعکشورپیشرفتوتوسعهراهدرنتوانستهکروناشیوعودشمناقتصادیجنگوظالمانههای

ط افتتاح آیین در دوشنبه روز روحانی حسن دکتر والمسلمین االسالم ملیرحجت های پروژه و ها آزادح کشورمناطق اقتصادی ویژه و

تص تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین و گذاردرهفتاد سرمایه افزایش و کشور آبادانی و توسعه روند کرد: طریح در حری

هستند.امیدوارکشوروخودآیندهبهمردمکهاستایندهندهنشانمختلفهایبخشدریربناییزهایپروژهوها

تح و اقتصادی جنگ برای در ایستادگی و مقاومت با ایران مردم اینکه بیان با روحانی دشمنردکتر بینی و سیاه صورت ظالمانه، های یم

آم مسئوالن گذشته روزهای در داشت: اظهار مالیدند، خاک به تحررا لغو برای و پذیرفته مدتها از بعد را خود اشتباه واکسنریکایی یم

از کرونا با مقابله تجهیزات تامین در و هستیم واکسن کننده تولید امروز ما که است درحالی این و کردند آمادگی اعالم ایران علیه کرونا

یم.رنداجرخابهیزنیاماسکجمله

دیگ بخش در جمهور جایگاهررئیس اهمیت به اشاره با خود سخنان از آزادی گفت:مناطق کشور، اقتصاد در اقتصادی ویژه و

آزادامروز بامناطق ایران بین ارتباطی پل و اند شده تبدیل کننده تولید و کننده صادر به کننده مصرف و کننده وارد از و یافته توسعه

هستند.جهانمختلفکشورهایوهمسایگان

اینکه بر تاکید با روحانی آزاددکتر گذامناطق سرمایه در تحرباید بزودی گفت: شوند، پیشران خارجی وری شود می برداشته ها یم

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایه

...شودمیتکمیلخبراین

1400انتخاباتیرگزاربکارانرانددستوعواملهمهازروحانیقدردانی

گذشت؟چهانتخاباتازپسرییسیوروحانیکرمشتمطبوعاتینشستدر

گفتیکرتبراانتخاباتدررییسییزپیروروحانی

شدخواهدفعربزودییمهاتحرامیدوارند/اقتصادآیندهبهدممراد:آزمناطقحهایطرافتتاحدرروحانیآنالین:جمجام|خبرخبرادامهادامه
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منتخبجمهوررییسرییسیابراهیمباروحانیدیدار

رفتمنتخبجمهوررییس«رییسی»دیداربه«روحانی»

1400انتخاباتازپسایرانمردمبهروحانیپیام

1400انتخاباتدررییسییزپیروبهروحانیواکنش

)۰۸:۴۸-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدرفعزودیبهیمهارتحامیدوارند/اقتصادآیندهبهمردمروحانی:

هستند.امیدواراقتصادیآیندهبهمردمواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم99و98سالدریهارسرمایهگذاگفت:رئیسجمهور

بردا بهره آئین در جمهور رئیس روحانی حسن حجتاالسالم آنالین: جوان سیاسی آزادیرسرویس ویژهرتجامناطق و صنعتی ی،

هرم استانهای ارس،زاقتصادی آزاد منطقه در گفت: ارس آزاد منطقه رئیس گزارش استماع از پس خوزستان، و شرقی آذربایجان گان

سال گذا98در سرمایه تومان میلیارد نهصد و سالرهزار در و شده است.99ی رسیده براربر سه به یعنی شده تومان میلیارد هزار شش ،

آم میگوئیم ما اینکه گفت: سرمایهگذارروحانی که است این دلیل به خورده، شکست اقتصادی جنگ در سالریکا در 99و98یها

هستند.امیدواردرصد100صادراتوتولیداقتصادی،آیندهبهمردمیعنیاست.شدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم

هستند.امیدوارخودکشورآیندهبهمردمکهاستمعنیاینبهخصوصیبخشیرگذاسرمایهافزود:وی

شدن برداشته از بعد بودیم. ارس آزاد منطقه در مهم پروژههای افتتاح شاهد بار چندین گذشته ماههای طول در ما گفت: جمهور رئیس

بود.خواهدگستردهبسیارآذربایجانیرجمهوباروابطمانمطمئنممنشد،خواهدبرداشتهیمرتحبزودیکهیم،رتح

بز تصمیمات آذربایجان رئیسجمهور با ما گفت: تحرروحانی دلیل به تصمیمات این همه و کردیم اتخاذ مقدارگی بودریم، شده کند ی

شد.خواهدعملیاتیواجراییًاقطعاما

بز مسئولیت مردم داشت: اظهار جمهور سیزدهمررئیس دولت جمهور رئیس و دادند انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی گ

کردند.انتخابرا

دادند.انجاممهمیاقدامیخیرتامقطعدررأیهایصندوقپایگستردهحضورباایرانیززعملتافزود:روحانی

بود. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت است، افتتاح چهارمین و هفتاد امروز که شنبه پنج های روز های افتتاح داد: ادامه جمهور رئیس

م ایران که فهمیدند جهانیان گفت: گذاروی سرمایه هستند.رکز خود توسعه و آبادانی به مند عالقه ایران ملت و است تولید و 621ی

دررط آزادح کهمناطق اجراست حال ط248در این در توما میلیارد گذارهزار سرمایه ها میزانرح به و شده شده53ی اجرایی درصد

شد.خواهدافتتاحسالپایانتاشاءاهللانکهاست

تص گذارروحانی سرمایه سود و خود کشور آینده به مردم اگر کرد: باشندریح نداشته اطمینان و امید هایشان فقط248ی تومان میلیارد

کنند.نمییرگذاسرمایهآزادمناطقدر

این بود. نظیر بی اقتصادی جنگ رنج و ها سختی برابر در اخیر نیم و سال سه در ایران ملت مقاومت و ایستادگی گفت: جمهور رئیس

بود.زدنیمثالجهانومنطقهیخرتادراقتصادیجنگ

کشوربهجیخارهایمایهسرآمدنوهایمتحرشدنداشتهبردموردرروحانیمهمخبران:جمار|خبرخبرادامهادامه
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آم ترس از نیز دیگر کشورهای کردند. محاصره کامل طور به را ایران ملت نیم و سال سه سفید، کاخ ظالمان افزود: ملتروی به یکا

گذاشتند.دسترویدستونکردندکمکایران

آم دارایی وزارت بیانیه به اشاره با تحرروحانی فردا از هستیم آماده اینکه بر مبنی برداریکا کرونا واکسن روی بر را خاطرنشانریم یم،

کرد.قفلرابانکیهایفعالیتوبستایرانرویبرراچیزهمهیکارآماخیرنیموسالسهطولدرکرد:

آم جدید دولت داشت: اظهار جمهور تحررئیس باید که است معتقد و آمده کار روی ها ماه از بعد تحریکا و بگذارد کنار را هایریم یم

تح برداشتن به اقدام تازه دولت این خواند. می نادرست و غلط را کردهرترامپی کرونا واکسن و ماسک واردات برای بانکی های یم

است.

ندا واردات به نیاز و هستیم ماسک کننده صادر ما دانند می که است حالی در این داد: ادامه خودکفاروی نیز واکسن تولید در و یم

برای بانکی های فعالیت که کرد اعالم بایدن دولت شد، آغاز واکسیناسیون و آمد بازار به کردیم تولید را واکسن وقتی واقع در ایم. شده

است.شدهآزادواکسنواردات

ت درأروحانی واکسن بتوانند آنها تا کنیم پرداخت را جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم ما که کشید طول ها ماه کرد: کید

شود.واردکشوربهنیازموردواکسنکهکشیدیمهاییسختیچهماکنندباورکهبودسختمردمبرایبگذارند.مااختیار

ام دارایی وزارت اخیر بیانیه کرد: خاطرنشان جمهور کردندررئیس زندگی ای سختی چه با اخیر نیم و سال سه در مردم که داد نشان یکا

بز مردم این مالیدند. خاک به را دشمنان سیاه صورت حال عین در وراما مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ بینی گوار

کردند.یرگذاسرمایهیم،رتحشرایطایندروکردهایستادگیقامتسرو

دیگ بخش در تحرروحانی و سختیها همه وجود با گفت: خود اظهارات از کهری است درست است. جنس از پر ما کشور بازار یمها،

فروبپاشد.ایراناقتصادنگذاشتیماماهستند،فشاردرمردموداردوجودگرانی

مهمت از یکی را میگرفت صورت پنجشنبه روزهای در که افتتاحهایی افتتاحهاروی این گفت: و دانست مدت این در دولت اقدامات ین

آم به تودهنی یک هفته هر بهردر را ارزانی و مردم راحتی میتوانید شما کنید. متوقف را ما تولید نمیتوانید بگوییم آنها به که بود یکا

بازدارتح توسعه مسیر در را ملتی نمیتوانید اما بکشانید آخریم تا ما و هستیم کشور سراسر در تحول این شاهد امروز الحمداهلل ینرید.

ط این افتتاح آخر، پنجشنبه و دولت کشوررروز توسعه زمینه در و هستند سرافراز اندازه چه تا ما مردم داد خواهیم نشان و ادامه را حها

میکنند.تالش

ط داشتیم، که افتتاحهایی در امروز داد: ادامه دررروحانی مختلفی آزادحهای طمناطق این که شد افتتاح بررکشور بالغ 8000حها

است.تومانمیلیاردهزار70بربالغشده،کلنگزنیویرسرمایهگذاآنچهبامجموعدروتومانمیلیارد

مسئوالن از تشکر با آزادرئیسجمهور کنمرتجامناطق تشکر عرصه این مسئوالن از باید گفت: کشور وزی یازدهم دولتهای در یرا

شدند.همسایگانوایرانبینارتباطیپلوکنندهرصادوتولیدکنندهبهتبدیلمحصوالتواردکنندهازدوازدهم

در افزود: آزادوی بانکمناطق و بینالمللی بورس ایجاد دنبال حالOffshoreبه در ما که است آن نشاندهنده اینها همه و هستیم

انشاءاهلل و هستیم آزادتوسعه سرمایهگذامناطق در باید تحرما زودی به انشاءاهلل باشند. پیشران خارجی خواهدری برداشته یمها

سرمایهگذا سرارشد، ما کشور سمت به خارجی سرمایههای و گرفت خواهد صورت ایران مناطق تمامی در خارجی شدزی خواهد یر

آزاداما شاهدژویمناطق سیزدهم دولت در زمینه این در که باشند پیشتاز باید سرمایه جذب زمینه در و دارند را خود خاص گیهای

باشند.کشوراقتصادیرشدشاهدمردموباشیمگستردهترفعالیت
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)۱۲:۰۸-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من کرد: اظهار تحررئیسجمهور شدن برداشته از بعد آذربایجان خواهدری اتفاق زودی به که یمها

است.گستردهایروابطافتاد،

ط افتتاح آیین در دیروز صبح رئیسجمهور روحانی حسن حجتاالسالم فارس، گزارش آزادحهایربه ویژهرتجامناطق و صنعتی ی،

هرم استانهای جمهوزاقتصادی با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان برداشتهرگان، از بعد آذربایجان ی

است.گستردهایروابطافتاد،خواهداتفاقزودیبهکهیمهارتحشدن

ب به اشاره با دررگزاروی انتخابات بز28ی بسیار مسئولیت مردم الحمدهلل داد: ادامه روزرخرداد در را خودشان اجتماعی و سیاسی گ

انتخابات هم مناطق برخی در و بود هم شوراها انتخابات البته کردند، انتخاب سیزدهم دوره برای را رئیسجمهور و دادند انجام جمعه

خب و مجلس عرمیاندورهای مردم به که بود هم تبزگان ایران اینریز در که ارزشمندی و خوب بسیار اقدام این خاطر به میگویم یک

دادند.انجامآراصندوقپایخودشانگستردهحضوربایخیرتامقطع

عالمت اولین است. جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت یک است افتتاح چهارمین و هفتاد که هفته هر افتتاحهای افزود: روحانی

م ایران که است سرمایهگذاراین باشندرکز نداشته امید خودشان کشور آینده به مردم اگر است. تولید و در248ی میلیارد مناطقهزار

دررسرمایهگذاآزاد که کنید نگاه آمار این به شما هستند، خودشان کشور آبادانی به عالقهمند ایران مردم نمیکردند. آزادی اعالممناطق

کهرط621شد اجراست حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد طرهزار این است. شده تا53حهاری و شده عملیاتی و اجرایی درصد

میرسد.افتتاحبهاینهاهمهومیکندپیداادامهسالپایان

این در که مشکالتی و سختی رنج، رغم به مردم مقاومت و ایستادگی همین داد: ادامه جنگ5/3وی یک در کشیدند، مردم سال

تا در بینظیر تاراقتصادی در و منطقه راریخ ملتی یک سفید کاخ ظالمان که است بوده کمنظیر هم جهان کامل5/3یخ طور به سال

بگذارند.دسترویدستهمآنهانکنند،حمایتوکمکسفیدکاخترسازهمدیگرانوکنندمحاصره

ام دارایی مسئوالن که حرفی این کرد: نشان خاطر تحررئیسجمهور آمادهایم فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه رویریکا را یمها

بردا کرونا ترورواکسن این یعنی کامریم، رایستها بانکی فعالیتهای تمام و بسته مردم این روی به را چیز همه که میکنند اعتراف اًل

تح باید است معتقد و آمده کار روی جدید دولت ماهها از بعد حاال و کردهاند کهرقفل است گفته هم بارها و شود گذاشته کنار یمها

ط تحرآن سرح اینها ماه پنج چهار االن بوده، نادرست و غلط ترامپ بانکیریم مسائل در که گفتهاند پیش روز سه دو تازه هستند کار

ندارد.اشکالیباشد،کروناواکسنبرایوماسکبرایاگر
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ندا نیاز ماسک در ما میدانستند که زمانی از بعد هم این داد: ادامه صادرروحانی ماسک در و واکسنریم در فهمیدند و هستیم کننده

است. آزاد واکسن برای تازه گفتند وقت آن شد شروع واکسیناسیون و آمد بازار به و کردیم تولید که وقتی شدهایم. تولیدکننده هم

این طول در میزدیم مردم به ما که حرفی ماهها5/3این گفتیم مردم به اینکه میشود، اداره دارد کشور سختی چه با مردم که سال

سختیهایی چه کنند باور بود سخت مردم برای شاید کنیم، پرداخت را جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم ما تا کشید طول

شود.کشوروارداستنیازموردآنچهاینکهبرایکشیدیمما

ام پیش روز سه دو که حاال داشت: بیان صرروحانی واکسنیحریکاییها و ماسک برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم ًا

مالیدند، خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند، زندگی سختی چه با مردم که میدهد نشان شود، آغاز بانکی فعالیت

بز مردم مالیدند.راین خاک به را آنها بینی مالیدند، خاک به را سفید کاخ جالدان همه صورت مالیدند، خاک به را ترامپ صورت ما گوار

ت با تحأوی شرایط این در مردم داشت: اظهار کردند، ایستادگی عظمت با و سروقامت ایران مردم اینکه بر سرمایهگذارکید تولیدریم و ی

مردم و هست گرانی جنگ، این سایه در البته است، جنس از پر ما کشور بازار کردیم، کشور وارد سختیها همه با بود الزم آنچه کردند.

تح زودی به انشاءاهلل داشتند. آنها که هدفی همان یعنی بپاشد، فرو ایران اقتصاد نگذاشت جنگ این اما هستند، فشار یمهاردر

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایههایومیشودبرداشته

)۰۹:۰۴-۰۰/۰۳/۳۱(امیدوارنداقتصادآیندهبهمردمروحانی:

هستند.امیدواراقتصادیآیندهبهمردمواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

بردا بهره آئین در جمهور رئیس روحانی حسن حجتاالسالم ، نیوز جهان گزارش آزادیربه اقتصادیرتجامناطق ویژه و صنعتی ی،

هرم سالزاستانهای در ارس، آزاد منطقه در گفت: ارس آزاد منطقه رئیس گزارش استماع از پس خوزستان، و شرقی آذربایجان 98گان

است.رسیدهبراربرسهبهیعنیشدهتومانمیلیاردهزارشش،99سالدروشدهیرگذاسرمایهتومانمیلیاردنهصدوهزار

آم میگوئیم ما اینکه گفت: سرمایهگذارروحانی که است این دلیل به خورده، شکست اقتصادی جنگ در سالریکا در 99و98یها

هستند.امیدواردرصد100صادراتوتولیداقتصادی،آیندهبهمردمیعنیاست.شدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم

هستند.امیدوارخودکشورآیندهبهمردمکهاستمعنیاینبهخصوصیبخشیرگذاسرمایهافزود:وی

شدن برداشته از بعد بودیم. ارس آزاد منطقه در مهم پروژههای افتتاح شاهد بار چندین گذشته ماههای طول در ما گفت: جمهور رئیس

بود.خواهدگستردهبسیارآذربایجانیرجمهوباروابطمانمطمئنممنشد،خواهدبرداشتهیمرتحبزودیکهیم،رتح

بز تصمیمات آذربایجان رئیسجمهور با ما گفت: تحرروحانی دلیل به تصمیمات این همه و کردیم اتخاذ مقدارگی بودریم، شده کند ی

شد.خواهدعملیاتیواجراییًاقطعاما

بز مسئولیت مردم داشت: اظهار جمهور سیزدهمررئیس دولت جمهور رئیس و دادند انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی گ

کردند.انتخابرا

دادند.انجاممهمیاقدامیخیرتامقطعدررأیهایصندوقپایگستردهحضورباایرانیززعملتافزود:روحانی
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بود. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت است، افتتاح چهارمین و هفتاد امروز که شنبه پنج های روز های افتتاح داد: ادامه جمهور رئیس

م ایران که فهمیدند جهانیان گفت: گذاروی سرمایه هستند.رکز خود توسعه و آبادانی به مند عالقه ایران ملت و است تولید و 621ی

دررط آزادح کهمناطق اجراست حال ط248در این در توما میلیارد گذارهزار سرمایه ها میزانرح به و شده شده53ی اجرایی درصد

شد.خواهدافتتاحسالپایانتاشاءاهللانکهاست

تص گذارروحانی سرمایه سود و خود کشور آینده به مردم اگر کرد: باشندریح نداشته اطمینان و امید هایشان فقط248ی تومان میلیارد

کنند.نمییرگذاسرمایهآزادمناطقدر

این بود. نظیر بی اقتصادی جنگ رنج و ها سختی برابر در اخیر نیم و سال سه در ایران ملت مقاومت و ایستادگی گفت: جمهور رئیس

بود.زدنیمثالجهانومنطقهیخرتادراقتصادیجنگ

آم ترس از نیز دیگر کشورهای کردند. محاصره کامل طور به را ایران ملت نیم و سال سه سفید، کاخ ظالمان افزود: ملتروی به یکا

گذاشتند.دسترویدستونکردندکمکایران

آم دارایی وزارت بیانیه به اشاره با تحرروحانی فردا از هستیم آماده اینکه بر مبنی برداریکا کرونا واکسن روی بر را خاطرنشانریم یم،

کرد.قفلرابانکیهایفعالیتوبستایرانرویبرراچیزهمهیکارآماخیرنیموسالسهطولدرکرد:

آم جدید دولت داشت: اظهار جمهور تحررئیس باید که است معتقد و آمده کار روی ها ماه از بعد تحریکا و بگذارد کنار را هایریم یم

تح برداشتن به اقدام تازه دولت این خواند. می نادرست و غلط را کردهرترامپی کرونا واکسن و ماسک واردات برای بانکی های یم

است.

ندا واردات به نیاز و هستیم ماسک کننده صادر ما دانند می که است حالی در این داد: ادامه خودکفاروی نیز واکسن تولید در و یم

برای بانکی های فعالیت که کرد اعالم بایدن دولت شد، آغاز واکسیناسیون و آمد بازار به کردیم تولید را واکسن وقتی واقع در ایم. شده

است.شدهآزادواکسنواردات

ت درأروحانی واکسن بتوانند آنها تا کنیم پرداخت را جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم ما که کشید طول ها ماه کرد: کید

شود.واردکشوربهنیازموردواکسنکهکشیدیمهاییسختیچهماکنندباورکهبودسختمردمبرایبگذارند.مااختیار

ام دارایی وزارت اخیر بیانیه کرد: خاطرنشان جمهور کردندررئیس زندگی ای سختی چه با اخیر نیم و سال سه در مردم که داد نشان یکا

بز مردم این مالیدند. خاک به را دشمنان سیاه صورت حال عین در وراما مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ بینی گوار

کردند.یرگذاسرمایهیم،رتحشرایطایندروکردهایستادگیقامتسرو

دیگ بخش در تحرروحانی و سختیها همه وجود با گفت: خود اظهارات از کهری است درست است. جنس از پر ما کشور بازار یمها،

فروبپاشد.ایراناقتصادنگذاشتیماماهستند،فشاردرمردموداردوجودگرانی

مهمت از یکی را میگرفت صورت پنجشنبه روزهای در که افتتاحهایی افتتاحهاروی این گفت: و دانست مدت این در دولت اقدامات ین

آم به تودهنی یک هفته هر بهردر را ارزانی و مردم راحتی میتوانید شما کنید. متوقف را ما تولید نمیتوانید بگوییم آنها به که بود یکا

بازدارتح توسعه مسیر در را ملتی نمیتوانید اما بکشانید آخریم تا ما و هستیم کشور سراسر در تحول این شاهد امروز الحمداهلل ینرید.

ط این افتتاح آخر، پنجشنبه و دولت کشوررروز توسعه زمینه در و هستند سرافراز اندازه چه تا ما مردم داد خواهیم نشان و ادامه را حها

میکنند.تالش

ط داشتیم، که افتتاحهایی در امروز داد: ادامه دررروحانی مختلفی آزادحهای طمناطق این که شد افتتاح بررکشور بالغ 8000حها
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است.تومانمیلیاردهزار70بربالغشده،کلنگزنیویرسرمایهگذاآنچهبامجموعدروتومانمیلیارد

مسئوالن از تشکر با آزادرئیسجمهور کنمرتجامناطق تشکر عرصه این مسئوالن از باید گفت: کشور وزی یازدهم دولتهای در یرا

شدند.همسایگانوایرانبینارتباطیپلوکنندهرصادوتولیدکنندهبهتبدیلمحصوالتواردکنندهازدوازدهم

در افزود: آزادوی بانکمناطق و بینالمللی بورس ایجاد دنبال حالOffshoreبه در ما که است آن نشاندهنده اینها همه و هستیم

انشاءاهلل و هستیم آزادتوسعه سرمایهگذامناطق در باید تحرما زودی به انشاءاهلل باشند. پیشران خارجی خواهدری برداشته یمها

سرمایهگذا سرارشد، ما کشور سمت به خارجی سرمایههای و گرفت خواهد صورت ایران مناطق تمامی در خارجی شدزی خواهد یر

آزاداما شاهدژویمناطق سیزدهم دولت در زمینه این در که باشند پیشتاز باید سرمایه جذب زمینه در و دارند را خود خاص گیهای

باشند.کشوراقتصادیرشدشاهدمردموباشیمگستردهترفعالیت

)۰۶:۵۴-۰۰/۰۳/۳۱(شدآغازآزادمناطقملیحهایرطازیربهرهبرداجمهور؛رئیسدستوربا

شد.آغازیرجمهورییسفرمانباتومانمیلیارد65وهزار70ارزشبااقتصادیویژهویرتجاآزادمناطقملیحهایرطزنیکلنگوافتتاحمراسم

ط تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در ؛ دانا راه رسانی اطالع شبکه گزارش بهربه مربوط مناطقحهای

هرمآزاد خوزستان، غربی، آذربایجان شرقی، آذربایجان استانهای جمهوزدر رییس بادستور بلوچستان و سیستان و گیالن یرگان،

شد.زنیکلنگیاوافتتاح

ط درراین که آزادحها برایرتجامناطق میشود، اجرا انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی فراهم920ی- مستقیم نفراشتغالزایی

میکند.

تجا آزاد منطقه در گزارش، این اساس ارسربر سرمایهگذارط15ی ارزش با اقتصادی و تولیدی و2یرح در619هزار و تومان میلیارد

میرسد.یربردابهرهبهتومانمیلیارد225یرگذاسرمایهارزشبهیربناییزواقتصادیحرط11اروندآزادمنطقه

همچنین و15امروز تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در سرمایهگذاریربنایی ارزش با قشم صنعتی و2یری در480هزار و تومان میلیارد

افتتاح نیز کیش آزاد بردارط9منطقه بهره به تولیدی و اقتصادی طرح افتتاح ادامه رسید.در اجراییری عملیات با52حها، دیگر پروژه

شد.انجامی،رجمهورییسدستوربانفر117وهزارهفتاشتغالزاییوتومانمیلیارد192وهزار64یرگذاسرمایه

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت همچنین مراسم این وردر هزار یک تومان،769ی آزاد6میلیارد منطقه در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با وراروند هزار سه گذا517ی سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک تومان، ،430یرمیلیارد تومان میلیارد
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گذا سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در پروژه و46یرسه تومان،217هزار گذا14میلیارد سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در یرپروژه

و هزار تومان،328هفت گذا10میلیارد سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه در579ی پروژه هشت و تومان، میلیارد

شد.زنیتومان،کلنگمیلیارد213وهزاریکیرگذاسرمایهاعتبارباماکوآزادمنطقه

)۰۷:۲۲-۰۰/۰۳/۳۱(استخوردهشکستاقتصادیجنگدریکارآمشد/خواهدبرداشتهزودیبهیمهارتحروحانی:

تح شدن برداشته از بعد گفت: جمهور تحررئیس بزودی که جمهوریم، با روابطمان مطئمنم من شد، خواهد برداشته گستردهریم بسیار آذربایجان ی
بود.خواهد

بردا بهره آئین در رئیسیجمهور روحانی حسن حجتاالسالم ؛ دانا راه رسانی اطالع شبکه گزارش آزادیربه ورتجامناطق صنعتی ی،

هرم استانهای اقتصادی آزادزویژه منطقه در گفت: ارس آزاد منطقه رئیس گزارش استماع از پس خوزستان، و شرقی آذربایجان گان

سال در گذا98ارس، سرمایه تومان میلراد نهصد و سالرهزار در و است شده سه99ی به یعنی است شده تومان میلیارد هزار شش ،

است.رسیدهبراربر

آم میگوئیم ما اینکه گفت: سرمایهگذارروحانی که است این دلیل به خورده، شکست اقتصادی جنگ در سالریکا در 99و98یها

هستند.امیدواردرصد100صادراتوتولیداقتصادی،آیندهبهمردمیعنیاست.شدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم

هستند.امیدوارخودکشورآیندهبهمردمکهاستمعنیاینبهخصوصیبخشیرگذاسرمایهافزود:وی

شدن برداشته از بعد بودیم. ارس آزاد منطقه در مهم های پروژه افتتاح شاهد بار چندین گذشته ماههای طول در ما گفت: جمهور رئیس

بود.خواهدگستردهبسیارآذربایجانیرجمهوباروابطمانمطئمنممنشد،خواهدبرداشتهیمرتحبزودیکهیم،رتح

بز تصمیمات آذربایجان رئیسجمهور با ما گفت: تحرروحانی دلیل به تصمیمات این همه و کردیم اتخاذ مقدارگی بودریم، شده کند ی

شد.خواهدعملیاتیواجراییقطعااما

دارد...ادامه

)۰۸:۳۸-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: جمهور تحررئیس شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که روابطریم شد خواهد برداشته یمها
است.گستردهای

ط افتتاح آئین در امروز صبح جمهور رئیس روحانی حسن االسالم حجت معاصر، راهبرد گزارش آزادحهایربه صنعتیرتجامناطق ی،

هرم استانهای اقتصادی ویژه جمهوزو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان ازرگان بعد آذربایجان ی

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهکهیمرتحشدنبرداشته
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ب به اشاره با دررگزاروی انتخابات بز28ی بسیار مسئولیت یک مردم الحمدهلل داد: ادامه رارخرداد خودشان اجتماعی و سیاسی گ

هم مناطق برخی در و بود هم شوراها انتخابات البته کردند، انتخاب سیزدهم دوره برای را رییسجمهور و دادند انجام جمعه روز در

خب و مجلس میاندورهای عرانتخابات مردم به که بود هم تبزگان ایران درریز که ارزشمندی و خوب بسیار اقدام این بخاطر میگویم یک

دادند.انجامآراصندوقپایخودشانگستردهحضوربایخیرتامقطعاین

عالمت اولین است. جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت یک است افتتاح چهارمین و هفتاد که هفته هر های افتتاح افزود: روحانی

م ایران که است گذاراین سرمایه باشندرکز نداشته امید خودشان کشور آینده به مردم اگر است. تولید و در248ی میلیارد مناطقهزار

نمیکردند.یرگذاسرمایهآزاد

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایههایومیشودبرداشتهیمرتحزودیبهاهللشاانگفت:جمهوررئیس

...داردادامه

)۱۰:۰۳-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهبهزودییمهارتحروحانی:

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: جمهور تحررئیس شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که روابطریم شد خواهد برداشته یمها
است.گستردهای

ط افتتاح آئین در امروز صبح جمهور رئیس روحانی حسن االسالم حجت معاصر، راهبرد گزارش آزادحهایربه صنعتیرتجامناطق ی،

هرم استانهای اقتصادی ویژه جمهوزو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان ازرگان بعد آذربایجان ی

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهکهیمرتحشدنبرداشته

ب به اشاره با دررگزاروی انتخابات بز28ی بسیار مسئولیت یک مردم الحمدهلل داد: ادامه رارخرداد خودشان اجتماعی و سیاسی گ

هم مناطق برخی در و بود هم شوراها انتخابات البته کردند، انتخاب سیزدهم دوره برای را رییسجمهور و دادند انجام جمعه روز در

خب و مجلس میاندورهای عرانتخابات مردم به که بود هم تبزگان ایران درریز که ارزشمندی و خوب بسیار اقدام این بخاطر میگویم یک

دادند.انجامآراصندوقپایخودشانگستردهحضوربایخیرتامقطعاین

عالمت اولین است. جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت یک است افتتاح چهارمین و هفتاد که هفته هر های افتتاح افزود: روحانی

م ایران که است گذاراین سرمایه باشندرکز نداشته امید خودشان کشور آینده به مردم اگر است. تولید و در248ی میلیارد مناطقهزار

نمیکردند.یرگذاسرمایهآزاد
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در که کنید نگاه آمار این به شما هستند، خودشان کشور آبادانی به مند عالقه ایران مردم کرد: تاکید جمهور آزادرئیس شدمناطق اعالم

کهرط621 است اجرا حال در گذا248ح سرمایه تومان میلیارد طرهزار این است. شده هاری تا53ح و شده عملیاتی و اجرایی درصد

رسد.میافتتاحبهاینهاهمهوکندمیپیداادامهسالپایان

یک در کشیدند؛ مردم نیم و سال سه این در که مشکالتی و سختی رنج، رغم علی مردم مقاومت و ایستادگی همین داد: ادامه وی

تا در نظیر بی اقتصادی تارجنگ در و منطقه بهریخ سال نیم و سه را ملتی یک سفید کاخ ظالمان که است بوده نظیر کم هم جهان یخ

بگذارند.دسترویدستهمآنهانکنندحمایتوکمکسفیدکاخترسازهمدیگرانوکنندمحاصرهکاملطور

آم دارایی مسئولین که حرفی این کرد: نشان خاطر جمهور تحررئیس که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه رویریکا را یم

بردا کرونا ترورواکسن این یعنی بانکیریم، های فعالیت تمام و اند بسته مردم این بروی را چیز همه که میکنند اعتراف کامال ها یست

تح باید که است معتقد و است آمده کار روی جدید دولت ها ماه از بعد حاال و اند کرده قفل استررا گفته هم بارها و بگذارد کنار یم

ط آن تحرکه االنرح بوده، نادرست و غلط ترامپ س5و4یم اینها بانکیرماه مسایل در که اند گفته پیش روز سه دو تازه هستند کار

ندارد.اشکالیباشدکروناواکسنبرایوماسکبرایاگر

ندا نیاز ماسک در ما دانستند می که زمانی از بعد هم این داد: ادامه واکسنرروحانی در فهمیدند و هستیم کننده صادر ماسک در و یم

است.آزادواکسنبرایتازهگفتندآنوقتشدشروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیمتولیدکهوقتیشدیم.کنندهتولیدهم

به اینکه شود، می اداره دارد کشور سختی چه با مردم که نیم و سال سه این طول در زدیم می مردم به ما که حرفی این کرد: اضافه وی

کنند باور بود سخت مردم برای شاید کنیم پرداخت را جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم ما تا کشید طول ها ماه گفتیم مردم

شود.کشوروارداستنیازموردآنچهاینکهبرایکشیدیمماهایسختیچهکه

آم پیش روز سه ـ دو که حاال داشت: بیان صرروحانی ها وریکایی ماسک برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که میدهد نشان شود؛ آغاز بانکی فعالیت واکسن

بز مردم این خاکرمالیدند به را آنها بینی مالیدند؛ خاک به را سفید کاخ جالدان همه صورت مالیدند خاک به را ترامپ صورت ما گوار

مالیدند.

تح شرایط این در مردم داشت: اظهار کردند، ایستادگی عظمت با و قامت سرو ایران مردم اینکه بر تاکید با گذاروی سرمایه وریم ی

و هست گرانی جنگ، این سایه در البته است جنس از پر ما کشور بازار کردیم؛ کشور وارد ها سختی همه با بود الزم آنچه کردند. تولید

داشتند.آنهاکههدفیهمانیعنیبپاشدفروایراناقتصادنگذاشتجنگایناماهستندفشاردرمردم

شد./فارسخواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایههایومیشودبرداشتهیمرتحزودیبهاهللشاانگفت:جمهوررئیس

)۰۹:۴۱-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبه

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم ایسنا، از نقل به اینتیتر گزارش طربه از ملیری آزادحهای بارتجامناطق ی

میشودداشتهبربهزودییمهاتحرروحانی:معاصر:داهبرر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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بز بسیار مسئولیت مردم اینکه رییسجمهوربیان آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی رارگ خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنانبهکردند.انتخاب

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۰۷:۵۵-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

میشود.یرزسراایرانسویبهسرمایههاومیشودبرداشتهیمهارتحزودیبهشاءاهللانگفت:جمهوررییس

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم ایسنا، گزارش طربه از ملیری آزادحهای مردمرتجامناطق اینکه بیان با ی

بز بسیار رییسجمهورمسئولیت آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی بهرگ کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنان

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهاینتیتر:یخبرسانهر|خبرخبرادامهادامه
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تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۰۹:۱۳-۰۰/۰۳/۳۱(آزادمناطقدرعمرانیپروژه50ازیربهرهبردا

رئیسجمهور روحانی حسن کنفرانسی ویدئو حضور با مراسمی حدود50طی ارزش به عمرانی میلیارد80پروژه بهرهزار کشور آزاد مناطق در یال
رسید.یربهرهبردا

رئیسجمهور کنفرانسی ویدئو حضور با امروز صبح شفاف، گزارش حدود50به ارزش به عمرانی در8پروژه تومان میلیارد مناطقهزار

رسیدیربهرهبردابهکشورآزاد

اساس این گذا15بر سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در و26یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و منطقه11نفر،575یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با اروند و2یرآزاد اشتغالزاییرمیلیارد259هزار با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در یرپروژه

میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:پوش:سر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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و24 اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و و880یال گذا9نفر سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در و26یرپروژه یالرمیلیارد896هزار

است.شدهنفر375اشتغالزاییباو

عالی شورای دبیر مومنی آزادحمیدرضا گذامناطق سرمایه مجموع بود: گفته باره این بهرهردر آماده های پروژه در شده انجام های ی

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار80کیش)وقشماروند،(ارس،آزادمناطقیربردا

اجرایی عملیات آینده دوشنبه اینکه به اشاره با سرمایهگذا50وی با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال هزار

تص117 میشود، آغاز زنیرنفر کلنگ عملیات کرد: گذا8یح سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در و17یرپروژه بارمیلیارد694هزار و یال

گذا6نفر،738اشتغالزایی سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد171هزار با و پروژه405یال یک نفر،

گذا سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه و4یردر اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و اعتبار3نفر،120یال با چابهار آزاد منطقه در پروژه

گذا و462یرسرمایه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و گذا14نفر،562یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در 73یرپروژه

و ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و گذا10نفر،936یال سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد797هزار

ور هزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در و12یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد132هزار با و 670یال

شد.خواهدآغازنفر

فی پیشرفت به اشاره با گفت:53یکیزمومنی آزاد، مناطق پروژههای احداث622درصدی حال در مختلف حوزههای و بخشها در پروژه

گذا سرمایه ارزش که نیزراست آنها برای شده انجام و2ی میلیارد127میلیون (رهزار اشتغال217یال میزان و تومان) میلیارد 37هزار

است.نفرهزار

بورس تاسیس آفشور، بانک ایجاد بر مبنی خود مشاور پیشنهاد سه شدن اجرایی از مراسم این در روحانی حسن شفاف، گزارش به

داد.خبرآزادمناطقتخصصیبانکایجادوبینالمللی

پیام/انتهای

)۰۸:۰۸-۰۰/۰۳/۳۱(یرجمهورئیسدستوربایرتجاآزادمناطقملیحهایرطافتتاح

بردا ازربهره ورط50ی اقتصادی تولیدی، تجازح آزاد مناطق در صورتریربنایی به جمهور رئیس حضور با استان شش در اقتصادی ویژه و صنعتی ی،
شد.آغازیرتصوی

ط افتتاح از برنامه چهارمین و هفتاد عالیردر شورای دبیر ابتدا ملی، آزادحهای ازرتجامناطق گزارشی اقتصادی ویژه و صنعتی - ی

ط و برداربرنامهها بهره روحانی آقای سئواالت به پاسخ از پس و میکند ارائه نهاد این طرحهای این از پایانری در میشود، آغاز حها

میکند.سخنرانیجمهوررئیسهممراسماین

ورط50این اقتصادی تولیدی، هرمزح استانهای در وزیربنایی سیستان و غربی آذربایجان گیالن، خوزستان، شرقی، آذربایجان گان،

رسید.خواهندیربردابهرهبهبلوچستان

ط این مجموع کیش؛9حها؛راز آزاد منطقه در تولیدی و اقتصادی ارس؛رط15واحد آزاد منطقه در اقتصادی و تولیدی حرط15ح

ادآزمناطقدرانیعمرپروژه50ازیدارهبربهرشفاف:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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و وزتولیدی قشم آزاد منطقه در ورط11یربنایی اقتصادی بردازح بهره جمهور رئیس دستور با اروند آزاد منطقه در آنهاریربنایی از ی

میشود.آغاز

اجرایی عملیات ورط52همچنین اقتصادی درزح هم دیگر آزادیربنایی چابهاررتجامناطق و ماکو انزلی، ارس، اروند، قشم، کیش، ی

شد.خواهدآغاز

است.کردهایجاداشتغالنفر920برایتومانمیلیارد65وهزار70یرگذاسرمایهبایربناییزواقتصادیتولیدی،حهایرطاین

/۰۰/۰۳(میشودبرداشتهبهزودییمهارتحروحانی:ی؛رتجاآزادمناطقحهایرطازیربهرهبردادرآیینجمهوررئیسحضور
۳۱-۱۱:۱۲(

سرمایهگذا گفت: سالررئیسجمهور در امیدوار99و98یها اقتصادی آینده به مردم یعنی این و است شده بیشتر اقتصادی، جنگ و مشکالت علیرغم
هستند.

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن طرحجتاالسالم از افتتاح حاشیه در و ملی سازمانرحهای مناطقحهای

بآزاد کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تبرو با شد، بزرگزار بسیار کار جمعه روز مردم گفت: (ع) رضا امام والدت شب گریک

برخی در و بود هم شوراها انتخابات البته کردند. انتخاب سیزدهم دوره برای را رییسجمهور و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی

داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهممناطق

ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت راریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

سال آغاز از کرد: اظهار امروز افتتاحهای به اشاره است.99روحانی افتتاح چهارمین و هفتاد امروز و کردهایم آغاز را پنجشنبهها افتتاح

م ایران است این عالمت نخستین است. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت گذاراین سرمایه عالقهمندرکز ایران مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشورآبادانیبه

داد: ادامه امید و تدبیر دولت ورط621رییس است اجرا حال در ط248ح این برای تومان میلیارد سرمایهگذارهزار استرحها شده ی

میرسد.افتتاحبهومییابدادامهآیندهسالوسالپایانتاواستشدهعملیاتیواجراییحهارطایندرصد53و

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم فقطری باشند، نداشته امید خود ی

میشود.یرگذاسرمایهکشورسراسردریادیزمناطقدرروزانهونمیکنندیرگذاسرمایهتومانمیلیاردهزار248آزادمناطقدر

تص مدت، این در مردم ایستادگی از قدردانی با امبد و تدبیر دولت وررییس سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

یجمهوررئیسدستوربایتجارادآزمناطقملیحهایطرافتتاحان:ایرصبا|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که خودرمشکالتی ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهسالنیموسهراملتی

آم دارایی وزارت مسوولین که حرفی داد: ادامه تحرروحانی که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه واکسنریکا روی را یم

بردا ترورکرونا این یعنی کردندریم، قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلطیمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماههاازبعدحاالو

برمیدارندرایمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرفهمیدندکهزمانی

س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

است.آزادواکسنبراییمرتحگفتندشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیم

جمهو مردمررییس به که این میشود. اداره کشور سختی چه با مردم که میزدیم نیم و سال سه این طول در ما که حرفی شد: یادآور ی

در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها گفتیم

شود.کشورواردکهکشیدیمواکسنکردنواردبرایسختیهاییچهکنندباورکهبودسختمردمبرایشایدبگذارنداختیار

آم پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت صررییس ماسکریکا و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند، زندگی سختی چه با مردم که میدهد نشان این شود آغاز بانکی فعالیت

تح شرایط این در و کرده ایستادگی عظمت با و سروقامت و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ سرمایهرصورت یم

کردند.تولیدویرگذا

جنگ این سایه در البته است. جنس از پر کشور بازار افزود: کردیم، کشور وارد سختیها تمام با بود الزم که آنچه که این بیان با روحانی

نشد.محققداشتندکههدفییعنیکند،فروپاشیدچارراایراناقتصادنتوانستجنگایناماهستند،فشاردرمردموهستگرانی

جمهو آمررییس به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: ادامه در تحری را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود یمریکاییها

تح را ایران تولید نمیتوانید تحرکنید. به را مردم راحتی میتوانید کنید. تحریم به را ارزانی میتوانید بکشانید اماریم بکشانید، یم

هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتینمیتوانید

شدافتتاححرطتومانمیلیاردهزار8امروز

توسعه زمینه در سرافراز حد چه تا مردم که داد خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را افتتاحها دولت این آخر روز تا که این بیان با وی

آزادط مناطق در امروز گفت: میکنند، تالش بسیاررکشور شد.زحهای افتتاح ط8یادی تومان میلیارد بارهزار مجموعا شد. افتتاح ح

گذا سرمایه که شدرآنچه زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در که این بود. تومان میلیارد و70هزار افتتاح بخش در تومان میلیارد هزار

است.ملتاینعظمتازنشانباشیمیرگذاسرمایه

عملکرد از قدردانی با آزادروحانی دوازدهممناطق و یازدهم دولتهای در آزادگفت: کنندهمناطق تولید مناطق به کننده وارد مناطق از

در امروز که این شدند. مختلف کشورهای و همسایگان و ایران بین ارتباطی پل به تبدیل مناطق این شدند. تبدیل کننده صادر مناطقو

است.پیشرفتوتوسعهمسیردرماآزادمناطقکهاستایندهندهنشانهستند،آبشوربانکالمللی،بینبورسایجادفکردرآزاد

جمهو کهررییس این بر تاکید با آزادی گذامناطق سرمایه گذاردر سرمایه گفت: باشد پیشران باید خارجی کشورری در جا همه خارجی ی

تح زودی به انشاءاهلل گرفت. خواهد سرارانجام ایران سمت به خارجی سرمایههای و میشود برداشته امازیم شد. خواهد مناطقیر
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هفتههایآزاد طول در بیشتر فعالیت شاهد و باشند پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در بنابراین دارند را خود خاص شرایط

باشیم.سیزدهمدولتدروآینده

هستندامیدوارکشورآیندهبهمردم

ج در همچنین بردارروحانی بهره بینریان بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس و پروژهها از ی

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و دررالملل تحول برای مهم آزادح نشستنمناطق ثمر به برای هم دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودتر

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند، ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبهمیکندیرسرمایهگذا

شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش استرهستیم. شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهمبازو

جمهو بهررییس دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

ج را قشم ادامه در گذازوی سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد انجامریرهای منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است افتتاحزشده باشیم. جزحرط15یره این در خوشحالیزیرهزیربنایی موجب یبا

ج این چون است، ما بسیارزهمه استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از گردشگری همچنین و یریا

دارد.

اسفند سفر در کرد: تاکید و97روحانی نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسئلهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

ط همچنین افزود: دوازدهم و یازدهم دولتهای دررییس به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن مدیترانهرح یای

و نخست با ما مصوبات جزو هم این و است مهم بسیار میکند الکاظمیزمتصل آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف موانع که کردیم کرونارصحبت شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم
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برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتزبرایخوبیبسیارمسیراینبودنخواهدهم

همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این یادآورشد: وی

را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است، برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و سختیها هنوز

داد.خواهدادامه

)۱۰:۱۸-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتههایمرتحزودیبهروحانی:

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین کهری شد اعالم ما آزاد مناطق در کرد: اظهار خود دولت در ملی 621حهای
میشوافتتاحسالپایانتاآنهاهمهوشدهاجراآندرصد53کهداردیرسرمایهگذاتومانمیلیاردهزار248واستاجراحالدرحرط

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم ایسنا، گزارش طربه از ملیری آزادحهای مردمرتجامناطق اینکه بیان با ی

بز بسیار رییسجمهورمسئولیت آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی بهرگ کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنان

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای
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سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۰۹:۳۲-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحروحانی:

رفتیم.تولیدسمتبههمواکسندرومیکنیمصادراتوشدیمخودکفاماسکتولیددرمافهمیدندکهزمانیآنهمتازهکرد:کیدأتروحانی

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور رییس خبر: سرارعصر ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته کهزیمها امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهمدولتدر

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم ایسنا، گزارش طربه از ملیری آزادحهای مردمرتجامناطق اینکه بیان با ی

بز بسیار رییسجمهورمسئولیت آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی بهرگ کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنان

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط۶۲۱اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا۲۴۸ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان۵۳ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.
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تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا۷۰ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوندبهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:ی؛رتجاآزادمناطقحهایرطازیربهرهبرداآیین
)۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۲۱(

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم ، آنالین قدس گزارش طربه از ملیری آزادحهای اینکهرتجامناطق بیان با ی

بز بسیار مسئولیت رییسجمهورمردم آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی کردند.رگ انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنانبه

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا
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میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

پیامانتهای

)۰۸:۰۳-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدبرداشتهیمرتحبزودیجمهور:رئیس

ط زنی کلنگ و افتتاح مراسم در جمهور تجاررئیس آزاد مناطق ملی ارزشرحهای با اقتصادی ویژه و و70ی طول65هزار در ما گفت: تومان میلیارد
تح شدن برداشته از بعد بودیم. ارس آزاد منطقه در مهم های پروژه افتتاح شاهد بار چندین گذشته تحرماههای بزودی که شد،ریم، خواهد برداشته یم

بود.خواهدگستردهبسیارآذربایجانیرجمهوباروابطمانمطئمنممن

ط تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد بهردر مربوط آزادحهای شرقی،مناطق آذربایجان استانهای در

شد.زنیکلنگیاوافتتاحیرجمهورییسدستوربابلوچستانوسیستانوگیالنگان،زهرمخوزستان،غربی،آذربایجان

بردا بهره آئین در رئیسیجمهور روحانی حسن آزادیرحجتاالسالم هرمرتجامناطق استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی گانزی،

سال در ارس، آزاد منطقه در گفت: ارس آزاد منطقه رئیس گزارش استماع از پس خوزستان، و شرقی میلراد98آذربایجان نهصد و هزار

است.رسیدهبراربرسهبهیعنیاستشدهتومانمیلیاردهزارشش،99سالدرواستشدهیرگذاسرمایهتومان

آم میگوئیم ما اینکه گفت: سرمایهگذارروحانی که است این دلیل به خورده، شکست اقتصادی جنگ در سالریکا در 99و98یها

هستند.امیدواردرصد100صادراتوتولیداقتصادی،آیندهبهمردمیعنیاست.شدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم

هستند.امیدوارخودکشورآیندهبهمردمکهاستمعنیاینبهخصوصیبخشیرگذاسرمایهافزود:وی

شدن برداشته از بعد بودیم. ارس آزاد منطقه در مهم های پروژه افتتاح شاهد بار چندین گذشته ماههای طول در ما گفت: جمهور رئیس

بود.خواهدگستردهبسیارآذربایجانیرجمهوباروابطمانمطئمنممنشد،خواهدبرداشتهیمرتحبزودیکهیم،رتح

بز تصمیمات آذربایجان رئیسجمهور با ما گفت: تحرروحانی دلیل به تصمیمات این همه و کردیم اتخاذ مقدارگی بودریم، شده کند ی

شد.خواهدعملیاتیواجراییقطعااما

ط این است؛ دررگفتنی که آزادحها برایرتجامناطق میشود، اجرا انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی نفراشتغالزایی920ی-

میکند.فراهممستقیم

تجا آزاد منطقه ارسردر سرمایهگذارط15ی ارزش با اقتصادی و تولیدی و2یرح اروند619هزار آزاد منطقه در و تومان حرط11میلیارد

میرسد.یربردابهرهبهتومانمیلیارد225یرگذاسرمایهارزشبهیربناییزواقتصادی

همچنین و15امروز تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در سرمایهگذاریربنایی ارزش با قشم صنعتی و2یری در480هزار و تومان میلیارد
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افتتاح نیز کیش آزاد بردارط9منطقه بهره به تولیدی و اقتصادی طرح افتتاح ادامه رسید.در اجراییری عملیات با52حها، دیگر پروژه

شد.انجامی،رجمهورییسدستوربانفر117وهزارهفتاشتغالزاییوتومانمیلیارد192وهزار64یرگذاسرمایه

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت همچنین مراسم این وردر هزار یک تومان،769ی آزاد6میلیارد منطقه در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با وراروند هزار سه گذا517ی سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک تومان، تومان،430یرمیلیارد میلیارد

گذا سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در پروژه و46یرسه تومان،217هزار گذا14میلیارد سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در یرپروژه

و هزار تومان،328هفت گذا10میلیارد سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه در579ی پروژه هشت و تومان میلیارد

شدزنیکلنگتومان،میلیارد213وهزاریکیرگذاسرمایهاعتبارباماکوآزادمنطقه

)۰۷:۵۳-۰۰/۰۳/۳۱(آزادمناطقسازمانملیحهایرطازیربهرهبرداآئینآغازگرفت؛صورتروحانیحضوربا

شد.آغازروحانیحسنحضورباکنفرانسویدئوصورتبهاقتصادیویژهوآزادمناطقسازمانملیحهایرطازیربهرهبرداآئین

مش گزارش بهرهبرداربه آئین طرق، از سازمانری ملی آزادحهای حجتمناطق حضور با کنفرانس ویدئو صورت به اقتصادی ویژه و

شد.آغازجمهوررئیسروحانیحسناالسالم

ط درراین که آزادحها برایرتجامناطق میشود، اجرا انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی فراهم9200ی- مستقیم نفراشتغالزایی

تجا آزاد منطقه در ارسرمیکند. سرمایهگذارط15ی ارزش با اقتصادی و تولیدی و2یرح اروند619هزار آزاد منطقه در و تومان میلیارد

میرسد.یربردابهرهبهتومانمیلیارد225یرگذاسرمایهارزشبهیربناییزواقتصادیحرط11

و15همچنین تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در سرمایهگذاریربنایی ارزش با قشم صنعتی و2یری منطقه480هزار در و تومان میلیارد

افتتاح نیز کیش بردارط9آزاد بهره به تولیدی و اقتصادی طرح افتتاح ادامه رسید.در اجراییری عملیات سرمایه52حها، با دیگر پروژه

شد.انجامی،رجمهورییسدستوربانفر117وهزارهفتاشتغالزاییوتومانمیلیارد192وهزار64یرگذا

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه ورهشت هزار یک تومان،769ی سرمایه6میلیارد اعتبار با اروند آزاد منطقه در پروژه

ورگذا هزار سه گذا517ی سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک تومان، منطقه430یرمیلیارد در پروژه سه ، تومان میلیارد

گذا سرمایه اعتبار با چابهار و46یرآزاد تومان،217هزار گذا14میلیارد سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در ورپروژه هزار هفت 328ی

تومان، گذا10میلیارد سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه ماکو579ی آزاد منطقه در پروژه هشت و تومان، میلیارد

شد.زنیتومان،کلنگمیلیارد213وهزاریکیرگذاسرمایهاعتباربا
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)۰۸:۱۵-۰۰/۰۳/۳۱(میشودرفعبزودییمهارتحامیدوارند/اقتصادآیندهبهمردمآزاد:مناطقحهایرطافتتاحدرروحانی

سرمایهگذا گفت: سالررئیسجمهور در امیدوار99و98یها اقتصادی آینده به مردم یعنی این و است شده بیشتر اقتصادی، جنگ و مشکالت علیرغم
هستند.

مش گزارش طربه افتتاح آئین در امروز صبح جمهور رئیس روحانی حسن االسالم حجت آزادحهایرق، ویژهرتجامناطق و صنعتی ی،

هرم استانهای جمهوزاقتصادی با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان برداشتهرگان از بعد آذربایجان ی

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهکهیمرتحشدن

ب به اشاره با دررگزاروی انتخابات بز28ی بسیار مسئولیت یک مردم الحمدهلل داد: ادامه رارخرداد خودشان اجتماعی و سیاسی گ

هم مناطق برخی در و بود هم شوراها انتخابات البته کردند، انتخاب سیزدهم دوره برای را رییسجمهور و دادند انجام جمعه روز در

خب و مجلس میاندورهای عرانتخابات مردم به که بود هم تبزگان ایران درریز که ارزشمندی و خوب بسیار اقدام این بخاطر میگویم یک

دادند.انجامآراصندوقپایخودشانگستردهحضوربایخیرتامقطعاین

عالمت اولین است. جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت یک است افتتاح چهارمین و هفتاد که هفته هر های افتتاح افزود: روحانی

م ایران که است گذاراین سرمایه باشندرکز نداشته امید خودشان کشور آینده به مردم اگر است. تولید و در248ی میلیارد مناطقهزار

نمیکردند.یرگذاسرمایهآزاد

در که کنید نگاه آمار این به شما هستند، خودشان کشور آبادانی به مند عالقه ایران مردم کرد: تاکید جمهور آزادرئیس شدمناطق اعالم

کهرط621 است اجرا حال در گذا248ح سرمایه تومان میلیارد طرهزار این است. شده هاری تا53ح و شده عملیاتی و اجرایی درصد

رسد.میافتتاحبهاینهاهمهوکندمیپیداادامهسالپایان

یک در کشیدند؛ مردم نیم و سال سه این در که مشکالتی و سختی رنج، رغم علی مردم مقاومت و ایستادگی همین داد: ادامه وی

تا در نظیر بی اقتصادی تارجنگ در و منطقه بهریخ سال نیم و سه را ملتی یک سفید کاخ ظالمان که است بوده نظیر کم هم جهان یخ

بگذارند.دسترویدستهمآنهانکنندحمایتوکمکسفیدکاخترسازهمدیگرانوکنندمحاصرهکاملطور

آم دارایی مسئولین که حرفی این کرد: نشان خاطر جمهور تحررئیس که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه رویریکا را یم

بردا کرونا ترورواکسن این یعنی بانکیریم، های فعالیت تمام و اند بسته مردم این بروی را چیز همه که میکنند اعتراف کامال ها یست

تح باید که است معتقد و است آمده کار روی جدید دولت ها ماه از بعد حاال و اند کرده قفل استررا گفته هم بارها و بگذارد کنار یم

ط آن تحرکه االنرح بوده، نادرست و غلط ترامپ س5و4یم اینها بانکیرماه مسایل در که اند گفته پیش روز سه دو تازه هستند کار

ندارد.اشکالیباشدکروناواکسنبرایوماسکبرایاگر

ندا نیاز ماسک در ما دانستند می که زمانی از بعد هم این داد: ادامه واکسنرروحانی در فهمیدند و هستیم کننده صادر ماسک در و یم

است.آزادواکسنبرایتازهگفتندآنوقتشدشروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیمتولیدکهوقتیشدیم.کنندهتولیدهم

به اینکه شود، می اداره دارد کشور سختی چه با مردم که نیم و سال سه این طول در زدیم می مردم به ما که حرفی این کرد: اضافه وی

کنند باور بود سخت مردم برای شاید کنیم پرداخت را جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم ما تا کشید طول ها ماه گفتیم مردم

شود.کشوروارداستنیازموردآنچهاینکهبرایکشیدیمماهایسختیچهکه
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آم پیش روز سه ـ دو که حاال داشت: بیان صرروحانی ها وریکایی ماسک برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که میدهد نشان شود؛ آغاز بانکی فعالیت واکسن

بز مردم این خاکرمالیدند به را آنها بینی مالیدند؛ خاک به را سفید کاخ جالدان همه صورت مالیدند خاک به را ترامپ صورت ما گوار

مالیدند.

تح شرایط این در مردم داشت: اظهار کردند، ایستادگی عظمت با و قامت سرو ایران مردم اینکه بر تاکید با گذاروی سرمایه وریم ی

و هست گرانی جنگ، این سایه در البته است جنس از پر ما کشور بازار کردیم؛ کشور وارد ها سختی همه با بود الزم آنچه کردند. تولید

داشتند.آنهاکههدفیهمانیعنیبپاشدفروایراناقتصادنگذاشتجنگایناماهستندفشاردرمردم

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایههایومیشودبرداشتهیمرتحزودیبهاهللشاانگفت:جمهوررئیس

)۱۱:۱۰-۰۰/۰۳/۳۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورس

خواهد افتتاح بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس گفت: اقتصادی ویژه و آزاد مناطق عالی شورای دبیر
شد

مش بورس سرویس گزارش طربه افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز مومنی حمیدرضا ، امیدرق و تدبیر عنوان با های ح

موثرت از یکی اینکه بیان با تولید جهش درربرای الملل بین بورس ایجاد ها برنامه آزادین داشت:مناطق اظهار است، اقتصادی ویژه و

مهمت عنوان به موضوع طراین از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر یقرین

کنت قابل و استاندارد های اررشیوه و مالی نیازهای تامین با کند.زل فراهم داخلی تولیدی کاالهای صادرات برای مطمئنی مسیر کشور ی

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:وی

شورایعالی آزاددبیر تمناطق اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه است،رو تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای ین

گذارتص سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های ماه طی راستا همین در کرد: هایریح پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات ی،

شد.انجامآزادمناطقهایسازمانکلیدی

از بیش اساس همین بر افزود: و2وی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختزمیلیارد

گردشگ و لجستیکی پروژهرهای و کاسپین بندر های اسکله تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهای

میشودفعربزودییمهاتحرامیدوارند/اقتصادآیندهبهدممراد:آزمناطقحهایطرافتتاحدرروحانیق:مشر|خبرخبرادامهادامه
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های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

همکا اینکه بیان با میانرمومنی ای گسترده آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت گذامناطق سرمایه جذب جهت بورس بازارهای های فعالیت گسترش ازرو ویژه به ی

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

گذا سرمایه اقدامات و ها تجارفعالیت و اعتمادساری با شرایط این کرد: تاکید است، ایجادزی بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،بینمالیمنابعوسرمایهورودزمینه

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده مومنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامین

/۰۰/۰۳(شدخواهدرفعزودیبهیمهارتحامیدوارند/اقتصادآیندهبهمردمآزاد:مناطقحهایرطافتتاحدرروحانی
۳۱-۰۸:۵۳(

هستند.امیدواراقتصادیآیندهبهمردمواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم99و98سالدریهارسرمایهگذاگفت:رئیسجمهور

بردا بهره آئین در جمهور رئیس روحانی حسن حجتاالسالم مهر، از نقل به ملیت گزارش آزادیربه ویژهرتجامناطق و صنعتی ی،

هرم استانهای ارس،زاقتصادی آزاد منطقه در گفت: ارس آزاد منطقه رئیس گزارش استماع از پس خوزستان، و شرقی آذربایجان گان

سال گذا98در سرمایه تومان میلیارد نهصد و سالرهزار در و شده است.99ی رسیده براربر سه به یعنی شده تومان میلیارد هزار شش ،

آم میگوئیم ما اینکه گفت: سرمایهگذارروحانی که است این دلیل به خورده، شکست اقتصادی جنگ در سالریکا در 99و98یها

هستند.امیدواردرصد100صادراتوتولیداقتصادی،آیندهبهمردمیعنیاست.شدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم

هستند.امیدوارخودکشورآیندهبهمردمکهاستمعنیاینبهخصوصیبخشیرگذاسرمایهافزود:وی

شدن برداشته از بعد بودیم. ارس آزاد منطقه در مهم پروژههای افتتاح شاهد بار چندین گذشته ماههای طول در ما گفت: جمهور رئیس

بود.خواهدگستردهبسیارآذربایجانیرجمهوباروابطمانمطمئنممنشد،خواهدبرداشتهیمرتحبزودیکهیم،رتح

بز تصمیمات آذربایجان رئیسجمهور با ما گفت: تحرروحانی دلیل به تصمیمات این همه و کردیم اتخاذ مقدارگی بودریم، شده کند ی

شد.خواهدعملیاتیواجراییًاقطعاما
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بز مسئولیت مردم داشت: اظهار جمهور سیزدهمررئیس دولت جمهور رئیس و دادند انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی گ

کردند.انتخابرا

دادند.انجاممهمیاقدامیخیرتامقطعدررأیهایصندوقپایگستردهحضورباایرانیززعملتافزود:روحانی

بود. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت است، افتتاح چهارمین و هفتاد امروز که شنبه پنج های روز های افتتاح داد: ادامه جمهور رئیس

م ایران که فهمیدند جهانیان گفت: گذاروی سرمایه هستند.رکز خود توسعه و آبادانی به مند عالقه ایران ملت و است تولید و 621ی

دررط آزادح کهمناطق اجراست حال ط248در این در توما میلیارد گذارهزار سرمایه ها میزانرح به و شده شده53ی اجرایی درصد

شد.خواهدافتتاحسالپایانتاشاءاهللانکهاست

تص گذارروحانی سرمایه سود و خود کشور آینده به مردم اگر کرد: باشندریح نداشته اطمینان و امید هایشان فقط248ی تومان میلیارد

کنند.نمییرگذاسرمایهآزادمناطقدر

این بود. نظیر بی اقتصادی جنگ رنج و ها سختی برابر در اخیر نیم و سال سه در ایران ملت مقاومت و ایستادگی گفت: جمهور رئیس

بود.زدنیمثالجهانومنطقهیخرتادراقتصادیجنگ

آم ترس از نیز دیگر کشورهای کردند. محاصره کامل طور به را ایران ملت نیم و سال سه سفید، کاخ ظالمان افزود: ملتروی به یکا

گذاشتند.دسترویدستونکردندکمکایران

آم دارایی وزارت بیانیه به اشاره با تحرروحانی فردا از هستیم آماده اینکه بر مبنی برداریکا کرونا واکسن روی بر را خاطرنشانریم یم،

کرد.قفلرابانکیهایفعالیتوبستایرانرویبرراچیزهمهیکارآماخیرنیموسالسهطولدرکرد:

آم جدید دولت داشت: اظهار جمهور تحررئیس باید که است معتقد و آمده کار روی ها ماه از بعد تحریکا و بگذارد کنار را هایریم یم

تح برداشتن به اقدام تازه دولت این خواند. می نادرست و غلط را کردهرترامپی کرونا واکسن و ماسک واردات برای بانکی های یم

است.

ندا واردات به نیاز و هستیم ماسک کننده صادر ما دانند می که است حالی در این داد: ادامه خودکفاروی نیز واکسن تولید در و یم

برای بانکی های فعالیت که کرد اعالم بایدن دولت شد، آغاز واکسیناسیون و آمد بازار به کردیم تولید را واکسن وقتی واقع در ایم. شده

است.شدهآزادواکسنواردات

ت درأروحانی واکسن بتوانند آنها تا کنیم پرداخت را جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم ما که کشید طول ها ماه کرد: کید

شود.واردکشوربهنیازموردواکسنکهکشیدیمهاییسختیچهماکنندباورکهبودسختمردمبرایبگذارند.مااختیار

ام دارایی وزارت اخیر بیانیه کرد: خاطرنشان جمهور کردندررئیس زندگی ای سختی چه با اخیر نیم و سال سه در مردم که داد نشان یکا

بز مردم این مالیدند. خاک به را دشمنان سیاه صورت حال عین در وراما مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ بینی گوار

کردند.یرگذاسرمایهیم،رتحشرایطایندروکردهایستادگیقامتسرو

دیگ بخش در تحرروحانی و سختیها همه وجود با گفت: خود اظهارات از کهری است درست است. جنس از پر ما کشور بازار یمها،

فروبپاشد.ایراناقتصادنگذاشتیماماهستند،فشاردرمردموداردوجودگرانی

مهمت از یکی را میگرفت صورت پنجشنبه روزهای در که افتتاحهایی افتتاحهاروی این گفت: و دانست مدت این در دولت اقدامات ین

آم به تودهنی یک هفته هر بهردر را ارزانی و مردم راحتی میتوانید شما کنید. متوقف را ما تولید نمیتوانید بگوییم آنها به که بود یکا

بازدارتح توسعه مسیر در را ملتی نمیتوانید اما بکشانید آخریم تا ما و هستیم کشور سراسر در تحول این شاهد امروز الحمداهلل ینرید.

شدخواهدفعرزودیبهیمهاتحرامیدوارند/اقتصادآیندهبهدممراد:آزمناطقحهایطرافتتاحدرروحانیملیت:|خبرخبرادامهادامه
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ط این افتتاح آخر، پنجشنبه و دولت کشوررروز توسعه زمینه در و هستند سرافراز اندازه چه تا ما مردم داد خواهیم نشان و ادامه را حها

میکنند.تالش

ط داشتیم، که افتتاحهایی در امروز داد: ادامه دررروحانی مختلفی آزادحهای طمناطق این که شد افتتاح بررکشور بالغ 8000حها

است.تومانمیلیاردهزار70بربالغشده،کلنگزنیویرسرمایهگذاآنچهبامجموعدروتومانمیلیارد

مسئوالن از تشکر با آزادرئیسجمهور کنمرتجامناطق تشکر عرصه این مسئوالن از باید گفت: کشور وزی یازدهم دولتهای در یرا

شدند.همسایگانوایرانبینارتباطیپلوکنندهرصادوتولیدکنندهبهتبدیلمحصوالتواردکنندهازدوازدهم

در افزود: آزادوی بانکمناطق و بینالمللی بورس ایجاد دنبال حالOffshoreبه در ما که است آن نشاندهنده اینها همه و هستیم

انشاءاهلل و هستیم آزادتوسعه سرمایهگذامناطق در باید تحرما زودی به انشاءاهلل باشند. پیشران خارجی خواهدری برداشته یمها

سرمایهگذا سرارشد، ما کشور سمت به خارجی سرمایههای و گرفت خواهد صورت ایران مناطق تمامی در خارجی شدزی خواهد یر

آزاداما شاهدژویمناطق سیزدهم دولت در زمینه این در که باشند پیشتاز باید سرمایه جذب زمینه در و دارند را خود خاص گیهای

باشند.کشوراقتصادیرشدشاهدمردموباشیمگستردهترفعالیت

)۰۸:۱۱-۰۰/۰۳/۳۱(میشودرفعبزودییمهارتحامیدوارند/اقتصادآیندهبهمردم

سرمایهگذا گفت: سالررئیسجمهور در امیدوار99و98یها اقتصادی آینده به مردم یعنی این و است شده بیشتر اقتصادی، جنگ و مشکالت علیرغم
هستند.

ط افتتاح آئین در امروز صبح جمهور رئیس روحانی حسن االسالم حجت نما، گزارش آزادحهایربه ویژهرتجامناطق و صنعتی ی،

هرم استانهای جمهوزاقتصادی با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان برداشتهرگان از بعد آذربایجان ی

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهکهیمرتحشدن

ب به اشاره با دررگزاروی انتخابات بز28ی بسیار مسئولیت یک مردم الحمدهلل داد: ادامه رارخرداد خودشان اجتماعی و سیاسی گ

هم مناطق برخی در و بود هم شوراها انتخابات البته کردند، انتخاب سیزدهم دوره برای را رییسجمهور و دادند انجام جمعه روز در

خب و مجلس میاندورهای عرانتخابات مردم به که بود هم تبزگان ایران درریز که ارزشمندی و خوب بسیار اقدام این بخاطر میگویم یک

دادند.انجامآراصندوقپایخودشانگستردهحضوربایخیرتامقطعاین

عالمت اولین است. جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت یک است افتتاح چهارمین و هفتاد که هفته هر های افتتاح افزود: روحانی

م ایران که است گذاراین سرمایه باشندرکز نداشته امید خودشان کشور آینده به مردم اگر است. تولید و در248ی میلیارد مناطقهزار

نمیکردند.یرگذاسرمایهآزاد

در که کنید نگاه آمار این به شما هستند، خودشان کشور آبادانی به مند عالقه ایران مردم کرد: تاکید جمهور آزادرئیس شدمناطق اعالم

کهرط621 است اجرا حال در گذا248ح سرمایه تومان میلیارد طرهزار این است. شده هاری تا53ح و شده عملیاتی و اجرایی درصد

رسد.میافتتاحبهاینهاهمهوکندمیپیداادامهسالپایان
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یک در کشیدند؛ مردم نیم و سال سه این در که مشکالتی و سختی رنج، رغم علی مردم مقاومت و ایستادگی همین داد: ادامه وی

تا در نظیر بی اقتصادی تارجنگ در و منطقه بهریخ سال نیم و سه را ملتی یک سفید کاخ ظالمان که است بوده نظیر کم هم جهان یخ

بگذارند.دسترویدستهمآنهانکنندحمایتوکمکسفیدکاخترسازهمدیگرانوکنندمحاصرهکاملطور

آم دارایی مسئولین که حرفی این کرد: نشان خاطر جمهور تحررئیس که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه رویریکا را یم

بردا کرونا ترورواکسن این یعنی بانکیریم، های فعالیت تمام و اند بسته مردم این بروی را چیز همه که میکنند اعتراف کامال ها یست

تح باید که است معتقد و است آمده کار روی جدید دولت ها ماه از بعد حاال و اند کرده قفل استررا گفته هم بارها و بگذارد کنار یم

ط آن تحرکه االنرح بوده، نادرست و غلط ترامپ س5و4یم اینها بانکیرماه مسایل در که اند گفته پیش روز سه دو تازه هستند کار

ندارد.اشکالیباشدکروناواکسنبرایوماسکبرایاگر

ندا نیاز ماسک در ما دانستند می که زمانی از بعد هم این داد: ادامه واکسنرروحانی در فهمیدند و هستیم کننده صادر ماسک در و یم

است.آزادواکسنبرایتازهگفتندآنوقتشدشروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیمتولیدکهوقتیشدیم.کنندهتولیدهم

به اینکه شود، می اداره دارد کشور سختی چه با مردم که نیم و سال سه این طول در زدیم می مردم به ما که حرفی این کرد: اضافه وی

کنند باور بود سخت مردم برای شاید کنیم پرداخت را جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم ما تا کشید طول ها ماه گفتیم مردم

شود.کشوروارداستنیازموردآنچهاینکهبرایکشیدیمماهایسختیچهکه

آم پیش روز سه ـ دو که حاال داشت: بیان صرروحانی ها وریکایی ماسک برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که میدهد نشان شود؛ آغاز بانکی فعالیت واکسن

بز مردم این خاکرمالیدند به را آنها بینی مالیدند؛ خاک به را سفید کاخ جالدان همه صورت مالیدند خاک به را ترامپ صورت ما گوار

مالیدند.

تح شرایط این در مردم داشت: اظهار کردند، ایستادگی عظمت با و قامت سرو ایران مردم اینکه بر تاکید با گذاروی سرمایه وریم ی

و هست گرانی جنگ، این سایه در البته است جنس از پر ما کشور بازار کردیم؛ کشور وارد ها سختی همه با بود الزم آنچه کردند. تولید

داشتند.آنهاکههدفیهمانیعنیبپاشدفروایراناقتصادنگذاشتجنگایناماهستندفشاردرمردم

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایههایومیشودبرداشتهیمرتحزودیبهاهللشاانگفت:جمهوررئیس

یرجمهویاستررسانیاطالعپایگاهمنبع:

)۱۶:۱۳-۰۰/۰۳/۳۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورس

خواهد افتتاح بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس گفت: اقتصادی ویژه و آزاد مناطق عالی شورای دبیر
شد

ط افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز مومنی حمیدرضا نما، گزارش باربه تولید جهش برای امید و تدبیر عنوان با های ح

موثرت از یکی اینکه درربیان الملل بین بورس ایجاد ها برنامه آزادین عنوانمناطق به موضوع این داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه و
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طرمهمت از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر استانداردرین های شیوه یق

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنیمسیرکشوریزارومالینیازهایتامینبالرکنتقابلو

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:وی

شورایعالی آزاددبیر تمناطق اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه است،رو تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای ین

گذارتص سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های ماه طی راستا همین در کرد: هایریح پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات ی،

شد.انجامآزادمناطقهایسازمانکلیدی

از بیش اساس همین بر افزود: و2وی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختزمیلیارد

گردشگ و لجستیکی پروژهرهای و کاسپین بندر های اسکله تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهای

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

همکا اینکه بیان با میانرمومنی ای گسترده آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت گذامناطق سرمایه جذب جهت بورس بازارهای های فعالیت گسترش ازرو ویژه به ی

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

گذا سرمایه اقدامات و ها تجارفعالیت و اعتمادساری با شرایط این کرد: تاکید است، ایجادزی بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،بینمالیمنابعوسرمایهورودزمینه

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده مومنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامین

ایرنامنبع:

)۰۷:۴۳-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

جمهو جمهوررئیس با ما روابط هستم مطمئن من گفت: تحری شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که روابطریم شد خواهد برداشته یمها
است.گستردهای
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همشه گزارش طربه افتتاح آئین در امروز صبح جمهور رئیس روحانی حسن االسالم حجت آنالین، آزادحهایری صنعتیرتجامناطق ی،

هرم استانهای اقتصادی ویژه جمهوزو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان ازرگان بعد آذربائیجان ی

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهکهیمرتحشدنبرداشته

)۰۷:۴۳-۰۰/۰۳/۳۱(خوردکلیدجمهوررئیسدستورباشلمچه-بصرهآهنراهساخت

جا روز در آزاد مناطق در عمرانی های پروژه اجرای عملیات آغاز از آزاد مناطق عالی شورای تردبیر مهم از یکی که داد خبر جمهور رئیس دستور با ینری
است.شملچه-بصرهراهآهناحداثپروژهها،

همشه گزارش بهرهبرداربه و اجرایی عملیات آغاز «مراسم در امروز مؤمنی حمیدرضا مهر، از نقل به آنالین پروژههایری از ی

آزادعمرانی بامناطق کنفرانس ویدئو صورت به و رئیسجمهور حضور با که اقتصادی» ویژه آزادو بمناطق حال گفت:رگزاردر است، ی

اجرایی عملیات ارزش52امروز با گردشگ62پروژه پتروشیمی، پروژههای شامل که آغاز تومان میلیارد بصره،رهزار شلمچه راهآهن ی،

تجا مجتمعهای گلخانهای، پارباغات رفاهی، و درری اسکی پیست و تلهکابین آبی، آزادک قشممناطق کیش، انزلی، ماکو، اروند، ارس،

میشود.چابهارو

است. اروند آزاد منطقه در شملچه-بصره راهآهن احداث میشود، آغاز آن احداث عملیات امروز که پروژههایی این جمله از داد: ادامه وی

حاضر حال در افزود: سرمایهگذا621مؤمنی با عمرانی ازرپروژه بیش در248ی تومان میلیارد آزادهزار حالمناطق در اقتصادی ویژه و

دارند.درصد50یکیزفیپیشرفتمتوسططوربهکهاستاجرا

عالی شورای آزاددبیر بهرهبردامناطق با آتی ماههای در داد: ادامه اقتصادی ویژه اجرا،رو حال در پروژههای این از نفر37ی هزار

است.گرفتهعهدهبرخصوصیبخشراپروژههاایندریرسرمایهگذاعمدهوشدخواهندکاربهمشغول

مخا احداث روی، فوالد، پتروشیمی، شامل پروژهها این مؤمنی، گفته گردشگزبه انبار، نیررن، اسکله، ساخت شیوی، آب و ینکنرگاه

است.درصدچهارتنهاپروژههاایندردولتسهمکههستندماکووکیشقشم،چابهار،انزلی،اروند،ارس،آزادمناطقدر

اجرایی عملیات رئیسجمهور دستور با امروز کرد: خاطرنشان ارزش62وی به در42پروژه تومان میلیارد آزادهزار اقتصادیمناطق ویژه و

شد.خواهدآغاز
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)۱۰:۰۲-۰۰/۰۳/۳۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورس

افتتاح بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و آزاد مناطق عالی شورای دبیر
میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهد

همشه گزارش طربه افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز مومنی حمیدرضا ایرنا، از نقل به آنالین تدبیرری عنوان با های ح

موثرت از یکی اینکه بیان با تولید جهش برای امید دررو الملل بین بورس ایجاد ها برنامه آزادین اظهارمناطق است، اقتصادی ویژه و

مهمت عنوان به موضوع این تارکرد: شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر ین

ط کنتراز قابل و استاندارد های شیوه ارریق و مالی نیازهای تامین با داخلیزل تولیدی کاالهای صادرات برای مطمئنی مسیر کشور ی

کند.فراهم

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:وی

شورایعالی آزاددبیر تمناطق اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه است،رو تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای ین

گذارتص سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های ماه طی زمینه همین در کرد: هایریح پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات ی،

شد.انجامآزادمناطقهایسازمانکلیدی

از بیش اساس همین بر افزود: و2وی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختزمیلیارد

گردشگ و لجستیکی پروژهرهای و کاسپین بندر های اسکله تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهای

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

همکا اینکه بیان با میانرمومنی ای گسترده آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت گذامناطق سرمایه جذب جهت بورس بازارهای های فعالیت گسترش ازرو ویژه به ی

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

دخورکلیدجمهوررئیسدستورباهشلمچه-بصرآهناهرساختآنالین:یهمشهر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۳۳۷
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شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

گذا سرمایه اقدامات و ها تجارفعالیت و اعتمادساری با شرایط این کرد: تاکید است، ایجادزی بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،بینمالیمنابعوسرمایهورودزمینه

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده مومنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامین

)۰۷:۳۶-۰۰/۰۳/۳۱(خوردکلیدشلمچه-بصرهآهنراهساخت

جا روز در آزاد مناطق در عمرانی های پروژه اجرای عملیات آغاز از آزاد مناطق عالی شورای مهمتردبیر از یکی که داد خبر جمهور رئیس دستور با ینری
است.شملچه-بصرهراهآهناحداثپروژهها،

عالی شورای آزاددبیر درمناطق عمرانی های پروژه اجرای عملیات آغاز آزاداز جامناطق روز کهردر داد خبر جمهور رئیس دستور با ی

است.شملچه-بصرهراهآهناحداثپروژهها،ینرمهمتازیکی

خب پایگاه گزارش بهرهبرداربه و اجرایی عملیات آغاز «مراسم در امروز مؤمنی حمیدرضا ، اقتصادی آرمان عمرانیری پروژههای از مناطقی

باآزاد کنفرانس ویدئو صورت به و رئیسجمهور حضور با که اقتصادی» ویژه آزادو بمناطق حال عملیاترگزاردر امروز گفت: است، ی

ارزش52اجرایی با گردشگ62پروژه پتروشیمی، پروژههای شامل که آغاز تومان میلیارد گلخانهای،رهزار باغات بصره، شلمچه راهآهن ی،

تجا پارمجتمعهای رفاهی، و درری اسکی پیست و تلهکابین آبی، آزادک میشود.مناطق چابهار و قشم کیش، انزلی، ماکو، اروند، ارس،

است. اروند آزاد منطقه در شملچه-بصره راهآهن احداث میشود، آغاز آن احداث عملیات امروز که پروژههایی این جمله از داد: ادامه وی

حاضر حال در افزود: سرمایهگذا621مؤمنی با عمرانی ازرپروژه بیش در248ی تومان میلیارد آزادهزار حالمناطق در اقتصادی ویژه و

دارند.درصد50یکیزفیپیشرفتمتوسططوربهکهاستاجرا

عالی شورای آزاددبیر بهرهبردامناطق با آتی ماههای در داد: ادامه اقتصادی ویژه اجرا،رو حال در پروژههای این از نفر37ی هزار

است.گرفتهعهدهبرخصوصیبخشراپروژههاایندریرسرمایهگذاعمدهوشدخواهندکاربهمشغول

مخا احداث روی، فوالد، پتروشیمی، شامل پروژهها این مؤمنی، گفته گردشگزبه انبار، نیررن، اسکله، ساخت شیوی، آب و ینکنرگاه

میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبورآنالین:یهمشهر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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است.درصدچهارتنهاپروژههاایندردولتسهمکههستندماکووکیشقشم،چابهار،انزلی،اروند،ارس،آزادمناطقدر

اجرایی عملیات رئیسجمهور دستور با امروز کرد: خاطرنشان ارزش62وی به در42پروژه تومان میلیارد آزادهزار اقتصادیمناطق ویژه و

شد.خواهدآغاز

)۰۷:۵۵-۰۰/۰۴/۰۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورس

خواهد افتتاح بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس گفت: اقتصادی ویژه و آزاد مناطق عالی شورای دبیر
شد.

عالی شورای آزاددبیر شورایمناطق سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و

میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهدافتتاحبورسعالی

عالی شورای دبیر مومنی، آزادحمیدرضا موثرتمناطق از یکی اینکه بیان با اقتصادی ویژه المللرو بین بورس ایجاد ها برنامه ین

آزاددر مهمتمناطق عنوان به موضوع این داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه بارو خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر ین

ط از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به کنتراتصال قابل و استاندارد های شیوه ارریق و مالی نیازهای تامین با مسیرزل کشور ی

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنی

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:وی

شورایعالی آزاددبیر تمناطق اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه است،رو تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای ین

گذارتص سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های ماه طی راستا همین در کرد: هایریح پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات ی،

شد.انجامآزادمناطقهایسازمانکلیدی

از بیش اساس همین بر افزود: و2وی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختزمیلیارد

گردشگ و لجستیکی پروژهرهای و کاسپین بندر های اسکله تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهای

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

همکا اینکه بیان با میانرمومنی ای گسترده آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت گذامناطق سرمایه جذب جهت بورس بازارهای های فعالیت گسترش ازرو ویژه به ی

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

دخورکلیدهشلمچه-بصرآهناهرساختاقتصادی:مانآر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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گذا سرمایه اقدامات و ها تجارفعالیت و اعتمادساری با شرایط این کرد: تاکید است، ایجادزی بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،بینمالیمنابعوسرمایهورودزمینه

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده مومنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامین

)۰۹:۳۵-۰۰/۰۳/۳۱(خوردکلیدشلمچه-بصرهآهنراهساختجمهور؛رئیسدستوربا

جا روز در آزاد مناطق در عمرانی های پروژه اجرای عملیات آغاز از آزاد مناطق عالی شورای مهمتردبیر از یکی که داد خبر جمهور رئیس دستور با ینری
است.شملچه-بصرهراهآهناحداثپروژهها،

مهر

بهرهبردا و اجرایی عملیات آغاز «مراسم در امروز مؤمنی حمیدرضا ، مهر خبرنگار گزارش عمرانیربه پروژههای از آزادی ویژهمناطق و

با کنفرانس ویدئو صورت به و رئیسجمهور حضور با که آزاداقتصادی» بمناطق حال اجراییرگزاردر عملیات امروز گفت: است، 52ی

ارزش با گردشگ62پروژه پتروشیمی، پروژههای شامل که آغاز تومان میلیارد مجتمعهایرهزار گلخانهای، باغات بصره، شلمچه راهآهن ی،

میشود.چابهاروقشمکیش،انزلی،ماکو،اروند،ارس،آزادمناطقدراسکیپیستوتلهکابینآبی،کرپارفاهی،ویرتجا

است. اروند آزاد منطقه در شملچه-بصره راهآهن احداث میشود، آغاز آن احداث عملیات امروز که پروژههایی این جمله از داد: ادامه وی

حاضر حال در افزود: سرمایهگذا621مؤمنی با عمرانی ازرپروژه بیش در248ی تومان میلیارد آزادهزار حالمناطق در اقتصادی ویژه و

دارند.درصد50یکیزفیپیشرفتمتوسططوربهکهاستاجرا

عالی شورای آزاددبیر بهرهبردامناطق با آتی ماههای در داد: ادامه اقتصادی ویژه اجرا،رو حال در پروژههای این از نفر37ی هزار

است.گرفتهعهدهبرخصوصیبخشراپروژههاایندریرسرمایهگذاعمدهوشدخواهندکاربهمشغول

مخا احداث روی، فوالد، پتروشیمی، شامل پروژهها این مؤمنی، گفته گردشگزبه انبار، نیررن، اسکله، ساخت شیوی، آب و ینکنرگاه

است.درصدچهارتنهاپروژههاایندردولتسهمکههستندماکووکیشقشم،چابهار،انزلی،اروند،ارس،آزادمناطقدر

اجرایی عملیات رئیسجمهور دستور با امروز کرد: خاطرنشان ارزش62وی به در42پروژه تومان میلیارد آزادهزار اقتصادیمناطق ویژه و

شد.خواهدآغاز

میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبوران:ایرگانیبازراتاق|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۳۴۰
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)۱۵:۳۹-۰۰/۰۴/۰۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورس

خواهد افتتاح بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس گفت: اقتصادی ویژه و آزاد مناطق عالی شورای دبیر
شد.

عالی شورای دبیر ایلنا، از نقل به خبر، اتاق گزارش آزادبه ومناطق زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و

ار مالی تامین و خارجی سرمایههای جذب برای بورس این گفت: شد، خواهد افتتاح بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور از یزپس

میشود.یزراهاندا

عالی شورای دبیر مومنی، آزادحمیدرضا موثرتمناطق از یکی اینکه بیان با اقتصادی ویژه المللرو بین بورس ایجاد ها برنامه ین

آزاددر مهمتمناطق عنوان به موضوع این داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه بارو خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر ین

ط از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به کنتراتصال قابل و استاندارد های شیوه ارریق و مالی نیازهای تامین با مسیرزل کشور ی

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنی

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:وی

شورایعالی آزاددبیر تمناطق اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه است،رو تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای ین

گذارتص سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های ماه طی راستا همین در کرد: هایریح پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات ی،

شد.انجامآزادمناطقهایسازمانکلیدی

از بیش اساس همین بر افزود: و2وی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختزمیلیارد

گردشگ و لجستیکی پروژهرهای و کاسپین بندر های اسکله تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهای

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

همکا اینکه بیان با میانرمومنی ای گسترده آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت گذامناطق سرمایه جذب جهت بورس بازارهای های فعالیت گسترش ازرو ویژه به ی

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

گذا سرمایه اقدامات و ها تجارفعالیت و اعتمادساری با شرایط این کرد: تاکید است، ایجادزی بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،بینمالیمنابعوسرمایهورودزمینه

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم
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گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده مومنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامین

)۰۹:۰۵-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

میشود.یرزسراایرانسویبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهشاءاهللانگفت:جمهوررییس

اخبا گزارش بهرهبرداربه آیین در روحانی حسن ایسنا، از نقل به طرپول از ملیری آزادحهای دررتجامناطق کرد: اظهار آزادی، مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور میشود.روحانی افتتاح سرمایهگذارسال از میزان چنین که باشند نداشته امید یری

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی همین نمیدهند. انجام ازررا نشان بوده، بیسابقه یخ

جمهو است.رییس ما مردم واالی آمرجایگاه خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها واکسنریم روی از را یم

بردا ایران علیه ترورکرونا این خود که میدهد نشان استریم معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

ندا مشکلی باشد واکسن و ماسک زمینه در موضوع بانکی مسائل در اگر که گفتهاند نبوده، درست قبلی دولت ترراه کرد:أیم.روحانی کید

اینکه بیان با رفتیم.وی تولید سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی امارمردم دارد وجود اقتصادی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما آمراقتصاد به تودهنی که بود ملی میشد.رییسرحهای محسوب یکا

طرجمهو افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی یادیزحهایرحهای

سرمایهگذا آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق شدردر کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد ازرهزار من گرفت. صورت ی

آزاداینکه صادمناطق به بدل واردکننده مناطق از زودیرایران به شاءاهلل ان شد: یادآور سپاسگزارم.روحانی شدند دولت این در کننده

سرارتح ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته سرمایهگذازیمها افزایش شاهد سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یهاریر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیم
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)۰۹:۴۸-۰۰/۰۳/۳۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورس

افتتاح بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور از پس و بهزودی کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و آزاد مناطق عالی شورای دبیر
میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهد

اخبا گزارش طربه افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز مومنی» «حمیدرضا تولیدرپول، جهش برای امید و تدبیر عنوان با حهای

موثرت از یکی اینکه بیان درربا الملل بین بورس یجاد ا ها برنامه آزادین المللمناطق بین بورس ایجاد کرد: اظهار است، اقتصادی ویژه و

مهمت عنوان طربه از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر هایرین شیوه یق

کنت قابل و ارراستاندارد و مالی نیازهای تامین با افزود:زل کند.وی فراهم داخلی تولیدی کاالهای صادرات برای مطمئنی مسیر کشور ی

ار و مالی تامین در بیبدیلی نقش ابزار، شزاین و پروژهها برای شورایعالیری داشت.دبیر خواهد کشور کل برای آزادکتها ومناطق

ت اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی تصرویژه است، تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای راستارین همین در کرد: یح

گذا سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر ماههای هایرطی سازمان کلیدی های پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات مناطقی،

ازآزاد بیش اساس همین بر افزود: شد.وی و2انجام کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان میلیارد

گردشگز و لجستیکی های کاسپینریرساخت بندر اسکلههای تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

های پروژه نیززو تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان است.مومنی شده مالی تامین مختلف روشهای با قشم یرساختی

های پروژه درزبرای آزادیربنایی تاکیدمناطق شد.وی خواهد تامین ها شیوه همین به الزم فرآیندهای شدن نهایی با چابهار و ارس

حاضر حال در بانک،320کرد: و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا فعاالن873صرافی به اقتصادی و مالی موضوعات در واحد

همکا اینکه بیان با میکنند.مومنی رسانی خدمت زمینه این میانردر ای گسترده آزادی بازارمناطق مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه و

تص است، گرفته صورت شرسرمایه ایجاد کرد: خاصریح سرمایه تامین آزادکت جهتمناطق بورس بازارهای فعالیتهای گسترش و

گذا سرمایه شورایعالیرجذب شود.دبیر می محسوب ارتباطات این جمله از همسایه کشورهای از ویژه به آزادی اقتصادیمناطق ویژه و

مر برون بانک اینکه بیان مهمتزبا از یکی نیز سرمایهگذاری اقدامات و ها فعالیت رساندن ثمر به در مالی ساختارهای تجارین و یری

اعتمادسا با شرایط این کرد: تاکید برزاست، المللی، بین مالی منابع و سرمایه ورود زمینه ایجاد بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

تجا روندهای معتبرتسهیل و متعدد گذاران سرمایه افزود: کند.وی می ایفا مهمی نقش نیز وری قوانین مطابق بانک تاسیس برای ی

تس صورت در که کردهاند تقاضا ثبت مرمقررات، بانک اثزکریع شاهد الزم مجوزهای صدور فرآیند در مناطقرگذاری توسعه بر ابزار این ی

میشودداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:پول:اخبار|خبرخبرادامهادامه
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گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن سپردههای مومنی، گفته بود.به خواهیم کشور تجارو و آنها،ری ی

…داردکند.ادامهمیفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامینجهتباالییظرفیت

)۲۰:۰۹-۰۰/۰۳/۲۷(آزادمناطقدرپروژه50اجراییعملیاتآغاز

داد.خبرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217ارزشبهپروزه622بودنساختدستدرازآزادمناطقشورایعالیدبیر

کرد: اظهار مومنی گذا15حمیدرضا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در و26یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و نفر،575یال

گذا11 سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد259هزار با و با15نفر،260یال قشم آزاد منطقه در پروژه

گذا سرمایه و24یراعتبار اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و و880یال گذا9نفر سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در هزار26یرپروژه

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896و

گذا سرمایه مجموع افزود: برداروی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، و80(ارس، هزار

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145

اجرایی عملیات آینده دوشنبه اینکه به اشاره با سرمایهگذا50وی با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال هزار

تص117 میشود، آغاز زنیرنفر کلنگ عملیات کرد: گذا8یح سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در و17یرپروژه بارمیلیارد694هزار و یال

گذا6نفر،738اشتغالزایی سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد171هزار با و پروژه405یال یک نفر،

گذا سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه و4یردر اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و اعتبار3نفر،120یال با چابهار آزاد منطقه در پروژه

گذا و462یرسرمایه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و گذا14نفر،562یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در 73یرپروژه

و ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و گذا10نفر،936یال سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد797هزار

ور هزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در و12یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد132هزار با و 670یال

شد.خواهدآغازنفر

فی پیشرفت به اشاره با گفت:53یکیزمومنی آزاد، مناطق پروژههای حال622درصدی در مختلف های حوزه و ها بخش در پروژه

گذا سرمایه ارزش که است نیزراحداث آنها برای شده انجام و2ی میلیارد127میلیون (رهزار میزان217یال و تومان) میلیارد هزار

است.نفرهزار37اشتغال

تسنیم
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)۰۷:۴۱-۰۰/۰۳/۳۱(آزادمناطقپروژه52اجراییعملیاتآغازخورد/کلیدشلمچه-بصرهآهنراهساخت

جا روز در آزاد مناطق در عمرانی های پروژه اجرای عملیات آغاز از آزاد مناطق عالی شورای مهمتردبیر از یکی که داد خبر جمهور رئیس دستور با ینری
است.شملچه-بصرهراهآهناحداثپروژهها،

بهرهبردا و اجرایی عملیات آغاز «مراسم در امروز مؤمنی عمرانیرحمیدرضا پروژههای از آزادی حضورمناطق با که اقتصادی» ویژه و

با کنفرانس ویدئو صورت به و آزادرئیسجمهور بمناطق حال اجراییرگزاردر عملیات امروز گفت: است، ارزش52ی با هزار62پروژه

گردشگ پتروشیمی، پروژههای شامل که آغاز تومان تجارمیلیارد مجتمعهای گلخانهای، باغات بصره، شلمچه راهآهن رفاهی،ری، و ی

میشود.چابهاروقشمکیش،انزلی،ماکو،اروند،ارس،آزادمناطقدراسکیپیستوتلهکابینآبی،کرپا

است. اروند آزاد منطقه در شملچه-بصره راهآهن احداث میشود، آغاز آن احداث عملیات امروز که پروژههایی این جمله از داد: ادامه وی

حاضر حال در افزود: سرمایهگذا621مؤمنی با عمرانی ازرپروژه بیش در248ی تومان میلیارد آزادهزار حالمناطق در اقتصادی ویژه و

دارند.درصد50یکیزفیپیشرفتمتوسططوربهکهاستاجرا

عالی شورای آزاددبیر بهرهبردامناطق با آتی ماههای در داد: ادامه اقتصادی ویژه اجرا،رو حال در پروژههای این از نفر37ی هزار

است.گرفتهعهدهبرخصوصیبخشراپروژههاایندریرسرمایهگذاعمدهوشدخواهندکاربهمشغول

مخا احداث روی، فوالد، پتروشیمی، شامل پروژهها این مؤمنی، گفته گردشگزبه انبار، نیررن، اسکله، ساخت شیوی، آب و ینکنرگاه

است.درصدچهارتنهاپروژههاایندردولتسهمکههستندماکووکیشقشم،چابهار،انزلی،اروند،ارس،آزادمناطقدر

اجرایی عملیات رئیسجمهور دستور با امروز کرد: خاطرنشان ارزش62وی به در42پروژه تومان میلیارد آزادهزار اقتصادیمناطق ویژه و

شد.خواهدآغاز

مهر

)۱۰:۳۵-۰۰/۰۳/۳۱(یربناییزپروژه50ازیربهرهبرداباآزادمناطقدرتولیدجهش

رییسجمهو حضور با امروز و50یرصبح و کرد آغاز را خود فعالیت تومان میلیارد هزار هشت ارزش به سرمایهگذارط52پروژه با میلیارد64یرح هزار
گرفت.قراراجراییمرحلهدراقتصادیویژهوآزادمناطقدرتومان

) امروز جمهوهخردادما31صبح رییس برایر) امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد قالب در کنفرانسی ویدیو صورت به ی

ط تولید»، هرمرجهش خوزستان، غربی، آذربایجان شرقی، آذربایجان استانهای در هایی افتتاحزح بلوچستان و سیستان و گیالن گان،

بگیرد.قرارمردمبهرسانیخدمتبرایفعالیتمداردرامروزازتاکرد

سال آغاز از اینکه بیان با روحانی» حسن المسلمین و االسالم «حجت راستا، همین پشت99در افتتاح رویداد چهارم و هفتاد امروز تا

تص است، شده گذاشته مرسر ایران که دهد می نشان جهانیان به روند این کرد: گذاریح سرمایه ایرانرکز مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشورآبادانیبهعالقهمند
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گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم نداشتند،ری امید خود هزار248ی

نمیکردند.یرگذاسرمایهآزادمناطقدرتومانمیلیارد

ارزش به هایی پروژه فعالیت آغاز اینکه بیان با بورس70روحانی ایجاد کرد: تاکید است، ملت این عظمت از نشان تومان میلیارد هزار

است.پیشرفتوتوسعهمسیردراقتصادیویژهوآزادمناطقگرفتنقرارازحاکیآبشوربانکالمللی،بین

شورایعالی دبیر مومنی» «حمیدرضا آزادهمچنین اینمناطق کرد: خاطرنشان کیش، در بورس تاالر ایجاد به اشاره با اقتصادی ویژه و

مهمت عنوان به طرموضوع از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر یقرین

کنت قابل و استاندارد های اررشیوه و مالی نیازهای تامین با کند.زل فراهم داخلی تولیدی کاالهای صادرات برای مطمئنی مسیر کشور ی

گذا سرمایه در دولت سهم اینکه بیان با هایروی پروژه آزادی دورهمناطق چهار طی کرد: تاکید است، درصد چهار اقتصادی ویژه و

افتتاحیه گذا621آیین سرمایه ورپروژه گذازی سرمایه ارزش به ها محدوده این در اجرا248یریربنایی حال در تومان میلیارد هزار

داشت.خواهدهمراهبهمستقیماشتغالزایینفرهزار37برایودارندیکیزفیپیشرفتدرصد50متوسططوربهکهاست

جمهو رییس از پایان در تسرمومنی برای که درخواست وری آبشور بانک برای مجوز صدور و الملل بین بورس فعالیت فرآیند در یع

کند.صادرراالزمدستوراتاختصاصیبانک

شدزنیکلنگوافتتاحاقتصادیویژهوآزادمناطقدرحرط102

ط تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد غربی،ردر آذربایجان شرقی، آذربایجان استانهای در هایی ح

هرم ویدیزخوزستان، حضور با بلوچستان و سیستان و گیالن رییسجمهووگان، سرمایهگذارکنفرانسی به مربوط که شد افتتاح یری

آزاددر گذارتجامناطق سرمایه ارزش با و بود انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی حدودری- برای تومان میلیارد هزار هشت 2ی

است.کردهمستقیماشتغالزایینفر90وهزار

ط شاملراین ها سرمایهگذا15ح ارزش به اقتصادی و تولیدی و2یرپروژه برای619هزار اشتغالزایی و تومان ارس،575میلیارد در نفر

ورط11 اقتصادی گذازح سرمایه ارزش به برای225یریربنایی اشتغالزایی و تومان اروند،260میلیارد در و15نفر تولیدی یربناییزپروژه

سرمایهگذا ارزش و2یربه برای480هزار اشتغالزایی و تومان و880میلیارد قشم در سرمایهرط9نفر ارزش به تولیدی و اقتصادی ح

شد.مینفر375برایاشتغالزاییتومانمیلیارد689وهزار2یرگذا

گذا50همچنین سرمایه با دیگر و64یرپروژه و192هزار هزار هفت اشتغالزایی و تومان جمهو117میلیارد رییس فرمان با ی،رنفر

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت زنی کلنگ عملیات شامل که کردند آغاز را خود اجرایی ورعملیات هزار یک 769ی

اشتغالزایی و تومان گذا6نفر،738میلیارد سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه اشتغالزایی517ی و تومان میلیارد

گذا405 سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک اشتغالزایی430یرنفر، و تومان چابهار120میلیارد آزاد منطقه در پروژه سه نفر،

گذا سرمایه اعتبار و46یربا و217هزار هزار یک اشتغالزایی و تومان سرمایه14نفر،562میلیارد اعتبار با قشم آزاد منطقه در پروژه

ورگذا هزار هفت و328ی هزار یک اشتغالزایی و تومان گذا10نفر،936میلیارد سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در سهرپروژه ی

و و579هزار هزار یک اشتغالزایی و تومان گذا686میلیارد سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در پروژه هشت و ورنفر هزار یک 213ی

شود.مینفر670برایاشتغالزاییوتومانمیلیارد

ط افتتاح برای رویداد چهار هایرتاکنون آزادح بمناطق اقتصادی ویژه بهرهبردارو گام نخستین در که است شده طرگزار از درری ها ح

سالرشه سرمایهگذا99،58یورماه ارزش به ورپروژه هزار یک و580ی هزار چهار اشتغال و تومان دوم412میلیارد گام در و شد آغاز نفر
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گذشته سال ماه دی گذا60در سرمایه ارزش به و9یرپروژه هزار سه اشتغال و تومان میلیارد سوم200هزار دوره در و شد افتتاح نفر

فروردین گذارط39نیز1400در سرمایه با ورح هزار پنج حدود برای اشتغالزایی و تومان میلیارد هزار هفت بردا42ی بهره به یرنفر

آخ در و جاررسید سال ماه اردیبهشت در فطر عید با همزمان مرحله ارزش94ی،رین به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار هزار

کردند.آغازراخودفعالیتنفر943

های پروژه افتتاح گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با تومان38ح میلیارد هزار

است.رسیدهیربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16حدودو

دارای اکنون آزادایران تشکیلرتجامناطق گذشته های هفته طی و است ماکو و اروند انزلی، ارس، چابهار، قشم، کیش، ی-صنعتی

گرفت.قراردولتکاردستوردروشدتصویبنیزجدیداقتصادیویژهمنطقه13وآزادمنطقههفت

ایرنا

)۰۸:۱۴-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم ایسنا، گزارش طربه از ملیری آزادحهای مردمرتجامناطق اینکه بیان با ی

بز بسیار رییسجمهورمسئولیت آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی بهرگ کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنان

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

یربناییزپروژه50ازیدارهبربهرباادآزمناطقدرتولیدجهشانیکو:ار|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۳۴۷
Freena.ir

http://www.newswire.ir/KIOSNROS


ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۲۰:۴۵-۰۰/۰۳/۳۰(انزلیآزادمنطقهپوشیدهرسیزشهرباوابیکرپامجموعه-احدا?عملیاتآغاز

پا مجموعه احداث عملیات شهربارآغاز و ابی سزک مدیری گزارش به انزلی آزاد منطقه المللرپوشیده بین امور و عمومی روابط یت

های پروژه افتتاح از دور پنجمین در انزلی، آزاد منطقه آزادسازمان ساختمناطق جمهور،عملیات رییس روحانی حسن دکتر فرمان به

شود.میآغازمنطقهاینپوشیدهرسیزشهرباوابیکرپامجموعه

پا شهربارمجموعه و ابی سزک گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه بارمیلیارد4300یرپوشیده داخلی خصوصی بخش یالی

گی آخربهره از مساحتری به فضایی در المللی بین های شاخص و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای 23000یر

گیرد.میقراریربردابهرهموردوساختهنیموسالدوظرفمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرمربع)مترهزار23مترمربع(

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

گذارگردشگ سرمایه با منطقه خاری مقیم ایرانی جهتری در سازمان های ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از ج

گردد.میمحسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایهجذب

گردشگ حوزه در اکنون هم است بزرگفتنی دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه کشور؛رکواآیریحی-گردشگرین خزندگان باغ و یوم

مرگتربز تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل امکاناترینا سایر بهمراه آبی های ورزش و یحی

گردشگرتف و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سازمانریحی سوی از که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقه

1400/03/30
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)۱۵:۲۰-۰۰/۰۳/۳۱(صاداراتافزایشواقتصادیهایفعالیترونقهدفباکیشدرالمللبینبورسایجاد

شورایعالی دبیر جمهورو رییس مشاور مومنی، حمیدرضا کیش، آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط گزارش مناطقبه

امروزرتجاآزاد اینکه اعالم با کشور صنعتی و گذارط50ی سرمایه بررح بالغ ارزشی با برای8ی اشتغالزایی و تومان میلیارد هزار2هزار

در90و آزادنفر بردامناطق بهره به ارس و قشم اروند، حاضررکیش، حال در که کنم می اعالم افتخار با داشت: اظهار رسد می 621ی

گذارط سرمایه ورح درزی آزادیربنایی برمناطق بالغ ارزشی با با248کشور متوسط صورت به که است اجرا حال در تومان میلیارد هزار

داشت.خواهدهمراهبهاشتغالزایینفرهزار37حدودبرایآیندههایماهدریربردابهرهویکیزفیپیشرفتدرصد50

اجرایی عملیات امروز همچنین افزود: ازرط52وی بیش ارزش به کیش،62ح چابهار، انزلی، اروند، ارس، مناطق در تومان میلیارد هزار

شود.میآغازماکووقشم

درج الملل بین بورس ایجاد قانونی کارهای سازو اینکه اعالم با جمهور رییس منظورزمشاور به : داشت اظهار است شده تامین کیش یره

همکا مالی های بازار متعدد و متنوع مزایای از مندی انجامربهره سرمایه بازار مختلف های بخش و مناطق میان ای گسترده های ی

ش ایجاد به توان می جمله آن از که خاصرشده سرمایه تامین آزادکت جهتمناطق مناطق در بورس تاالرهای های فعالیت گسترش و

کرد.اشارههمسایههایکشورازویژهبهخارجیگذارسرمایهجذب

ش ساختار اصالح افزود: گذاروی سرمایه های آزادیرکت اقداممناطق دست در موضوعات دیگر از نیز سرمایه بازار از منابع تامین جهت

است.

موثرت از یکی الملل بین بورس اینکه بیان با خارجیرمومنی های سرمایه جذب جهت الزم اقتصادی بستر ایجاد برای های برنامه ین

ط از اقتصادجهانی احتساب با افزود: است کشور کاالهایربه صادرات برای مطمئنی مسیر الملل بین بورس استاندارد های شیوه یق

کنند.فراهمراکشورتولیدی

ار مالی تامین در بدیلی بی نقش ابزار این : داشت اظهار طزوی برای شری و ها دررح تنها نه ها آزادکت کشورمناطق کل برای بلکه

شد خواهد افتتاح کیش در الملل بین بورس بعدی رویداد در آن از پس و بوده بورس شورایعالی از مجوز اخذ حال در که داشت خواهد

شورایعالی آزاددبیر تسمناطق و تسهیل خواستار اختصاصیرهمچنین بانک و آفشور بانک تاسیس روند آزادیع امکانمناطق همچنین

شد.آزادمناطقتولیدیهایواحدبهکمکبرایهابانکتسهیالتدرصد50ازاستفاده

تص تسرمومنی صورت در کرد: مریح بانک مطابقزکریع آفشور بانک تاسیس برای متعددی گذاران سرمایه مجوز صدور فرایند در ی

بود.خواهیمکشورومناطقاقتصادیتوسعهبریرچشمگییرگذاراثآنازپسکهکنندمیاقداممقرراتوقوانین

مر برون بانک اثزوی از یکی نیز را گذارگذارتری سرمایه اقدامات و ها فعالیت رساندن ثمر به در مالی های ساختار تجارین و یری

سا اعتماد با که تسزبرشمرد در المللی، بین مالی منابع و ها سرمایه ورود زمینه ایجاد بر عالوه خارجی، گذاران سرمایه برای روندری یع

کرد.خواهدایفامهمینقشیرتجا

گذا سرمایه های فعالیت از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده جمهوراظهارداشت: رییس تجارمشاور و وری آنها ی

کند.میایجادآزادمناطقهایحرطتامینجهتباالییبسیارظرفیتآزاد،مناطقهایسازمان

اختصاصی بانک تاسیس مومنی گفته آزادبه تومناطق منظور سازبه هدفند و ها سپرده بهینه هایزیع واحد به ارائه قابل تسهیالت ی

باشد.مییزکرمبانکیرهمکانیازمندکهاستمواردیدیگرازمناطق،درمستقرخدماتیوتولیدی

۱۴۰۰خرداد۳۱
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ش مالی منابع اینکه بیان با بزروی و کوچک های سازمان همه تریان اصلی از یکی مالی تامین و هستند ورگ زدایی مانع های ابزار ین

بردا بهره با تولید در گذارپشتیبانی سرمایه و مالی تامین شورای تشخیص با اخیر ماه سه در اظهارداشت: است پول زمانی ارزش از یری

ط مالی تامین جهت در الزم اقدامات متخصصان و نخبگان حضور هایربا سازمان کلیدی های آزادح نتیجهمناطق در که شد انجام

ار خ2بیش کیش، فرودگاه جدید پایانه برای تومان میلیارد پانصد و ایر،رهزار کیش توسعه و تجهیزات لجستیکیزید های یرساخت

گردشگ طرو و کاسپین بندر های اسکله توسعه و تکمیل امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، هایری یرساختیزح

است.شدهمالیتامینمتنوع،هایروشبابکر

از بیش افزود: همچنین ط3مومنی برای تومان میلیارد هایرهزار درزح آزادیربنایی هایمناطق فرایند شدن نهایی با ارس و چابهار

شد.خواهدتامینالزم

از بیش حاضر حال در مومنی رضا حمید گفته بانک320به و479شعبه بیمه زمینه74شعبه در رسانی خدمت حال در صرافی شعبه

باشندمیکشورآزادمناطقاقتصادیفعاالنبهیراعتباومالی

)۱۶:۳۴-۰۰/۰۳/۳۱(شدآغازپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهساختاجراییعملیات

پا مجموعه ساخت اجرایی شهربارعملیات و آبی سزک مدیری گزارش به شد آغاز سازمانرپوشیده الملل بین امور و عمومی روابط یت

اقتصادی عمرانی های پروژه تولید جهش برای امید و تدبیر دولت افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در انزلی آزاد وزمنطقه یربنایی

آزادیرگردشگ روحانیمناطق دکتر دستور با جمهورکشور محترم ،ریاست ایران اسالمی اجرایی50ی عملیات و افتتاح حرط52پروژه

شد.آغاز

ط افتتاح رویداد پنجمین رویداد سراسراین های آزادیرح کنفرانسیمناطق ویدیو افتتاحیه های برنامه جمهوردر کهریاست بوده ی

پا مجموعه پروژه ساخت عملیات روحانی دکتر دستور شهرباربا و آبی سزک گردشگری و تجارت فاز در آغازرپوشیده انزلی آزاد منطقه ی

شد.

بز پروژه این است گردشگرگفتنی تکمیلرگ منظور به دیگر گامی گردشگزی های ساخت ضریر افزایش و ماندگاری درریب گردشگر ی

شد.محققکشورازجرخامقیمداخلیگذارسرمایهجذبباکهبودهانزلیآزادمنطقه

پا شهربارمجموعه و ابی سزک گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه گیرمیلیارد4300یرپوشیده بهره با خصوصی بخش ازریالی ی

مساحترآخ به فضایی در المللی بین های شاخص و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای متر23مترمربع(23000یر هزار

گیرد.میقراریربردابهرهموردوساختهنیموسالدوظرفمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرنفر120برایاشتغالزاییمیزانبامربع)

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

اتصادارایشافزواقتصادیهایلیتفعارونقهدفباکیشدرلمللابینسبورایجادآینده:اقتصاد|خبرخبرادامهادامه
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گذارگردشگ سرمایه با منطقه خاری مقیم ایرانی جهتری در سازمان های ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از ج

گردد.میمحسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایهجذب

گردشگ حوزه در اکنون هم است ذکر به بزرالزم دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه خزندگانرکواآیریحی-گردشگرین باغ و یوم

بز مرگترکشور؛ تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل سایررینا بهمراه آبی های ورزش و یحی

تف گردشگرامکانات و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سویریحی از که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقهسازمان

1400/03/31

)۲۳:۲۴-۰۰/۰۳/۳۱(کیشردعمرانیحرط٢١اجراییعملیاتآغازویربردابهره

افتتاح دوره پنجمین آیین در کیش آزاد منطقه سازمان بینالملل امور و روابطعمومی از نقل به نیوز اقتصادآینده گزارش حرط52به

در آزادعمرانی ارزشمناطق با ماکو اروند، انزلی، قشم، کیش، ارس، اقتصادی ویژه از8و جمهور رئیس حضور با که تومان میلیارد هزار

برط کنفرانس ویدیو مقاومتی،ریق اقتصاد اهداف تحقق خصوص در انقالب معظم رهبر های دغدغه به اشاره با آهنگران جعفر گزارشد،

عملکرد از دولت و انقالب معظم رهبر حمایت با تردید بی کرد: آزادتاکید توسعهمناطق پیشرو عنوان به مناطق این موانع، رفع و

شد.خواهندتبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمرتحشرایطدراقتصادییرآوتابازموفقیهاینمونهبهکشور،اقتصادی

ارزش به اشاره با کیش، آزاد منطقه سازمان عامل و29مدیر عمرانی پروژههای تومانی میلیارد کهزهزار صنعتی غیر و صنعتی یرساختی،

بردا بهره از اجراست، حال در دولتی و خصوصی بخش توسط کیش اجراییردر عملیات آغاز و سرمایهگذارط٢١ی مجموع با یالیریرح

داد.خبریرهزجایندریالرمیلیاردهزار٤٢معادلیزارو

تکمیل لزوم بر تاکید با آهنگران متوازجعفر توسعه و ماهیتزیرساختها راستای در پایدار و آزادن سرمایهگذامناطق جذب جمله یراز

فناو انتقال صادرات، افزایش مراکزمالی،رخارجی، عرصه در پیشرفته خدمات ارائه پایه بر مناطق این پنجم نسل به ورود آن از مهمتر و ی

گردشگ توارلجستیکی، هدف با اخیر ماههای در کیش آزاد منطقه سازمان داشت: اظهار فناورانه، فعالیتهای و باتسهیلزی توسعه در ن

بر کاهش خصوصی، بخش مانعوفعالیت خصوص در انقالب معظم رهبر منویات به عمل ضمن اقتصادی، فعاالن با تعامل و کراسی

سرمایهگذا هدایت با توانسته تولید از حمایت و فناورانهرزدایی تولیدی خدمات و دارویی صنایع کلیدی حوزههای در خصوصی بخش ی

کند.تجربهرامناسبیبسیاررشد

ساخت مراحل تکمیل به ملی، سطح در آزاد منطقه این ظرفیتهای مطلوب معرفی و مناسب فرصتهای ایجاد اهمیت بر تاکید با وی

مساف جدید امروزرپایانه افزود: و کرد اشاره کیش بینالمللی فرودگاه سرمایهگذارط9ی حجم با عمرانی تومان1900یالیریرح میلیارد

ارروسرمایهگذا حدود22یزی عالوه به دالر بردا11میلیون بهره به یورو اجراییرمیلیون عملیات و رسید سرمایهگذارط١٢ی با هزار١٦یرح

شد.آغازکیشدریالرمیلیارد١٩٧و

ط این که مطلب این بیان با طرآهنگران با منطبق ها پاسخگوییرح هدف با شناختی جمعیت مطالعات اساس بر و کیش جامع ح

تص است، شده بنا منطقه رشد حال در نیازجمعیت طربه این کرد: برایریح حدود375حها و مستقیم طور به طور755نفر به نفر

شدآغازپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختاییاجرعملیاتآینده:اقتصاد|خبرخبرادامهادامه
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است.داشتهاشتغالزاییغیرمستقیم

کیش، آزاد منطقه حقوقی های خواسته راستای در کرد درخواست روحانی حسن دکتر از همچنین آزاد منطقه سازمان عامل مدیر

شزبرایبا سهام واگذارگشت و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش هواپیمایی جرکت اقتصادی فعاالن به سهام این از بخشی یزه،زی

ش٤٩گشتزبا سهام از بردرصد و آب برکت شبکه اتصال همچنین و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش برق شبکه به کیش سراسرق یرق

هدفتقویت انرزبا های ساخت شهژیر عنوان به منطقه این ساکنان بیشتر رفاه افزایش و آزادری منطقه سازمان پیشرو، و هوشمند ی

کند.یررایاکیش

ج آهنگران طزجعفر از مالی منابع تأمین نوین روشهای از موفق استفاده در پیشرو آزاد منطقه را برایریره سرمایه بازار یق

صکرتکمیلط اوراق انتشار گفت: و کرد عنوان تمام نیمه عمرانی خوحهای اوراق و اجاره ارزشرک به دین ایجاد400ید و تومان میلیارد

در ساختمان و زمین آزاداولینصندوق سازمناطق جمله از امیدوکشور که است مالی منابع تأمین در بخش اطمینان و نوین کارهای

یابد.گسترشهمخصوصیبهبخشیمردا

ط است ذکر به عالیرالزم شورای دبیر و رئیسجمهور کنفرانسی ویدیو حضور با آیین این در که آزادحهایی همچنینمناطق و کشور

هرم استان بردازفرماندار بهره به کیش در بلرگان از عبارت رسید ماربAکوی پرشین تلهکابینرجهای یوتاور، مسکونی مجتمع ینا،

ش حفارمیکا، ارائهخدمات شرکت دوم فاز کیش)، پارسیان سرویس (پترو گازری و نفت صنایع پیشرفته ایمنی خدمات ارائه فامور(کت

شرمه فازجدید کیش)، شرگان مدیفارم)، (کیش ورزشی مکمل و خوراکی قطره و شربت تولید ورکت اتصاالت و شیرآالت تولیدی کت

میباشند.کیش)سالمتنوشیدرمروا(آشامیدنیآبتولیدیکترشوکیش)هیدرونیوماتیککولِمت(گازونفتصنایعابزار

ط جاترهمچنین کارخانه آرمیتاژ، و ملیا های هتل ونیز، چندمنظوره مجموعه شامل نیز شد آغاز امروز آنها اجرایی عملیات که هایی ح

فل سازههای شیزساخت آب های پکیج انواع ساخت و طراحی آرایشی، و خانگی مونتاژلوازم کشتیرانی، سکوهای انواع وری، ینکن

بارب پایانه کارتصفیه، کامیونی، چاری بندر مواصالتی جاده فرودگاه، غربی اپرون فرودگاهی، مدرسهرگو پیرامونی18ک، دیوار و کالسه

بود.کیشالمللیبینفرودگاه

مهرمنبع:

/۰۰(کیشردیالرمیلیاردهزار٤٢معادلیزارویالیراعتبارمجموعباعمرانیحرط٢١اجراییعملیاتآغازویربردابهره
۰۴/۰۱-۰۱:۳۷(

افتتاح دوره پنجمین آیین در کیش آزاد منطقه سازمان بینالملل امور و روابطعمومی گزارش دررط52به عمرانی آزادح ومناطق

ارزش با ماکو اروند، انزلی، قشم، کیش، ارس، اقتصادی ط8ویژه از جمهور رئیس حضور با که تومان میلیارد کنفرانسرهزار ویدیو یق

تردیدرب بی : کرد تاکید ، مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق خصوص در انقالب معظم رهبر های دغدغه به اشاره با آهنگران جعفر ، گزارشد

عملکرد از سیزدهم دولت و انقالب معظم رهبر حمایت آزادبا کشورمناطق اقتصادی توسعه پیشرو عنوان به مناطق این ، موانع رفع و

.شدخواهندتبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمرتحشرایطدراقتصادییرآوتابازموفقیهاینمونهبه،

ارزش به اشاره با کیش، آزاد منطقه سازمان عامل و29مدیر عمرانی پروژههای تومانی میلیارد کهزهزار صنعتی غیر و صنعتی یرساختی،

کیشدرانیعمرحطر٢١اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهرآینده:اقتصاد|خبرخبرادامهادامه
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بردا بهره از اجراست، حال در دولتی و خصوصی بخش توسط کیش اجراییردر عملیات آغاز و سرمایهگذارط٢١ی مجموع با یالیریرح

داد.خبریرهزجایندریالرمیلیاردهزار٤٢معادلیزارو

تکمیل لزوم بر تاکید با آهنگران متوازجعفر توسعه و ماهیتزیرساختها راستای در پایدار و آزادن سرمایهگذامناطق جذب جمله یراز

فناو انتقال صادرات، افزایش مراکزمالی،رخارجی، عرصه در پیشرفته خدمات ارائه پایه بر مناطق این پنجم نسل به ورود آن از مهمتر و ی

گردشگ توارلجستیکی، هدف با اخیر ماههای در کیش آزاد منطقه سازمان داشت: اظهار فناورانه، فعالیتهای و باتسهیلزی توسعه در ن

بر کاهش خصوصی، بخش مانعوفعالیت خصوص در انقالب معظم رهبر منویات به عمل ضمن اقتصادی، فعاالن با تعامل و کراسی

سرمایهگذا هدایت با توانسته تولید از حمایت و فناورانهرزدایی تولیدی خدمات و دارویی صنایع کلیدی حوزههای در خصوصی بخش ی

کند.تجربهرامناسبیبسیاررشد

ساخت مراحل تکمیل به ملی، سطح در آزاد منطقه این ظرفیتهای مطلوب معرفی و مناسب فرصتهای ایجاد اهمیت بر تاکید با وی

مساف جدید امروزرپایانه افزود: و کرد اشاره کیش بینالمللی فرودگاه سرمایهگذارط9ی حجم با عمرانی تومان1900یالیریرح میلیارد

ارروسرمایهگذا حدود22یزی عالوه به دالر بردا11میلیون بهره به یورو اجراییرمیلیون عملیات و. رسید سرمایهگذارط١٢ی با هزار١٦یرح

شد.آغازکیشدریالرمیلیارد١٩٧و

ط این که مطلب این بیان با طرآهنگران با منطبق ها پاسخگوییرح هدف با شناختی جمعیت مطالعات اساس بر و کیش جامع ح

تص است، شده بنا منطقه رشد حال در نیازجمعیت طربه این کرد: برایریح حدود375حها و مستقیم طور به طور755نفر به نفر

است.داشتهاشتغالزاییغیرمستقیم

، کیش آزاد منطقه حقوقی های خواسته راستای در کرد درخواست روحانی حسن دکتر از همچنین آزاد منطقه سازمان عامل مدیر

شزبرایبا سهام واگذارگشت و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش هواپیمایی جرکت اقتصادی فعاالن به سهام این از بخشی ،زی یزه

ش٤٩گشتزبا سهام از بردرصد و آب برکت شبکه اتصال همچنین و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش برق شبکه به کیش سراسرق یرق

هدفتقویت انرزبا های ساخت شهژیر عنوان به منطقه این ساکنان بیشتر رفاه افزایش و آزادری منطقه سازمان ، پیشرو و هوشمند ی

کند.یررایاکیش

ج آهنگران طزجعفر از مالی منابع تأمین نوین روشهای از موفق استفاده در پیشرو آزاد منطقه را برایریره سرمایه بازار یق

صکرتکمیلط اوراق انتشار گفت: و کرد عنوان تمام نیمه عمرانی خوحهای اوراق و اجاره ارزشرک به دین ایجاد400ید و تومان میلیارد

در ساختمان و زمین آزاداولینصندوق سازمناطق جمله از امیدوکشور که است مالی منابع تأمین در بخش اطمینان و نوین کارهای

یابد.گسترشهمخصوصیبهبخشیمردا

ط است ذکر به عالیرالزم شورای دبیر و رئیسجمهور کنفرانسی ویدیو حضور با آیین این در که آزادحهایی همچنینمناطق و کشور

هرم استان بردازفرماندار بهره به کیش در بلرگان از عبارت رسید ماربAکوی پرشین تلهکابینرجهای یوتاور، مسکونی مجتمع ینا،

ش حفارمیکا، ارائهخدمات شرکت دوم فاز کیش)، پارسیان سرویس (پترو گازری و نفت صنایع پیشرفته ایمنی خدمات ارائه فامور(کت

شرمه فازجدید کیش)، شرگان مدیفارم)، (کیش ورزشی مکمل و خوراکی قطره و شربت تولید ورکت اتصاالت و شیرآالت تولیدی کت

میباشند.کیش)سالمتنوشیدرمروا(آشامیدنیآبتولیدیکترشوکیش)هیدرونیوماتیککولِمت(گازونفتصنایعابزار

ط جاترهمچنین آرمیتاژ،کارخانه و ملیا های هتل ونیز، چندمنظوره مجموعه شامل نیز شد آغاز امروز آنها اجرایی عملیات هاییکه ح

فل سازههای شیزساخت آب های پکیج انواع ساخت و طراحی آرایشی، و خانگی مونتاژلوازم کشتیرانی، سکوهای انواع وری، ینکن

دریالردمیلیارارهز٤٢معادلیارزولییاراعتبارمجموعباانیعمرحطر٢١اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهرآینده:اقتصاد|خبرخبرادامهادامه
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بارب پایانه کارتصفیه، کامیونی، چاری بندر مواصالتی جاده فرودگاه، غربی اپرون فرودگاهی، مدرسهرگو پیرامونی18ک، دیوار و کالسه

بود.کیشالمللیبینفرودگاه

)۲۱:۳۷-۰۰/۰۳/۳۰(اقتصادیویژهوآزادمناطقدرجدیدحرطیالرمیلیاردهزار80افتتاح

ط افتتاح قطار باراقتصادتهران: دوازدهم دولت ملی ارزشرط50حهای به میلیارد80ح ایستگاهرهزار به بار پنجمین برای مناطقیال،

رسید.اقتصادیویژهوآزاد

امروز ایرنا، گزارش طهخردادما31دوشنبه،(به تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در هاییر) ح

هرم خوزستان، غربی، آذربایجان شرقی، آذربایجان استانهای ویدیزدر حضور با بلوچستان و سیستان و گیالن کنفرانسیوگان،

سرمایهگذاررییسجمهو به مربوط که شد خواهد افتتاح درری آزادی ورتجامناطق شود می انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی ی-

میکند.فراهمرامستقیماشتغالزایینفر90وهزار2حدودبرای

تجا آزاد منطقه در گزارش، این اساس ارسربر سرمایهگذا15ی ارزش با اقتصادی و تولیدی و2یرپروژه و619هزار تومان میلیارد

برای بردا575اشتغالزایی بهره به اروندرنفر آزاد منطقه در و رسد می ورط11ی اقتصادی گذازح سرمایه ارزش به 225یریربنایی

کنند.میفراهممستقیمصورتبهرانفر260اشتغالامکانکهرسدمییربردابهرهبهتومانمیلیارد

و15همچنین تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در برداریربنایی بهره به قشم صنعتی سرمایهگذاری ارزش که رسد می آنهاری و2ی هزار

برای480 و است تومان افتتاح880میلیارد نیز کیش آزاد منطقه در و کند می ایجاد شغل کاررط9نفر دستور در تولیدی و اقتصادی ح

کند.میایجادشغلیفرصتنفر375برایواستتومانمیلیارد689وهزار2آنهایرگذاسرمایهارزشکهداردقرار

ط افتتاح ادامه ها،ردر گذا50ح سرمایه با دیگر و64یرپروژه و192هزار هزار هفت اشتغالزایی و تومان رییس117میلیارد فرمان با نفر

کرد.خواهندآغازراخوداجراییعملیاتی،رجمهو

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت زنی کلنگ ورعملیات هزار یک اشتغالزایی769ی و تومان 6نفر،738میلیارد

گذا سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه اشتغالزایی517ی و تومان انزلی405میلیارد آزاد منطقه در پروژه یک نفر،

گذا سرمایه اعتبار اشتغالزایی430یربا و تومان گذا120میلیارد سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در پروژه سه و46یرنفر، 217هزار

و هزار یک اشتغالزایی و تومان گذا14نفر،562میلیارد سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در ورپروژه هزار هفت تومان328ی میلیارد

و هزار یک اشتغالزایی گذا10نفر،936و سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه یک579ی اشتغالزایی و تومان میلیارد

و گذا686هزار سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در پروژه هشت و ورنفر هزار یک برای213ی اشتغالزایی و تومان آغاز670میلیارد نفر

شد.خواهد

اقتصادیویژهوآزادمناطقدرجدیدحهایرطازیربهرهبرداگام5

ط مرحله، چهار در دررتاکنون ای توسعه های آزادح بردامناطق بهره به اخیر یکسال در اقتصادی ویژه پنجرو مرحله فردا و رسیده ی

شود.میگزارربآیین،این

بهرهبردا گام نخستین طردر از شهری در ها سالرح سرمایهگذا99،58یورماه ارزش به ورپروژه هزار یک اشتغال580ی و تومان میلیارد
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و هزار گذشته412چهار سال ماه دی در دوم گام در و شد آغاز گذا60نفر سرمایه ارزش به سه9یرپروژه اشتغال و تومان میلیارد هزار

و فروردین200هزار در سوم دوره در و شد افتتاح گذارط39نیز1400نفر سرمایه با برایرح اشتغالزایی و تومان میلیارد هزار هفت ی

و هزار پنج بردا42حدود بهره به آخرنفر در و رسید جاری سال ماه اردیبهشت در فطر عید با همزمان مرحله ارزش94ی،رین به پروژه

کردند.آغازراخودفعالیتنفر943وهزار2اشتغالوتومانمیلیاردهزار6

های پروژه افتتاح گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با تومان38ح میلیارد هزار

است.رسیدهیربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16حدودو

دارای اکنون آزادایران تشکیلرتجامناطق گذشته های هفته طی و است ماکو و اروند انزلی، ارس، چابهار، قشم، کیش، ی-صنعتی

گرفت.قراردولتکاردستوردروشدتصویبنیزجدیداقتصادیویژهمنطقه13وآزادمنطقههفت

)۱۳:۱۲-۰۰/۰۳/۳۱(یربناییزپروژه50ازیربهرهبرداباآزادمناطقدرتولیدجهش

رییسجمهو حضور با امروز صبح و50یراقتصادتهران: و کرد آغاز را خود فعالیت تومان میلیارد هزار هشت ارزش به بارط52پروژه ح

گرفت.قراراجراییمرحلهدراقتصادیویژهوآزادمناطقدرتومانمیلیاردهزار64یرسرمایهگذا

) امروز صبح ایرنا، گزارش جمهوهخردادما31به رییس «تدبیرر) افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد قالب در کنفرانسی ویدیو صورت به ی

ط تولید»، جهش برای امید هرمرو خوزستان، غربی، آذربایجان شرقی، آذربایجان استانهای در هایی وزح سیستان و گیالن گان،

بگیرد.قرارمردمبهرسانیخدمتبرایفعالیتمداردرامروزازتاکردافتتاحبلوچستان

سال آغاز از اینکه بیان با روحانی» حسن المسلمین و االسالم «حجت راستا، همین پشت99در افتتاح رویداد چهارم و هفتاد امروز تا

تص است، شده گذاشته مرسر ایران که دهد می نشان جهانیان به روند این کرد: گذاریح سرمایه ایرانرکز مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشورآبادانیبهعالقهمند

گذا سرمایه خواندن مهم با تصروی مردم گذاری سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: نداشتند،ریح امید خود میلیارد248ی هزار

نمیکردند.یرگذاسرمایهآزادمناطقدرتومان

ارزش به هایی پروژه فعالیت آغاز اینکه بیان با بورس70روحانی ایجاد کرد: تاکید است، ملت این عظمت از نشان تومان میلیارد هزار

است.پیشرفتوتوسعهمسیردراقتصادیویژهوآزادمناطقگرفتنقرارازحاکیآبشوربانکالمللی،بین

شورایعالی دبیر مومنی، حمیدرضا آزادهمچنین اینمناطق کرد: خاطرنشان کیش، در بورس تاالر ایجاد به اشاره با اقتصادی ویژه و

مهمت عنوان به طرموضوع از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی سرمایههای جذب برای اقتصادی بستر یقرین

کنت قابل و استاندارد های اررشیوه و مالی نیازهای تامین با کند.زل فراهم داخلی تولیدی کاالهای صادرات برای مطمئنی مسیر کشور ی

گذا سرمایه در دولت سهم اینکه بیان با پروژههایروی آزادی آیینمناطق دوره چهار طی کرد: تاکید است، درصد چهار اقتصادی ویژه و

گذا621افتتاحیه سرمایه ورپروژه گذازی سرمایه ارزش به محدودهها این در که248یریربنایی است اجرا حال در تومان میلیارد هزار

داشت.خواهدهمراهبهمستقیماشتغالزایینفرهزار37برایودارندیکیزفیپیشرفتدرصد50متوسططوربه

جمهو رییس از پایان در تسرمومنی برای که درخواست وری آبشور بانک برای مجوز صدور و الملل بین بورس فعالیت فرآیند در یع

اقتصادیویژهوادآزمناطقدرجدیدحطریالردمیلیارارهز80افتتاحان:تهراقتصاد|خبرخبرادامهادامه
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کند.صادرراالزمدستوراتاختصاصیبانک

شدزنیکلنگوافتتاحاقتصادیویژهوآزادمناطقدرحرط102

ط تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد غربی،ردر آذربایجان شرقی، آذربایجان استانهای در هایی ح

هرم ویدیزخوزستان، حضور با بلوچستان و سیستان و گیالن رییسجمهووگان، سرمایهگذارکنفرانسی به مربوط که شد افتتاح یری

آزاددر گذارتجامناطق سرمایه ارزش با و بود انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی حدودری- برای تومان میلیارد هزار هشت 2ی

است.کردهمستقیماشتغالزایینفر90وهزار

ط شاملراین ها سرمایهگذا15ح ارزش به اقتصادی و تولیدی و2یرپروژه برای619هزار اشتغالزایی و تومان ارس،575میلیارد در نفر

ورط11 اقتصادی گذازح سرمایه ارزش به برای225یریربنایی اشتغالزایی و تومان اروند،260میلیارد در و15نفر تولیدی یربناییزپروژه

سرمایهگذا ارزش و2یربه برای480هزار اشتغالزایی و تومان و880میلیارد قشم در سرمایهرط9نفر ارزش به تولیدی و اقتصادی ح

شد.مینفر375برایاشتغالزاییتومانمیلیارد689وهزار2یرگذا

گذا50همچنین سرمایه با دیگر و64یرپروژه و192هزار هزار هفت اشتغالزایی و تومان جمهو117میلیارد رییس فرمان با ی،رنفر

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت زنی کلنگ عملیات شامل که کردند آغاز را خود اجرایی ورعملیات هزار یک 769ی

اشتغالزایی و تومان گذا6نفر،738میلیارد سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه اشتغالزایی517ی و تومان میلیارد

گذا405 سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک اشتغالزایی430یرنفر، و تومان چابهار120میلیارد آزاد منطقه در پروژه سه نفر،

گذا سرمایه اعتبار و46یربا و217هزار هزار یک اشتغالزایی و تومان سرمایه14نفر،562میلیارد اعتبار با قشم آزاد منطقه در پروژه

ورگذا هزار هفت و328ی هزار یک اشتغالزایی و تومان گذا10نفر،936میلیارد سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در سهرپروژه ی

و و579هزار هزار یک اشتغالزایی و تومان گذا686میلیارد سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در پروژه هشت و ورنفر هزار یک 213ی

شود.مینفر670برایاشتغالزاییوتومانمیلیارد

)۱۷:۳۱-۰۰/۰۳/۲۹(آزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217احداث

است.احداثحالدرآزادمناطقدراکنونهممختلفحوزههایوبخشهادرپروژه622گفت:جمهوررئیسمشاور

شورایعالی دبیرخانه از نقل به - آزاداقتصادگردان دبیرمناطق و جمهور رئیس مشاور مومنی» «حمیدرضا اقتصادی، ویژه و

آزادشورایعالی هایمناطق پروژه افتتاح مرحله از دور پنجمین گفت: خبر این اعالم با اقتصادی ویژه آزادو بارتجامناطق صنعتی ـ ی

یربناییزپروژه50ازیدارهبربهرباادآزمناطقدرتولیدجهشان:تهراقتصاد|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۳۵۶
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شد.خواهدگزارربخردادماه31دوشنبهروزجمهور؛رییسروحانیدکترحضور

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه15ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و نفر880یال

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9و

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و نفر،120یال

گذا3 سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه14نفر،562یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با قشم و73یرآزاد ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار10نفر،936یال با کیش آزاد منطقه در پروژه

گذا و35یرسرمایه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در 12یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار

استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217

های پروژه به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای

اول دوره در است، ط99یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر

(اردیبهشت چهارم دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیارد38ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومان

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ 46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

ادآزمناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز217احداثدان:گراقتصاد|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۳۵۷
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/۰۰/۰۳(اقتصادیویژهوآزادمناطقدرجدیدحرطیالرمیلیاردهزار80افتتاحمیشود؛انجامرییسجمهویحضوربافردا
۳۰-۱۶:۴۴(

رسید.اقتصادیویژهوآزادمناطقایستگاهبهبارپنجمینبراییال،رمیلیاردهزار80ارزشبهحرط50بادوازدهمدولتملیحهایرطافتتاحقطار

فردا - طهخردادما31دوشنبه،(اقتصادگردان تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در هاییر) ح

هرم خوزستان، غربی، آذربایجان شرقی، آذربایجان استانهای ویدیزدر حضور با بلوچستان و سیستان و گیالن کنفرانسیوگان،

سرمایهگذاررییسجمهو به مربوط که شد خواهد افتتاح درری آزادی ورتجامناطق شود می انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی ی-

میکند.فراهمرامستقیماشتغالزایینفر90وهزار2حدودبرای

تجا آزاد منطقه در گزارش، این اساس ارسربر سرمایهگذا15ی ارزش با اقتصادی و تولیدی و2یرپروژه و619هزار تومان میلیارد

برای بردا575اشتغالزایی بهره به اروندرنفر آزاد منطقه در و رسد می ورط11ی اقتصادی گذازح سرمایه ارزش به 225یریربنایی

کنند.میفراهممستقیمصورتبهرانفر260اشتغالامکانکهرسدمییربردابهرهبهتومانمیلیارد

و15همچنین تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در برداریربنایی بهره به قشم صنعتی سرمایهگذاری ارزش که رسد می آنهاری و2ی هزار

برای480 و است تومان افتتاح880میلیارد نیز کیش آزاد منطقه در و کند می ایجاد شغل کاررط9نفر دستور در تولیدی و اقتصادی ح

کند.میایجادشغلیفرصتنفر375برایواستتومانمیلیارد689وهزار2آنهایرگذاسرمایهارزشکهداردقرار

ط افتتاح ادامه ها،ردر گذا50ح سرمایه با دیگر و64یرپروژه و192هزار هزار هفت اشتغالزایی و تومان رییس117میلیارد فرمان با نفر

کرد.خواهندآغازراخوداجراییعملیاتی،رجمهو

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت زنی کلنگ ورعملیات هزار یک اشتغالزایی769ی و تومان 6نفر،738میلیارد

گذا سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه اشتغالزایی517ی و تومان انزلی405میلیارد آزاد منطقه در پروژه یک نفر،

گذا سرمایه اعتبار اشتغالزایی430یربا و تومان گذا120میلیارد سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در پروژه سه و46یرنفر، 217هزار

و هزار یک اشتغالزایی و تومان گذا14نفر،562میلیارد سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در ورپروژه هزار هفت تومان328ی میلیارد

و هزار یک اشتغالزایی گذا10نفر،936و سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه یک579ی اشتغالزایی و تومان میلیارد

و گذا686هزار سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در پروژه هشت و ورنفر هزار یک برای213ی اشتغالزایی و تومان آغاز670میلیارد نفر

شد.خواهد

اقتصادیویژهوآزادمناطقدرجدیدحهایرطازیربهرهبرداگام5

ط مرحله، چهار در دررتاکنون ای توسعه های آزادح بردامناطق بهره به اخیر یکسال در اقتصادی ویژه پنجرو مرحله فردا و رسیده ی

شود.میگزارربآیین،این

بهرهبردا گام نخستین طردر از شهری در ها سالرح سرمایهگذا99،58یورماه ارزش به ورپروژه هزار یک اشتغال580ی و تومان میلیارد

و هزار گذشته412چهار سال ماه دی در دوم گام در و شد آغاز گذا60نفر سرمایه ارزش به سه9یرپروژه اشتغال و تومان میلیارد هزار

و فروردین200هزار در سوم دوره در و شد افتتاح گذارط39نیز1400نفر سرمایه با برایرح اشتغالزایی و تومان میلیارد هزار هفت ی

و هزار پنج بردا42حدود بهره به آخرنفر در و رسید جاری سال ماه اردیبهشت در فطر عید با همزمان مرحله ارزش94ی،رین به پروژه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۳۵۸
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کردند.آغازراخودفعالیتنفر943وهزار2اشتغالوتومانمیلیاردهزار6

های پروژه افتتاح گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با تومان38ح میلیارد هزار

است.رسیدهیربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16حدودو

دارای اکنون آزادایران تشکیلرتجامناطق گذشته های هفته طی و است ماکو و اروند انزلی، ارس، چابهار، قشم، کیش، ی-صنعتی

گرفت.قراردولتکاردستوردروشدتصویبنیزجدیداقتصادیویژهمنطقه13وآزادمنطقههفت

)۰۷:۲۸-۰۰/۰۳/۳۱(رسیدیربردابهرهبهکیشوقشمدرپروژه24رییسجمهور؛کنفرانسیوویدیحضوربا

امروز تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه بیستمین طهخردادما31دوشنبه،(در چند هایر) استان با همزمان قشم و کیش در اقتصادی ح
شد.افتتاحیررییسجمهوکنفرانسیوویدیحضوربابلوچستانوسیستانوگیالنخوزستان،غربی،آذربایجانشرقی،آذربایجان

هرم استاندار - (زاقتصادگردان امروز صبح گفت:هخردادما31گان خبر این اعالم با و15) تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در یریربنایی

بردا بهره به قشم سرمایهگذارصنعتی ارزش که رسد می آنهاری و2ی برای480هزار و است تومان می880میلیارد ایجاد شغل نفر

کند.

افتتاحرف نیز کیش آزاد منطقه در افزود: همتی گذارط9یدون سرمایه ارزش که دارد قرار کار دستور در تولیدی و اقتصادی هارح آن ی

کند.میایجادشغلیفرصتنفر375برایواستیورومیلیون22وتومانمیلیارد862وهزاریک

شد.آغازیراستاندااقتصادیمعاونحضورباقشمدرهاپروژهاجراییعملیاتی،رجمهورییسفرمانباداد:ادامهگانزهرماستاندار

اجرایی عملیات آزاد، مناطق عالی شورای دبیرخانه اعالم اساس بر کرد: بیان گذا10همتی سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در یرپروژه

و هزار و579سه هزار یک اشتغالزایی و تومان و686میلیارد گذا14نفر سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در ورپروژه هزار هفت ی

شد.آغازجمهوررئیسدستورباامروزنفر936وهزاریکاشتغالزاییوتومانمیلیارد328

بهرهبردا گام نخستین طردر از شهری در ها سالرح تعداد99یورماه سرمایهگذا58، ارزش به ورپروژه هزار یک تومان580ی میلیارد

و هزار چهار اشتغال گذشته412و سال ماه دی در دوم گام در شد، آغاز گذا60نفر سرمایه ارزش به و9یرپروژه تومان میلیارد هزار

و هزار سه فروردین200اشتغال در سوم دوره در گذارط39نیز1400نفر، سرمایه با برایرح اشتغالزایی و تومان میلیارد هزار هفت ی

بردا بهره به نفر هزار پنج از آخربیش در و رسید جاری سال ماه اردیبهشت در فطر عید با همزمان مرحله ارزش94ی،رین به 6پروژه

شد.افتتاحنفر943وهزار2اشتغالوتومانمیلیاردهزار

های پروژه افتتاح گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با تومان38ح میلیارد هزار

حدود بردا16و بهره به اشتغال نفر دارایرهزار اکنون است.ایران رسیده آزادی انزلی،رتجامناطق ارس، چابهار، قشم، کیش، ی-صنعتی

و آزاد منطقه هفت تشکیل گذشته های هفته طی و است ماکو و کار13اروند دستور در و شد تصویب نیز جدید اقتصادی ویژه منطقه

گرفت.قراردولت

اقتصادیویژهوادآزمناطقدرجدیدحطریالردمیلیارارهز80افتتاحدان:گراقتصاد|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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)۱۰:۵۳-۰۰/۰۳/۳۱(استیافتهسامانآزادمناطقدرمقاومتیاقتصادکیش:آزادمنطقهسازمانمدیرعامل

شد.زنیکلنگنیزدیگرحرطدههاورسیدیربهرهبردابهاقتصادیویژهوآزادمناطقدرتومانمیلیاردهزارهشتارزشبهملیحرط50

دوشنبه، صبح - ویدی31اقتصادگردان حضور با تولید» جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در کنفرانسیوخردادماه

طررییسجمهو سرمایهگذاری به مربوط که شد افتتاح هایی دررح آزادی ورتجامناطق بوده انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی ی-

میکند.فراهمرامستقیماشتغالزایینفر90وهزار2حدودبرای

ط افتتاح آیین در جمهور وررئیس اقتصادی های تزح اکبر مهندس مرحوم خاطره و یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه کانریربنایی

بسیار زحمات جملهزکه از مختلف های بخش در آزادیادی مستعدمناطق مناطق از یکی عنوان به کیش از کشیدند، کشور توسعه برای

گذا سرمایه سرمایهگذاربرای که است مناطقی جزو کیش گفت: و برد نام بسیارری بسیارزیهای استعداد و گرفته انجام آن در یادی

گذاز سرمایه برای خارجیریادی سرمایه جذب و تحول برای کشور جنوب آزاد منطقه در مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد هم بیشتر ی

باشد.

به دوازدهم و یازدهم دولت همانند هم سیزدهم دولت دارم اطمینان افزود: آزادروحانی عمناطق ایران توسعه خواهدزبرای کمک یز

کرد.

گذا سرمایه افزایش شاهد کرونا و اقتصادی جنگ رغم به خوشبختانه کرد: اضافه درروی آزادی بخشمناطق فعالیت و تالش با

است.شدهکشورآیندهوتولیداقتصاد،آیندهبهمردمبیشتریرامیدوابهمنجرکههستیمخصوصی

تص کیش آزاد منطقه سازمان مدیرعامل رهبرهمچنین معظم مقام دغدغه موجود، دقیق اطالعات و آمار روایت به کرد: موردریح در ی

است.یافتهعملیسامانخدمتگزاردولتبلندهمتبهاقتصادیویژهوآزادمناطقدرمقاومتیاقتصاد

تس های محدودیت کاهش و آینده دولت در توجهی اندک با دارم اطمینان افزود: آهنگران تحرجعفر دلیل به مناطق این به یافته یمری

آو تاب از کاملی نمادهای به مناطق این تردید بدون و قطعا کرونا، و تحمیلی تبدیلرهای مقاومتی اقتصاد بهتر عبارت به و اقتصادی ی

است.تعمیمقابلنیزملیسطحدرخوبیبهوشده

ط حاضر حال در کرد: بیان ورآهنگران عمرانی هایی ارزشزح به برای29یرساختی اشتغالزایی با و تومان میلیارد در8500هزار نفر

رسید.خواهدیربردابهرهبهمروربهکهاستاجرادستدرکیش

افتتاح داد: ادامه گردشگرط9وی و خدماتی عمرانی، جرح در بازی کیش میلیارد19یره گذارهزار سرمایه یوررو11یالی،ریریال میلیون

گذا22و سرمایه دالر اررمیلیون برایزی شغلی فرصت ایجاد با همراه و و375ی مستقیم صورت به مستقیم755نفر غیر صورت به نفر

شد.انجامجمهوررئیستوسطامروز

لرش مت تولیدوکت ظرفیت با گاز و نفت صنایع حوزه در دقیق ابزار اتصاالت و شیرآالت تولیدکننده کیش هیدرونیوماتیک هزار13ک

گذا سرمایه با و سال در مستقیمرمیلیارد450یرقطعه اشتغال و مستقیم10یال غیر اشتغال و یوتاورا60نفر مسکونی مجتمع ، نفر

مساحت( با بنایزشاراکس) زمین21000یر مساحت و مربع گذا10100متر سرمایه با مربع میلیارد6یرمتر مستقیمرهزار اشتغال و یال

مستقیم30 غیر اشتغال و ش150نفر عملیاتیرنفر، ظرفیت با کیش پارسیان سرویس پترو گذا27کت سرمایه و ارردستگاه 5یزی

مستقیم اشتغال و دالر گذا46میلیون سرمایه و مستقیمرمیلیارد150یالیریرنفر غیر اشتغال و یکی57یال نیز میکا کابین تله نفر،
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ط گذاراز سرمایه با که است گذارمیلیارد600یرحهایی سرمایه همچنین و ارریال مسیر10یزی طول با یورو رفت3000میلیون متر

ب بارو مساف20گشت ورکابین مساف2ی مستقیمرکابین اشتغال و ویژه مستقیم80ی غیر اشتغال و ش120نفر مروار، نوشرکت ید

بر بالغ تولید با کیش بط30سالمت لیتر مستقیمرمیلیون اشتغال و معدنی آب گذا70ی سرمایه و ورمیلیارد700یالیریرنفر یال

مستقیم غیر ش200اشتغال مهرنفر، فامور فرآیند ایمنی خدمات ایمنیرکت بازرسی و اجرایی توان با کیش آموزش45گان و 1400قرارداد

گذا سرمایه با پتروشیمی و گاز و نفت صنعت پرسنل اررنفر گذا0.7یزی سرمایه و یورو مستقیمرمیلیارد200یرمیلیون اشتغال و یال

مستقیم12 غیر اشتغال و ش18نفر دوم فاز عملیاتیرنفر، توان با پویش طاها حفا12کت خدمات عملیات و گذارقرارداد سرمایه با یری

مستقیم17یزار اشتغال و دالر گذا70میلیون سرمایه با و مستقیمرمیلیارد250یالیریرنفر غیر اشتغال و جدید130یال فاز نفر،

ش دارو تولیدرتولید ظرفیت با نیز مدیفارم کیش مستقیم8کت اشتغال و قوطی گذا30میلیون سرمایه با ورمیلیارد270یرنفر یال

مستقیم غیر ب45اشتغال ، مارنفر پرشین مسکونی بلرجهای - مساحتAکوینا با بنازنیز زمین14865یر مساحت و مربع 11595متر

گذا سرمایه با مربع میلیارد10یرمتر مستقیمرهزار اشتغال و مستقیم27یال غیر اشتغال و ج350نفر در جمهور رئیس دستور با یرهزنفر

رسیدند.یربردابهرهبهکیش

ج بودن پیشرو از همچنین طزآهنگران تکمیل برای سرمایه بازار از مالی تامین زمینه در کیش وریره داد خبر تمام نیمه عمرانی های ح

است.موارداینجملهازکیشفرودگاهجدیدترمینالتکمیلبرایتومانمیلیارد400مبلغبهدینیدرخوکوصکاوراقفروش

اکبرت مرحوم خدمات از پایان در آبادانیروی در بانک مرتضی همچنین و آزادکان خواستهمناطق چند و آورد عمل به تشکر و تقدیر

کرد.اعالمدوازدهمدولتپایانازقبلتامشکلحلجهتراکیشگذارانسرمایهومردم

شزبا کامل جرگشت به کیش هواپیمایی واگذازکت و کیش جریره ساکنین به آن سهام از بخشی بازی کیش، رسمیزیره و کامل گشت

ش49 سهام بردرصد و آب برکت اتصال همچنین و کیش آزاد منطقه سازمان به جرق سراسزق شبکه به به کیش توریره بزی برریع ق

هیب و برقی خودروهای واردات امکان و ملی امنیت عالی شورای نظر جراساس به تدزیدی حذف برای کیش هایریره سوخت یجی

بود.هاخواستهاینجملهازکربنبدونشهرتحققوفسیلی

اقتصادیویژهوآزادمناطقدرجدیدحهایرطازیربهرهبرداگام5

ط مرحله، چهار در دررتاکنون ای توسعه های آزادح بردامناطق بهره به اخیر یکسال در اقتصادی ویژه پنجرو مرحله فردا و رسیده ی

شود.میگزارربآیین،این

بهرهبردا گام نخستین طردر از شهری در ها سالرح سرمایهگذا99،58یورماه ارزش به ورپروژه هزار یک اشتغال580ی و تومان میلیارد

و هزار گذشته412چهار سال ماه دی در دوم گام در و شد آغاز گذا60نفر سرمایه ارزش به سه9یرپروژه اشتغال و تومان میلیارد هزار

و فروردین200هزار در سوم دوره در و شد افتتاح گذارط39نیز1400نفر سرمایه با برایرح اشتغالزایی و تومان میلیارد هزار هفت ی

و هزار پنج بردا42حدود بهره به آخرنفر در و رسید جاری سال ماه اردیبهشت در فطر عید با همزمان مرحله ارزش94ی،رین به پروژه

کردند.آغازراخودفعالیتنفر943وهزار2اشتغالوتومانمیلیاردهزار6

های پروژه افتتاح گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با تومان38ح میلیارد هزار

است.رسیدهیربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16حدودو

دارای اکنون آزادایران تشکیلرتجامناطق گذشته های هفته طی و است ماکو و اروند انزلی، ارس، چابهار، قشم، کیش، ی-صنعتی

گرفت.قراردولتکاردستوردروشدتصویبنیزجدیداقتصادیویژهمنطقه13وآزادمنطقههفت

استیافتهسامانادآزمناطقدرمقاومتیاقتصادکیش:ادآزمنطقهمانسازعاملمدیردان:گراقتصاد|خبرخبرادامهادامه
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)۰۹:۴۹-۰۰/۰۳/۳۱(آزادمناطقدریالرمیلیاردهزار80ارزشباپروژه50افتتاح

بهرهبردا میهن: ازراقتصاد و50ی تولیدی عمرانی، ارزشزپروژه با میلیارد80یربنایی اجراییرهزار عملیات آغاز و سرمایه50یال ارزش با دیگر پروژه
شد.خواهدآغازکنفرانسویدئویقرطازوجمهوررئیسفرمانباصنعتیـیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیاردهزار641ازبیشیرگذا

شورایعالی دبیر و جمهور رئیس مشاور مومنی» «حمیدرضا چابهار، آزاد منطقه بینالملل امور و عمومی روابط گزارش آزادبه ومناطق

های پروژه افتتاح مرحله از دور پنجمین گفت: خبر این اعالم با اقتصادی آزادویژه رییسرتجامناطق روحانی دکتر حضور با صنعتی ـ ی

شد.خواهدگزارربخردادماه31دوشنبهروزجمهور؛

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه15ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و نفر880یال

گذا9و سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در و26یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد896هزار با و مومنی375یال شود. می افتتاح نفر

گذا سرمایه مجموع داد: بردارادامه بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، و80(ارس، هزار

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و نفر،120یال

گذا3 سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه14نفر،562یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با قشم و73یرآزاد ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار10نفر،936یال با کیش آزاد منطقه در پروژه

گذا و35یرسرمایه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در 12یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار

استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217

های پروژه به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای

اول دوره در است؛ ط99یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر
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(اردیبهشت چهارم دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیارد38ح هزار

به نزدیک و بردا16تومان بهره به اشتغال نفر برهزار احتساب با رسید. گذارگزاری سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره پروژهری در جدید یهای

در شده افتتاح آزادهای بهرتجامناطق صنعتی ـ شامل46ی عدد این که رسیده تومان میلیارد بهرط301هزار نزدیک اشتغالزایی و ح

است.نفرهزار18

حرط٢١اجراییعملیاتآغازویربردابهرهشد:محققکیشدرکنفرانسوویدییقرطازکشورمانرئیسجمهورحضوربا
)۰۹:۴۹-۰۰/۰۳/۳۱(کیشردیالرمیلیاردهزار٤٢معادلیزارویالیراعتبارمجموعباعمرانی

به ، توانند می مناطق این ، آزاد مناطق از سیزدهم دولت و انقالب معظم رهبر حمایت با کرد: تاکید کیش آزاد منطقه سازمان مدیرعامل میهن: اقتصاد
شوند.تبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمرتحشرایطدراقتصادییرآوتابازموفقیهاینمونه

افتتاح دوره پنجمین آیین در کیش آزاد منطقه سازمان بینالملل امور و روابطعمومی گزارش دررط52به عمرانی آزادح ومناطق

ارزش با ماکو اروند، انزلی، قشم، کیش، ارس، اقتصادی ط8ویژه از جمهور رئیس حضور با که تومان میلیارد کنفرانسرهزار ویدیو یق

تردیدرب بی : کرد تاکید ، مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق خصوص در انقالب معظم رهبر های دغدغه به اشاره با آهنگران جعفر ، گزارشد

عملکرد از سیزدهم دولت و انقالب معظم رهبر حمایت آزادبا کشورمناطق اقتصادی توسعه پیشرو عنوان به مناطق این ، موانع رفع و

.شدخواهندتبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمرتحشرایطدراقتصادییرآوتابازموفقیهاینمونهبه،

ارزش به اشاره با کیش، آزاد منطقه سازمان عامل و29مدیر عمرانی پروژههای تومانی میلیارد کهزهزار صنعتی غیر و صنعتی یرساختی،

بردا بهره از اجراست، حال در دولتی و خصوصی بخش توسط کیش اجراییردر عملیات آغاز و سرمایهگذارط٢١ی مجموع با یالیریرح

داد.خبریرهزجایندریالرمیلیاردهزار٤٢معادلیزارو

تکمیل لزوم بر تاکید با آهنگران متوازجعفر توسعه و ماهیتزیرساختها راستای در پایدار و آزادن سرمایهگذامناطق جذب جمله یراز

فناو انتقال صادرات، افزایش مراکزمالی،رخارجی، عرصه در پیشرفته خدمات ارائه پایه بر مناطق این پنجم نسل به ورود آن از مهمتر و ی

گردشگ توارلجستیکی، هدف با اخیر ماههای در کیش آزاد منطقه سازمان داشت: اظهار فناورانه، فعالیتهای و باتسهیلزی توسعه در ن

بر کاهش خصوصی، بخش مانعوفعالیت خصوص در انقالب معظم رهبر منویات به عمل ضمن اقتصادی، فعاالن با تعامل و کراسی

سرمایهگذا هدایت با توانسته تولید از حمایت و فناورانهرزدایی تولیدی خدمات و دارویی صنایع کلیدی حوزههای در خصوصی بخش ی

کند.تجربهرامناسبیبسیاررشد

ساخت مراحل تکمیل به ملی، سطح در آزاد منطقه این ظرفیتهای مطلوب معرفی و مناسب فرصتهای ایجاد اهمیت بر تاکید با وی

مساف جدید امروزرپایانه افزود: و کرد اشاره کیش بینالمللی فرودگاه سرمایهگذارط9ی حجم با عمرانی تومان1900یالیریرح میلیارد

ارروسرمایهگذا حدود22یزی عالوه به دالر بردا11میلیون بهره به یورو اجراییرمیلیون عملیات و. رسید سرمایهگذارط١٢ی با هزار١٦یرح

شد.آغازکیشدریالرمیلیارد١٩٧و

ادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاحمیهن:اقتصاد|خبرخبرادامهادامه
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ط این که مطلب این بیان با طرآهنگران با منطبق ها پاسخگوییرح هدف با شناختی جمعیت مطالعات اساس بر و کیش جامع ح

تص است، شده بنا منطقه رشد حال در نیازجمعیت طربه این کرد: برایریح حدود375حها و مستقیم طور به طور755نفر به نفر

است.داشتهاشتغالزاییغیرمستقیم

، کیش آزاد منطقه حقوقی های خواسته راستای در کرد درخواست روحانی حسن دکتر از همچنین آزاد منطقه سازمان عامل مدیر

شزبرایبا سهام واگذارگشت و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش هواپیمایی جرکت اقتصادی فعاالن به سهام این از بخشی ،زی یزه

ش٤٩گشتزبا سهام از بردرصد و آب برکت شبکه اتصال همچنین و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش برق شبکه به کیش سراسرق یرق

هدفتقویت انرزبا های ساخت شهژیر عنوان به منطقه این ساکنان بیشتر رفاه افزایش و آزادری منطقه سازمان ، پیشرو و هوشمند ی

کند.یررایاکیش

ج آهنگران طزجعفر از مالی منابع تأمین نوین روشهای از موفق استفاده در پیشرو آزاد منطقه را برایریره سرمایه بازار یق

صکرتکمیلط اوراق انتشار گفت: و کرد عنوان تمام نیمه عمرانی خوحهای اوراق و اجاره ارزشرک به دین ایجاد400ید و تومان میلیارد

در ساختمان و زمین آزاداولینصندوق سازمناطق جمله از امیدوکشور که است مالی منابع تأمین در بخش اطمینان و نوین کارهای

یابد.گسترشهمخصوصیبهبخشیمردا

ط است ذکر به عالیرالزم شورای دبیر و رئیسجمهور کنفرانسی ویدیو حضور با آیین این در که آزادحهایی همچنینمناطق و کشور

هرم استان بردازفرماندار بهره به کیش در بلرگان از عبارت رسید ماربAکوی پرشین تلهکابینرجهای یوتاور، مسکونی مجتمع ینا،

ش حفارمیکا، ارائهخدمات شرکت دوم فاز کیش)، پارسیان سرویس (پترو گازری و نفت صنایع پیشرفته ایمنی خدمات ارائه فامور(کت

شرمه فازجدید کیش)، شرگان مدیفارم)، (کیش ورزشی مکمل و خوراکی قطره و شربت تولید ورکت اتصاالت و شیرآالت تولیدی کت

میباشند.کیش)سالمتنوشیدرمروا(آشامیدنیآبتولیدیکترشوکیش)هیدرونیوماتیککولِمت(گازونفتصنایعابزار

ط جاترهمچنین آرمیتاژ،کارخانه و ملیا های هتل ونیز، چندمنظوره مجموعه شامل نیز شد آغاز امروز آنها اجرایی عملیات هاییکه ح

فل سازههای شیزساخت آب های پکیج انواع ساخت و طراحی آرایشی، و خانگی مونتاژلوازم کشتیرانی، سکوهای انواع وری، ینکن

بارب پایانه کارتصفیه، کامیونی، چاری بندر مواصالتی جاده فرودگاه، غربی اپرون فرودگاهی، مدرسهرگو پیرامونی18ک، دیوار و کالسه

بود.کیشالمللیبینفرودگاه

)۰۸:۵۲-۰۰/۰۴/۰۱(چابهارآزادمنطقهدرتولید”جهشبرایامیدو“تدبیرافتتاحدوشنبههای

صورت به کشور آزاد مناطق شورایعالی دبیر حضور با جمهور رییس دستور با چابهار آزاد منطقه تیس پیشرو صبا مجتمع اجرایی عملیات میهن: اقتصاد
شد.آغازچابهارآزادمنطقهصنعتیپیکرهدرکنفرانسویدئو

بر مشتمل جانبی صنایع و شکر تصفیه مجتمع پروژه این در چابهار آزاد منطقه سازمان بینالملل امور و عمومی روابط گزارش 6به

شی و تصفیه کارخانه تفزینسارکارخانه، مجموعه احداث و صنایع و آب بزری ساخت بر مشتمل درگتریحی جهان،رین مصنوعی یاچه

گردشگ کرههای تفرجزایر، اسکله احداث و تجاری مجتمع پاریحی، و اداری ساختمان ادارکینگ مجتمع احداث و نمایشگاهی یری

ا…عملیاتآغازویداربرهبهرشد:محققکیشدرانسکنفروویدییقطرازمانکشوررئیسجمهورحضوربامیهن:اقتصاد|خبرخبرادامهادامه
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مدی تعرو سرمایهگذاریتی است.برآورد شده ارریف پروژزی این و٣٥.٧ی یورو و١٤میلیون میباشد.رمیلیارد٩٨٣هزار داخلی یال

میگردد.فراهمنفر726مستقیماشتغالزمینهپروژهیزراهانداواحداثباشایانذکراست

شدآغازچابهارآزادمنطقهدریربناییزواقتصادیحرطسهاجراییعملیات

ط سه اجرایی ورعملیات اقتصادی ملی ارزح اعتبار با وزیربنایی میلیارد یک سرمایهگذا421ی و یورو و64یالیریرمیلیون 553هزار

شد.آغازیرجمهورییسدستورباوکنفرانسوویدئیقرطازچابهارآزادمنطقهدریالرمیلیارد

م انقالب معظم رهبر جانب از که سالی برنامهزدر از بخشی ، زداییها مانع و پشتیبانیها تولید، نام به است درزیرین گرفته صورت ی

تجا آزاد منطقه کالن اهداف تحقق برای امید و تدبیر بهردولت صادراتمحور و پایدار اشتغال ایجاد و تولید رشد برای چابهار صنعتی ی

سرمایهگذا شاهد و نشسته جمهورثمر رییس دستور با امروز و هستیم سنگین صنایع عرصه در غیردولتی بخش کالن عملیاتریهای ی

سرمایهگذا مجموع با ملی پروژه سه ارراجرایی وزی میلیارد یک سرمایهگذا421ی و یورو معادلریرمیلیون و64یالی میلیارد553هزار

هستند.اهمیتداراییژتکنولونوعهمچنینویرسرمایهگذامیزاننظرازپروژههااینکهشدآغازخصوصیبخشتوسطیالر

ط کرد آغاز را خود اجرایی عملیات روحانی حسن دستور با که پروژه شرنخستین استرح پتروشیمی صنایع در مبنا» صنعت «کیمیا کت

ساخت برای در2که که است پلیپروپیلن واحدهای و اتیلن پلی تولید واحد یک الفینها به متانول تبدیل واحد یک متانول واحد

مساحت به گذا73زمینی سرمایه با و ورهکتار میلیارد یک و350ی هزار چهار و یورو سالیانه500میلیون تولید برای تومان میلیارد

است.شدهطراحینفر460وهزار2برایمستقیماشتغالایجادوپتروشیمیمحصولانواعُتنهزار414ومیلیونیک

ش پروژههای مجموعه از پروژه بفردردومین منحصر مجموعه و آن جانبی صنایع و شکر تصفیه حوزه در که بوده تیس پیشرو صبا کت

بزرگردشگ شامل درگتری مساحترین با جهان مصنوعی مساحت116یاچه به زمینهایی مجموعه در اقامتی جزایر و هکتار139هکتار

گذا سرمایه با و35یرو و700میلیون یکهزار و یورو خدمات500هزار ارائه و شکر پایه بر محصول انواع تولید برای تومان میلیارد

است.شدهطراحینفر726برایمستقیماشتغالایجادواقامتیویرگردشگ

ط پروژه، شیرسومین سارح دزین آب آزادری منطقه محدوده در مستقر فوالد و پتروشیمی صنایع در استفاده و آشامیدنی آب برای یا

برنامهرتجا فاز سه طی که است چابهار صنعتی شزیری و است شده مری نگین توسعه سرمایهگذاکت امروزرُکران دارد. عهده به را آن ی

جمهو رییس دستور تولیدربا ظرفیت با پروژه این نخست فاز اجرایی عملیات شی40ی آب مکعب متر اسمزرهزار روش با روز در ین

آبهای از برداشت و گذازمعکوس سرمایه با و و35یریرسطحی و700میلیون یورو برای450هزار مستقیم اشتغال و تومان میلیارد

شد.شروعنفر76

کالنت شهید بندر به پتروشیمی محصوالت انتقال خط اجرایی عملیات همزمان است ذکر به سایترالزم به آب انتقال خط همچنین و ی

ط اجرایی «عملیات شد. آغاز نیز بهرهبردارپتروشیمی آیین در شده، ذکر طرحهای از ملیری آزادحهای استانهایرتجامناطق صنعتی ی

اززهرم بیش مراسم این در شد» آغاز بلوچستان و سیستان و گیالن خوزستان، غربی، و شرقی آذربایجان تومان70گان، میلیارد هزار

شد.افتتاحوکلنگزنیکشورسطحدرملیحرط

چابهارآزادمنطقهدرجمهوررییسدستوربهپتروشیمیپلنت7اجراییعملیاتآغاز

اجرایی رییس7عملیات روحانی دکتر دستور با کنفرانس ویدئو صورت به مبنا صنعت کیمیا پتروشیمی پروژه به مربوط پتروشیمی پلنت

عالی شورای دبیر مومنی حمیدرضا حضور با و آزادجمهور سرمایهمناطق شد.برآورد آغاز چابهار آزاد منطقه صنعتی پیکره در کشور

چابهارادآزمنطقهدرتولید”جهشایبرامیدو“تدبیرافتتاحدوشنبههایمیهن:اقتصاد|خبرخبرادامهادامه
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اررگذا پروژهزیاولیه این سرمایهگذا1350ی برآورد و یورو اولیهرمیلیون اندارمیلیارد45000ی راه و احداث با میباشد. اینزیالی ی

میشود.فراهمنفر2460مستقیماشتغالزمینهملیمهمپروژه

)۰۸:۵۲-۰۰/۰۴/۰۱(صاداراتافزایشواقتصادیهایفعالیترونقهدفباکیشدرالمللبینبورسایجاد

بردا بهره دوره ششمین مراسم در مشاور مومنی رضا حمید میهن: بورسراقتصاد ابجاد از کشور آزاد مناطق عمرانی های ح طر اجرایی عملیات آغاز و ی
داد.خبرآزادمنطقهاینتولیدیکاالهایصادراتافزایشزمینهتقویتهدفباکیشآزادمنطقهدرالمللبین

حمایت با تردید بی : کرد تاکید ، مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق خصوص در انقالب معظم رهبر های دغدغه به اشاره با آهنگران جعفر

عملکرد از سیزدهم دولت و انقالب معظم آزادرهبر نمونهمناطق به ، کشور اقتصادی توسعه پیشرو عنوان به مناطق این ، موانع رفع و

آو تاب از موفقی تحرهای شرایط در اقتصادی منطقهری سازمان عامل .مدیر شد خواهند تبدیل مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق و یم

ارزش به اشاره با کیش، و29آزاد عمرانی پروژههای تومانی میلیارد بخشزهزار توسط کیش در که صنعتی غیر و صنعتی یرساختی،

بردا بهره از اجراست، حال در دولتی و اجراییرخصوصی عملیات آغاز و سرمایهگذارط٢١ی مجموع با ارریرح و معادلزیالی هزار٤٢ی

داد.خبریرهزجایندریالرمیلیارد

تکمیل لزوم بر تاکید با آهنگران متوازجعفر توسعه و ماهیتزیرساختها راستای در پایدار و آزادن سرمایهگذامناطق جذب جمله یراز

فناو انتقال صادرات، افزایش مراکزمالی،رخارجی، عرصه در پیشرفته خدمات ارائه پایه بر مناطق این پنجم نسل به ورود آن از مهمتر و ی

گردشگ توارلجستیکی، هدف با اخیر ماههای در کیش آزاد منطقه سازمان داشت: اظهار فناورانه، فعالیتهای و باتسهیلزی توسعه در ن

بر کاهش خصوصی، بخش مانعوفعالیت خصوص در انقالب معظم رهبر منویات به عمل ضمن اقتصادی، فعاالن با تعامل و کراسی

سرمایهگذا هدایت با توانسته تولید از حمایت و فناورانهرزدایی تولیدی خدمات و دارویی صنایع کلیدی حوزههای در خصوصی بخش ی

کند.تجربهرامناسبیبسیاررشد

ساخت مراحل تکمیل به ملی، سطح در آزاد منطقه این ظرفیتهای مطلوب معرفی و مناسب فرصتهای ایجاد اهمیت بر تاکید با وی

مساف جدید امروزرپایانه افزود: و کرد اشاره کیش بینالمللی فرودگاه سرمایهگذارط9ی حجم با عمرانی تومان1900یالیریرح میلیارد

ارروسرمایهگذا حدود22یزی عالوه به دالر بردا11میلیون بهره به یورو اجراییرمیلیون عملیات و. رسید سرمایهگذارط١٢ی با هزار١٦یرح

طرمیلیارد١٩٧و این که مطلب این بیان با شد.آهنگران آغاز کیش در طریال با منطبق ها مطالعاترح اساس بر و کیش جامع ح

تص است، شده بنا منطقه رشد حال در نیازجمعیت به پاسخگویی هدف با شناختی طرجمعیت این کرد: برایریح طور375حها به نفر

است.داشتهاشتغالزاییغیرمستقیمطوربهنفر755حدودومستقیم

، کیش آزاد منطقه حقوقی های خواسته راستای در کرد درخواست روحانی حسن دکتر از همچنین آزاد منطقه سازمان عامل مدیر

شزبرایبا سهام واگذارگشت و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش هواپیمایی جرکت اقتصادی فعاالن به سهام این از بخشی ،زی یزه

ش٤٩گشتزبا سهام از بردرصد و آب برکت شبکه اتصال همچنین و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش برق شبکه به کیش سراسرق یرق

هدفتقویت انرزبا های ساخت شهژیر عنوان به منطقه این ساکنان بیشتر رفاه افزایش و آزادری منطقه سازمان ، پیشرو و هوشمند ی

چابهارادآزمنطقهدرتولید”جهشایبرامیدو“تدبیرافتتاحدوشنبههایمیهن:اقتصاد|خبرخبرادامهادامه
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کند.یررایاکیش

ج آهنگران طزجعفر از مالی منابع تأمین نوین روشهای از موفق استفاده در پیشرو آزاد منطقه را برایریره سرمایه بازار یق

صکرتکمیلط اوراق انتشار گفت: و کرد عنوان تمام نیمه عمرانی خوحهای اوراق و اجاره ارزشرک به دین ایجاد400ید و تومان میلیارد

در ساختمان و زمین آزاداولینصندوق سازمناطق جمله از امیدوکشور که است مالی منابع تأمین در بخش اطمینان و نوین کارهای

یابد.گسترشهمخصوصیبهبخشیمردا

ط است ذکر به عالیرالزم شورای دبیر و رئیسجمهور کنفرانسی ویدیو حضور با آیین این در که آزادحهایی همچنینمناطق و کشور

هرم استان بردازفرماندار بهره به کیش در بلرگان از عبارت رسید ماربAکوی پرشین تلهکابینرجهای یوتاور، مسکونی مجتمع ینا،

ش حفارمیکا، ارائهخدمات شرکت دوم فاز کیش)، پارسیان سرویس (پترو گازری و نفت صنایع پیشرفته ایمنی خدمات ارائه فامور(کت

شرمه فازجدید کیش)، شرگان مدیفارم)، (کیش ورزشی مکمل و خوراکی قطره و شربت تولید ورکت اتصاالت و شیرآالت تولیدی کت

میباشند.کیش)سالمتنوشیدرمروا(آشامیدنیآبتولیدیکترشوکیش)هیدرونیوماتیککولِمت(گازونفتصنایعابزار

ط جاترهمچنین آرمیتاژ،کارخانه و ملیا های هتل ونیز، چندمنظوره مجموعه شامل نیز شد آغاز امروز آنها اجرایی عملیات هاییکه ح

فل سازههای شیزساخت آب های پکیج انواع ساخت و طراحی آرایشی، و خانگی مونتاژلوازم کشتیرانی، سکوهای انواع وری، ینکن

بارب پایانه کارتصفیه، کامیونی، چاری بندر مواصالتی جاده فرودگاه، غربی اپرون فرودگاهی، مدرسهرگو پیرامونی18ک، دیوار و کالسه

بود.کیشالمللیبینفرودگاه

)۲۳:۱۶-۰۰/۰۳/۳۰(انزلیآزادمنطقهپوشیدهرسیزشهرباوابیکرپامجموعهاحداثعملیاتآغاز

مدی گزارش به : اقتصادوتجارت پروژهرشبکه افتتاح از دور پنجمین در انزلی، آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط یت

آزادهای پامناطق مجموعه ساخت جمهور،عملیات رییس روحانی حسن دکتر فرمان شهرباربه و ابی سزک آغازری منطقه این پوشیده

شود.می

پا شهربارمجموعه و ابی سزک گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه بارمیلیارد4300یرپوشیده داخلی خصوصی بخش یالی

گی آخربهره از مساحتری به فضایی در المللی بین های شاخص و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای 23000یر

گیرد.میقراریربردابهرهموردوساختهنیموسالدوظرفمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرمربع)مترهزار23مترمربع(

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

گذارگردشگ سرمایه با منطقه خاری مقیم ایرانی جهتری در سازمان های ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از ج

گردد.میمحسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایهجذب
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گردشگ حوزه در اکنون هم است بزرگفتنی دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه کشور؛رکواآیریحی-گردشگرین خزندگان باغ و یوم

مرگتربز تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل امکاناترینا سایر بهمراه آبی های ورزش و یحی

گردشگرتف و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سازمانریحی سوی از که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقه

)۲۳:۱۶-۰۰/۰۳/۳۰(آزادمناطقدریالرمیلیاردهزار80ارزشباپروژه50افتتاح

بهرهبردا : اقتصادوتجارت ازرشبکه و50ی تولیدی عمرانی، ارزشزپروژه با میلیارد80یربنایی اجراییرهزار عملیات آغاز و پروژه50یال

گذا سرمایه ارزش با ازردیگر بیش میلیارد641ی دررهزار آزادیال طرتجامناطق از و جمهور رئیس فرمان با صنعتی ـ ویدئوری یق

شد.خواهدآغازکنفرانس

ف از نقل به چابهار آزاد منطقه بینالملل امور و عمومی روابط گزارش دبیرربه و جمهور رئیس مشاور مومنی» «حمیدرضا ینا،

آزادشورایعالی هایمناطق پروژه افتتاح مرحله از دور پنجمین گفت: خبر این اعالم با اقتصادی ویژه آزادو بارتجامناطق صنعتی ـ ی

شد.خواهدگزارربخردادماه31دوشنبهروزجمهور؛رییسروحانیدکترحضور

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه15ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و نفر880یال

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9و

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز**

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و نفر،120یال

لیانزادآزمنطقهپوشیدهسریشهربازوابیکپارمجموعهاحداثعملیاتآغازت:تجارواقتصاد|خبرخبرادامهادامه
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گذا3 سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه14نفر،562یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با قشم و73یرآزاد ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار10نفر،936یال با کیش آزاد منطقه در پروژه

گذا و35یرسرمایه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در 12یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار

استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217**

های پروژه به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای

اول دوره در است؛ ط99یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر

(اردیبهشت چهارم دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیارد38ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومان

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ 46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

)۰۴:۲۱-۰۰/۰۴/۰۲(سوالراقامتیمجموعهافتتاحباقشماقامتظرفیتافزایش

بهرهبردا : اقتصادوتجارت بااعتبارشبکه قشم سوالر اقامتی مجموعه نخست فاز میلیاردری هزار یک معادل بخشری توسط یال

میافزاید.قشمگردشگراناقامتظرفیتبهتخت152خصوصی،

دوشنبه امروز که اقامتی مجموعه این قشم، آزاد منطقه سازمان بینالملل امور و عمومی روابط گزارش حضور31به با خردادماه

جمهورکنفرانسیوویدی بااعتباریاست میرسد، افتتاح به میلیاردری هزار یک معادل شاملری خصوصی بخش توسط واحد40یال

از متشکل و24اقامتی خوابه یک ج16واحد این به سفر به عالقهمند گردشگران ویژه نیازهای تمامی که است خوابه دو یبازیرهزواحد

ادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاحت:تجارواقتصاد|خبرخبرادامهادامه
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میکند.مرتفعرا

خدماتی، بخشهای بر عالوه قشم سوالر اقامتی تجا5مجموعه درمجموعرواحد که دارد نیز صنایعدستی و محصوالت عرضه برای ی

داشت.خواهدهمراهبهاشتغالزاییغیرمستقیمبهصورتنیرو60ومستقیمبهصورتنیروی35برای

با پیشازاین قشم آزاد و11منطقه مجموعه،425هزار این افتتاح با که بود جهان و کشور مختلف مناطق از گردشگرانی پذیرای تخت

رسید.خواهدتخت577هزار11بهمذکورظرفیت

دوشنبه امروز است جمهو1400خردادماه31گفتنی رییس حضور با کنفرانسی ویدیو آیین تعدادردر ار105ی بااعتبار 667یزپروژه

و دالر و276میلیون یورو و61یالیرمیلیون ط150هزار معرفی و زنی کلنگ افتتاح، بخش سه در دررهزارمیلیاردی اجرا حال در حهای

رسید.یربهرهبردابهومعرفیقشمآزادمنطقه

افتتاحهای از مرحله چهار در پیشازاین قشم آزاد منطقه میشود، جمهوریادآور باریاست امید و تدبیر دولت در اعتبار63ی به پروژه

است.حضورداشتهخصوصیودولتیبخشدودریردالمیلیون281ویورومیلیون340یزارومیلیاردی670وهزار64یالیر

هزار80ارزشباپروژه50افتتاحجمهور؛رییسفرمانبهآزادمناطقپروژههایافتتاحمرحلهازدورپنجمینباهمزمان
/۰۰/۰۳(استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217/صنعتیـیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیارد

۲۷-۱۶:۲۴(

ازربهرهبردا و50ی تولیدی عمرانی، ارزشزپروژه با میلیارد80یربنایی اجراییرهزار عملیات آغاز و گذا50یال سرمایه ارزش با دیگر ازرپروژه بیش 641ی
شد.خواهدآغازکنفرانسویدئویقرطازوجمهوررئیسفرمانباصنعتیـیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیاردهزار

شورایعالی24اقتصاد دبیر و جمهور رئیس مشاور مومنی» «حمیدرضا آزاد- دورمناطق پنجمین گفت: خبر این اعالم با اقتصادی ویژه و

پروژههای افتتاح مرحله آزاداز دوشنبهرتجامناطق روز جمهور؛ رییس روحانی دکتر حضور با صنعتی ـ ب31ی شد.رخردادماه خواهد گزار

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی اعتبار15ـ با ارس آزاد منطقه در پروژه

گذا و26یرسرمایه اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه 259هزار

اشتغالزاییرمیلیارد با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و یال

میشود.افتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9ونفر880

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده پروژههای در شده انجام آزادیریهای کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

سوالراقامتیمجموعهافتتاحباقشماقامتفیتظرایشافزت:تجارواقتصاد|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۳۷۰
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است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز**

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و نفر،120یال

گذا3 سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه14نفر،562یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با قشم و73یرآزاد ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار10نفر،936یال با کیش آزاد منطقه در پروژه

گذا و35یرسرمایه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در 12یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار

استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217**

پروژههای به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف حوزههای و بخشها در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای

اول دوره در است؛ ط99یوررشه(گفتنی افتتاح آزادحهایر) اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر

(اردیبهشت چهارم دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

پروژههای افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیارد38ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومان

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح پروژههای در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ هزار46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیارد

ینارفمنبع:

درپروژهتوماندمیلیارارهز217/صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاح:۲۴اقتصاد|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۳۷۱
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)۰۶:۲۶-۰۰/۰۳/۳۰(مجلسدرهوراندوینرخداآفکلیبر،مردمنمایندهباارسآزادمنطقهسازمانمدیرعاملدیدار

خداآف مردم نماینده حاتمی، حسین با ارس آزاد منطقه سازمان مدیرعامل نشست درردر پیشین مصوبات اسالمی، شورای مجلس در هوراند و کلیبر ین
خداآف پیگیرحوزه خداآفرین محدوده پروژههای زنی کلنگ و افتتاح خصوص در و کشورری آزاد مناطق افتتاحهای دوره پنجمین در ارس آزاد منطقه ین

شد.بررسیجمهوررئیستوسط

خداآف24اقتصاد محدوده خصوصی و دولتی بخش زنی کلنگ و افتتاح قابل پروژههای حجم بیشر- دوره این در ارس آزاد منطقه ین

است.یالرمیلیاردهزاردهاز

افتتاحهای دوره پنجمین در است؛ آزادگفتنی تلومناطق زنده ارتباط بصورت اخیر ماه طی که افتتاحزکشور جمهور رئیس توسط یونی

شد؛ بز15خواهد گذارپروژه سرمایه با اقتصادی ازرگ بیش میلیارد26ی بهرهزار ارس آزاد منطقه در دولتی و خصوصی بخش یالی

رسید.خواهدیربردابهره

بزرط8همچنین گذارح سرمایه گذارگ سرمایه میزان با برری بالغ میلیارد16ی زنیرهزار کلنگ دولتی و خصوصی بخش توسط یال

میشود.

/۰۰/۰۳(انزلیآزادمنطقهپوشیدهرسیزشهرباوابیکرپامجموعهاحداثعملیاتآغازمیشود؛انجامجمهوررییسدستور
۳۱-۰۴:۵۶(

پا مجموعه ساخت عملیات جمهور، رییس روحانی حسن دکتر فرمان به آزاد مناطق های پروژه افتتاح از دور پنجمین شهرباردر و ابی سزک پوشیدهری
شود.میآغازمنطقهاین

پا24اقتصاد مجموعه شهربار- و ابی سزک گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه خصوصیرمیلیارد4300یرپوشیده بخش یالی

گی بهره با آخرداخلی از مساحتری به فضایی در المللی بین شاخصهای و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای 23000یر

میگیرد.قراریربردابهرهموردوساختهنیموسالدوظرفمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرمربع)مترهزار23(مترمربع

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف مجموعههای به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این گردشگرخدمات ـ منطقهریحی سطح در موجود ی

میشود.ایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

۱۴۰۰خرداد۳۱

۳۷۲
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پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

گذارگردشگ سرمایه با منطقه خاری مقیم ایرانی جذبری جهت در سازمان ازبرنامههای برآیندی که موضوعی میشود؛ ساخته کشور از ج

میگردد.محسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایه

گردشگ حوزه در اکنون هم است بزرگفتنی دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه کشور؛رکواآیریحی-گردشگرین خزندگان باغ و یوم

مرگتربز تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای قایقهای اسکله بر مشتمل امکاناترینا سایر بهمراه آبی ورزشهای و یحی

گردشگرتف و ورزشی فرهنگی، برنامههای کنار در که است؛ خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سازمانریحی سوی از که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگقطبهایینراصلیتازیکیبهرامنطقهاینمیشودپاربانزلیآزادمنطقه

درهوراندوینرخداآفکلیبر،مردمنمایندهباارسآزادمنطقهسازمانمدیرعاملدیدارگرفت:صورتارسآزادمنطقهدر
)۰۸:۴۳-۰۰/۰۳/۳۱(مجلس

خداآف مردم نماینده حاتمی، حسین با ارس آزاد منطقه سازمان مدیرعامل نشست درردر پیشین مصوبات اسالمی، شورای مجلس در هوراند و کلیبر ین
خداآف پیگیرحوزه خداآفرین محدوده های پروژه زنی کلنگ و افتتاح خصوص در و کشورری آزاد مناطق های افتتاح دوره پنجمین در ارس آزاد منطقه ین

شد.بررسیجمهوررئیستوسط

خداآف24اقتصاد محدوده خصوصی و دولتی بخش زنی کلنگ و افتتاح قابل پروژههای حجم بیشر- دوره این در ارس آزاد منطقه ین

است.یالرمیلیاردهزاردهاز

افتتاحهای دوره پنجمین در است؛ آزادگفتنی تلومناطق زنده ارتباط بصورت اخیر ماه طی که افتتاحزکشور جمهور رئیس توسط یونی

شد؛ بز15خواهد گذارپروژه سرمایه با اقتصادی ازرگ بیش میلیارد26ی بهرهزار ارس آزاد منطقه در دولتی و خصوصی بخش یالی

رسید.خواهدیربردابهره

بزرط8همچنین گذارح سرمایه گذارگ سرمایه میزان با برری بالغ میلیارد16ی زنیرهزار کلنگ دولتی و خصوصی بخش توسط یال

میشود.

ینارفمنبع:

لیانزادآزمنطقهپوشیدهسریشهربازوابیکپارمجموعهاحداثعملیاتآغاز:۲۴اقتصاد|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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)۰۹:۲۷-۰۰/۰۳/۳۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورساقتصادی:ویژهوآزادمناطقعالیشورایدبیر

افتتاح بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و آزاد مناطق عالی شورای دبیر
میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهد

ط24اقتصاد افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز مومنی» «حمیدرضا بار- تولید جهش برای امید و تدبیر عنوان با حهای

موثرت از یکی اینکه درربیان الملل بین بورس ایجاد برنامهها آزادین عنوانمناطق به موضوع این داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه و

طرمهمت از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی سرمایههای جذب برای اقتصادی بستر ورین استاندارد شیوههای یق

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنیمسیرکشوریزارومالینیازهایتامینبالرکنتقابل

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:وی

شورایعالی آزاددبیر اصلیتمناطق از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه است،رو تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای ین

گذارتص سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر ماههای طی راستا همین در کرد: پروژههایریح مالی منابع برای الزم اقدامات ی،

شد.انجامآزادمناطقسازمانهایکلیدی

از بیش اساس همین بر افزود: و2وی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختهایزمیلیارد

گردشگ و پروژههایرلجستیکی و کاسپین بندر اسکلههای تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیز

پروژههای برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی شدنمناطق نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینشیوههاهمینبهالزمفرآیندهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

میکنند.رسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

همکا اینکه بیان با میانرمومنی گستردهای آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت گذامناطق سرمایه جذب جهت بورس بازارهای فعالیتهای گسترش ازرو ویژه به ی

میشود.محسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

اندهوروینخداآفرکلیبر،دممرنمایندهباسارادآزمنطقهمانسازعاملمدیردیدارفت:گرتصورسارادآزمنطقهدر:۲۴اقتصاد|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۳۷۴
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گذا سرمایه اقدامات و تجارفعالیتها و اعتمادساری با شرایط این کرد: تاکید است، ایجادزی بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

میکند.ایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،بینمالیمنابعوسرمایهورودزمینه

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن سپردههای مومنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

میکند.فراهمآزادمناطقدرمستقرپروژههایمالیتامین

)۱۰:۰۸-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

بهرهبردا24اقتصاد آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم طر- از ملیری آزادحهای مردمرتجامناطق اینکه بیان با ی

بز بسیار رییسجمهورمسئولیت آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی بهرگ کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیصندوقهایپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنان

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید
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رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد، آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

یربناییزواقتصادیحرط102احداثویربردابهرهتولید؛جهشبرایامیدوتدبیرملیپویشچهارمینوهفتاددر
)۱۰:۰۸-۰۰/۰۳/۳۱(جمهوررئیسفرمانبااقتصادیویژهوآزادمناطقسازمانهای

اجراییربهرهبردا عملیات آغاز و و102ی اقتصادی تجازپروژه آزاد مناطق در (ریربنایی دوشنبه روز کشور اقتصادی ویژه و صنعتی ـ فرمانهخردادما31ی با (
شد.آغازکنفرانسوویدئیقرطازوجمهوررئیس

در24اقتصاد و تولید، جهش برای امید و تدبیر ملی پویش هفته چهارمین و هفتاد در روحانی، حسن دکتر والمسلمین حجتاالسالم -

پروژههای افتتاح آیین آزادپنجمین رسمیمناطق افتتاح فرمان و102کشور، اقتصادی درزپروژه را آزادیربنایی صنعتیرتجامناطق ـ ی

کرد.صادرگیالنوشرقیآذربایجانگان،زهرمبلوچستان،وسیستانخوزستان،استانهایاقتصادیویژهو

اجرای در50برای آزادپروژه بهرهبردامناطق امروز که کشور اقتصادی ویژه میشود،رو آغاز آنها از رسمی و8ی تومان15هزار میلیارد

ه اجرایزاعتبار برای و شده نیز52ینه میشود آغاز رسما امروز آنها احداث عملیات که و62طرحی در50هزار اعتبار تومان میلیارد

است.شدهگرفتهنظر

میشود.ایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا

افتتاح فرمان صدور از قبل جمهور ورط15رئیس صنعتی برابزح سه افزایش ارس، آزاد منطقه در گذاریربنایی سرمایه اینری در ی

و هزار یک از سال900منطقه در تومان بر98میلیارد بالغ سال6به در تومان میلیارد اقتصادی99هزار جنگ شکست از خوبی نشانه را

دانست.ایرانمردمعلیهیکارآم
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ط افتتاح آیین در روحانی وردکتر اقتصادی تزحهای اکبر مهندس مرحوم خاطره و یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه کانریربنایی

بسیار زحمات جملهزکه از مختلف بخشهای در آزادیادی مستعدمناطق مناطق از یکی عنوان به کیش از کشیدند، کشور توسعه برای

گذا سرمایه سرمایهگذاربرای که است مناطقی جزو کیش گفت: و برد نام بسیارری بسیارزیهای استعداد و گرفته انجام آن در یادی

گذاز سرمایه برای خارجیریادی سرمایه جذب و تحول برای کشور جنوب آزاد منطقه در مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد هم بیشتر ی

باشد.

به دوازدهم و یازدهم دولت همانند هم سیزدهم دولت دارم اطمینان افزود: جمهور آزادرئیس عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

گذا سرمایه افزایش شاهد کرونا و اقتصادی جنگ رغم به خوشبختانه افزود: روحانی درردکتر آزادی بخشمناطق فعالیت و تالش با

است.شدهکشورآیندهوتولیداقتصاد،آیندهبهمردمبیشتریرامیدوابهمنجرکههستیمخصوصی

ط افتتاح به اشاره با ادامه در جمهور مهمررئیس روابطزحهای دارم اطمینان داشت: اظهار ارس، آزاد منطقه در اقتصادی و بنایی یر

جمهورجمهو با ایران اسالمی تحری شدن برداشته از بعد آذربایجان بیشتری گسترش شد، خواهد برداشته زودی به که خواهدریمها ی

یافت.

همکا برای مهمی بسیار تصمیمات اینکه بیان با روحانی جمهوردکتر رئیس با کشور دو همهری گفت: است، شده اتخاذ آذربایجان کشور

تح خاطر به تصمیمات تحراین لغو با که بود شده مواجه کندی با غیرقانونی و ظالمانه اجراییریمهای و عملیاتی نزدیک، آینده در یمها

بود.خواهندکشوروغربشمالیزمرمناطقدرمثبتبسیارتحولیکشاهدمردمومیشود

ینارفمنبع:

خارجییرسرمایهگذادربایدآزادمناطقکشور:اقتصادیویژهوآزادمناطقهایپروژهافتتاحآیینپنجمیندرروحانیدکتر
)۱۱:۳۳-۰۰/۰۳/۳۱(شوندپیشران

ط هفته هر افتتاح جمهور سالررئیس آغاز از توسعهای و ملی که99حهای دانست واقعیت این بیان در جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت را تاکنون
تح از ناشی موانع و مشکالت و هستند خود کشور آبادانی و توسعه به عالقمند نتوانستهرایرانیان کرونا شیوع و دشمن اقتصادی جنگ و ظالمانه یمهای

کند.ایجادمانعکشورپیشرفتوتوسعهراهدر

ط24اقتصاد افتتاح آیین پنجمین در دوشنبه روز روحانی حسن دکتر والمسلمین حجتاالسالم پروژههایر- و آزادحها ویژهمناطق و

تص تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین و هفتاد در کشور افزایشراقتصادی و کشور آبادانی و توسعه روند کرد: یح

جمهوررئیسمانفربااقتصادیویژهوادآزمناطقمانهایسازیربناییزواقتصادیحطر102احداثویداربرهبهر:۲۴اقتصاد|خبرخبرادامهادامه
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طرسرمایهگذا در پروژههایری و امیدوارزحها کشور و خود آینده به مردم که است این دهنده نشان مختلف بخشهای در یربنایی

هستند.

تح و اقتصادی جنگ برابر در ایستادگی و مقاومت با ایران مردم اینکه بیان با روحانی دشمنردکتر بینی و سیاه صورت ظالمانه، یمهای

آم مسئوالن گذشته روزهای در داشت: اظهار مالیدند، خاک به تحررا لغو برای و پذیرفته مدتها از بعد را خود اشتباه واکسنریکایی یم

از کرونا با مقابله تجهیزات تامین در و هستیم واکسن کننده تولید امروز ما که است درحالی این و کردند آمادگی اعالم ایران علیه کرونا

یم.رنداجرخابهیزنیاماسکجمله

دیگ بخش در جمهور جایگاهررئیس اهمیت به اشاره با خود سخنان از آزادی گفت:مناطق کشور، اقتصاد در اقتصادی ویژه و

آزادامروز بامناطق ایران بین ارتباطی پل و شدهاند تبدیل کننده تولید و کننده صادر به کننده مصرف و کننده وارد از و یافته توسعه

هستند.جهانمختلفکشورهایوهمسایگان

اینکه بر تاکید با روحانی آزاددکتر سرمایهگذامناطق در تحرباید بزودی گفت: شوند، پیشران خارجی سرمایهری و میشود برداشته یمها

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجی

تب با خود سخنان ابتدای در جمهور بزررئیس مسئولیت به عمل خاطر به ایران مردم از (ع)، رضا امام سعادت با میالد وریک سیاسی گ

کرد.یرسپاسگزایخیرتامقطعایندریرجمهویاسترانتخاباتدرکترشواجتماعی

آم رسمی مقام یک اعتراف به اشاره با روحانی تحردکتر گستره به آمریکا ظالمانه خریمهای بر حتی گفت:ریکا کرونا، واکسن و ماسک ید

تح را چیز همه سفید کاخ ظالمان که میگفتیم چه هر ایران، ملت علیه عیار تمام اقتصادی جنگ نیم و سال سه طول وردر کرده یم

نمیکردند.باورعدهایبازبستهاند،راراههاهمه

دولت و کردند اعمال ایران ملت علیه کامل محاصره نیم و سال سه سفید کاخ ظالمان که داد نشان اعتراف این افزود: جمهور رئیس

است.دادهادامهرامسیرهمانگذشتهماه5حدوددرمتفاوتشعارهایوجودبانیزیکارآمجدید

تص روحانی آمردکتر کرد: صادریح حتی و خودکفا ماسک تولید در ایران ملت دیدند وقتی واکسنریکاییها تولید زمینه در و است کننده

کرد.خواهندرفعراایرانبرایواکسنوماسکیدرخیمرتحکهمیکننداعالمتازهاست،بودهموفقنیز

ط مستمر افتتاح جمهور بزررئیس عمرانی آمرحهای به تودهنی یک را کشور سراسر در افتتاحهایرگ کرد: خاطرنشان و توصیف یکا

آم شاید که داد نشان تحرپنجشنبهها با بتوانند هریکاییها اما کنند، مواجه مشکل با را ایران ملت رفاه تولیدریم توانست نخواهند گز

کنند.تعطیلکشورایندررافعالیتو

است:حرشاینبهروحانیدکترسخنانکاملمتن

الرحیمالرحمنبسماهلل

تب (ع)، موسیالرضا علیبن حضرت سعادت با میالد شب مناسبت به جهان مسلمانان همه و ایران ملت امامیربه میکنم. عرض یک

دا چه هر و است ایرانیان ما افتخار و فخر موجب دازیمرکه همام امام آن بلند سایه آنریر بلند روح به توسل با ما کشور انشاءاهلل یم.

بود.خواهدپیشرفتوتوسعهمسیردرروزبهروزامام

بز بسیار مسئولیت مردم سیزدهمرالحمداهلل دوره برای را جمهور رئیس و دادند انجام جمعه روز در را خودشان اجتماعی و سیاسی گ

خب مجلس و مجلس میاندورهای انتخابات مناطق از بعضی در بود. هم شوراها انتخابات البته کردند. مردمرانتخاب به که بود هم گان

تبزع ایران تاریز مقطع این در که ارزشمندی و خوب بسیار اقدام این خاطر به میگویم صندوقریک پای خودشان گسترده حضور با یخی

ما…سردربایدادآزمناطقکشور:اقتصادیویژهوادآزمناطقهایپروژهافتتاحآیینپنجمیندرروحانیکترد:۲۴اقتصاد|خبرخبرادامهادامه
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دادند.انجامآرا

سال آغاز از گذشته هفتههای همه افتتاحهای و امروز چهارمین99افتتاحهای و هفتاد امروز و کردیم آغاز را پنجشنبهها افتتاح که

م ایران که است این عالمت اولین است. جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت یک هست، سرمایهگذارافتتاح ورکز است تولید و ی

در االن که کنید نگاه آمار همین به شما هستند. خودشان کشور آبادانی به عالقمند ایران آزادمردم شد.مناطق اعالم دررط621ما ح

آنها اجرای برای که اجراست گذا248حال سرمایه تومان میلیارد طرهزار این شده، تا53حهاری و شده عملیاتی و اجرایی درصد

میرسد.افتتاحبهاینهاهمهومیکندپیداادامهآیندهسالوسالپایان

سرمایهگذا سود به اگر باشند، نداشته امید خودشان کشور آینده به مردم اگر است. مهمی بسیار مساله باشند،راین نداشته امید خود ی

در248نمیآیند فقط تومان میلیارد آزادهزار بسیاررسرمایهگذامناطق مناطق کنند. آنهازی در روزانه که هست کشور سراسر در یادی

اینرسرمایهگذا در که مشکالتی و سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی میشود. یک3ی برابر در کشیدند، مردم نیم و سال

تا در بینظیر اقتصادی تارجنگ در که منطقه راریخ ملتی که بوده، نظیر کم هم جهان مانند3.5یخ کنند، محاصره کامل طور به سال

است.نداشته

تح را ملتی سفید کاخ ظالمان اینراینکه بگذارند. دست روی دست و نکنند حمایت و کمک سفید کاخ ترس از هم دیگران و کنند یم

آم دارایی مسئولین که تحرحرفی آمادهایم فردا از که کردند اعالم پیش روز سه برداریکا را کرونا واکسن تروریم این یعنی یستهاریم،

جدید دولت که ماهها از بعد حاال کردند. قفل را بانکی فعالیتهای تمام و بستند مردم این روی بر را چیز همه که میکنند اعتراف کامال

تح باید است معتقد و آمده کار طرروی آن که گفته بارها و بگذارد کنار را طریم تحرح، االنرح بوده، نادرست و غلط ترامپ 4،5یم

ندارد.اشکالیباشد،کروناواکسنوماسکبرایاگربانکی،تبادلکهگفتندپیشروزسهدوتازههستند،کارِرساستماه

صاد ماسک در و ندارد نیاز ماسک در ایران میدانستند که زمانی از بعد هم تولیدکنندهراین هم واکسن در فهمیدند و هستیم کننده

است.آزادواکسنبرایبانکیتبادلگفتندتازهوقتآنشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیمتولیدکهوقتیشدیم.

کشید طول ماهها گفتیم مردم به اینکه میشود، اداره سختی چه با کشور که میزدیم مردم به نیم و سال سه این طول در که حرفی این

ایران اختیار در واکسن بتوانند آنها که کنیم پرداخت را کوواکس واکسنهای یعنی جهانی، بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم تا

که حاال شود. کشور وارد هست، نیاز مورد آنچه اینکه برای کشیدیم سختیهایی چه که کنند باور بود سخت مردم برای شاید بگذارند،

آم پیش روز سه صردو شود،یحریکاییها آغاز بانکی فعالیت ماسک و واکسن برای فقط که داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم ًا

مالیدند.خاکبهرادشمنسیاهصورتحالعیندراماکردند،زندگیسختیایچهبامردمکهمیدهدنشاناین

بز مالیدندرمردم خاک به را آنها بینی مالیدند، خاک به را سفید کاخ جالدان همه صورت مالیدند، خاک به را ترامپ صورت ایران گوار

تح شرایط این در عظمت با و قامت سرو سرمایهگذارو و ایستادگی همهریم با بود الزم آنچه شرایط همین در کردند. تولید کردند، ی

جنگ این اما هستند، فشار در جنگ این سایه در مردم و هست گرانی البته است، جنس از پر کشور بازار کردیم. کشور وارد سختیها

شود.محققداشتند،آنهاکههدفیوبپاشد،فروایراناقتصادنگذاشت

آم به تودهنی یک پنجشنبهای هر بود. پنجشنبه افتتاحهای مهم، بسیار کارهای از شماریکی دهیم نشان آنها به که بود یکاییها

تح را ایران ملت تحرنمیتوانید را ایران تولید نمیتوانید کنید. تحریم به را مردم راحتی میتوانید کنید. میتوانیدریم بکشانید، یم

تح به را بازدارارزانی تولید جهش مسیر از توسعه، مسیر در را ملتی نمیتوانید اما بکشانید، تحولریم این شاهد امروز الحمداهلل و ید

هستیم.کشورسراسردر
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آخ تا دولت، این آخر روز تا ایرانرانشاءاهلل مردم که داد خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را خود های افتتاح دوشنبه و پنجشنبه ین

میکنند.تالشکشورتوسعهزمینهدرسرافرازحدچهتا

در بحمداهلل آزادامروز طمناطق بسیاررمختلف شد.زحهای افتتاح ط8یادی تومان میلیارد مجموعرهزار و شد افتتاح کهح آنچه با ًا

گذا شدرسرمایه زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در اینکه بود. تومان میلیارد گذا70هزار سرمایه و افتتاح تومان میلیارد باشیم،رهزار ی

است.ملتاینعظمتنشان

آزاداز صادمناطق مناطق به واردکننده مناطق از دوازدهم و یازدهم دولت در اینکه دلیل به میکنم مناطقرتشکر از شدند، تبدیل کننده

تبدیل مختلف کشورهای و ایران بین ارتباطی پل و همسایگان و ایران بین ارتباطی پل به شدند، تبدیل تولیدکننده مناطق به واردکننده

در امروز اینکه آزادشدند. کهمناطق است این نشان اینها همه هستند، آفشور بانک و بینالمللی بورس ایجاد فکر آزاددر کشورمناطق

باشد.پیشرانخارجییرسرمایهگذادربایدآزادمناطقانشاءاهللواستپیشرفتوتوسعهمسیردر

تحرسرمایهگذا زودی به انشاءاهلل گرفت. خواهد انجام کشور در جا همه خارجی سمتری به خارجی سرمایههای و میشود برداشته یم

سرا امازایران شد، خواهد آزادیر انشاءاهللمناطق باشند. پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در و دارند را خودشان خاص شرایط

شوند.برخوردارآنبهرهازانشاءاهللمردمتاباشیمسیزدهمدولتدروآیندههفتههایطولدربیشترفعالیتشاهدزمینهایندر

کاتهربورحمهاهللوعلیکموالسالم

ینارفمنبع:

)۱۱:۳۳-۰۰/۰۳/۳۱(شدافتتاحقشمیربناییزپروژه15جمهور؛رئیسدستوربا

ارزپروژه15 ارزش به و53یزیربنایی یورو و9یالیرمیلیون اشتغال960هزار حجم با دستور880میلیاردی با قشم آزاد منطقه در انسانی نیروی
شد.افتتاحجمهوررئیسکنفرانسیوویدئ

امروز24اقتصاد افتتاحهایهدوشنب(- دور پنجمین در جمهور) درریاست آزادی ارزپروژه15کشورمناطق ارزش به میلیون53یزیربنایی

و و9یالیریورو اشتغال960هزار حجم با ویدئ880میلیاردی دستور با قشم آزاد منطقه در انسانی جمهورونیروی رئیس کنفرانسی

شد.افتتاح

تش در قشم آزاد منطقه سازمان گردشگرمدیرعامل سایت نخست فاز داشت: اظهار پروژهها این بایریح سرمایهرمیلیارد200َکندالو یال

شد.افتتاحیرهزجساحلینواردریرگردشگظرفیتافزایشباهدفقشمآزادمنطقهسازمانتوسط
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وسعت به مساحتی در پروژه این افزود: درویشپور برای6علی و25هکتار، مستقیم بهصورت محلی بهصورت75نیروی نیرو

است.داشتههمراهبهاشتغالغیرمستقیم

تص پور محوطهساردرویش کرد: انجامشدهزیح اقدامات ازجمله بلوار این سبز فضای و روشنایی تأمین دسترسی، بلوار احداث اسکله، ی

است.یرگردشگسایتاینازیربهرهبردانخستفازدر

کارب افزایش توسعه، داد: ادامه دروی فعالیتهای امنیت و تجاری فعالیتهای تا گرفته صیادی از گردشگریایی و اشتغالری ایجاد ی،

است.سایتاینساختبرایقشمآزادمنطقهسازماناصلیاهدافازمحلیجوامعبرایدرآمدزاییوپایدار

تف سرانه شهررشد محیط بهبود و پاریحی همچنین کرد: اضافه قشم آزاد منطقه سازمان قشممدیرعامل روستایی و محلهایری کهای

کلیرشه وسعت به روستایی و سرمایهگذا6ی با مترمربع ورهزار هزار یک جرمیلیارد200ی در دولتی بخش دستزیالی به قشم یره

رسید.یربهرهبردابهجمهوررییس

پا این احداث گفت: پور جردرویش روستاهای و شهرها سطح در پیرامونی محیط بهبود راستای در محلهای برایزکهای تالشی یره،

است.گرفتهصورتقشمآزادمنطقهسازمانتوسطیرهزجساکنانزندگیکیفیتافزایشواجتماعیمسئولیتهایبهعمل

پا کرد: عنوان شهروی در مذکور محلهای ورکهای قشم شهر مسکونی ج60کهای بززروستای پروژه دومین اعتبارریره، میزان ازنظر گ

است.منطقهایندریرجمهویاسترافتتاحهایپنجمدورعمرانیپروژههایمیاندر

اشتغالزایی کرد: عنوان ورنف300درویشپور مستقیم بهصورت ویرنف900ی از غیرمستقیم بهصورت خدماتیژی پروژه این دیگر گیهای

است.یرهزجسطحدریحیرتفو

خدمات شاخص آمادهسازارتقا پروژه کرد: عنوان قشم آزاد منطقه سازمان قشممدیرعامل محلی جامعه به ساحلزیرساختی آسفالت ی

د شهر بااعتبارشمالی ارزشرگهان به خدماترمیلیارد200ی شاخص ارتقا راستای در قشم آزاد منطقه سازمان توسط بهزیال یرساختی

شد.افتتاحامیدوتدبیردولترییستوسطنیزگردشگرانویرهزججامعه

خاک عملیات شامل پروژه این گفت: پور جدولگذازیردرویش دری، شمالی ساحل بلوار روشنایی و آسفالت باری، که است گهان

میدهد.افزایشراگهانردشهردرترددییرساختهایزسرانهمتر،865طولبهدولتیبخشیرسرمایهگذا

پروژه، این در داشت: ابراز و30وی مستقیم بهصورت بومی شه90نیروی جامعه و شده شغل صاحب غیرمستقیم بهصورت ورنیرو ی

شد.خواهندبرخورداریربیشترفاهازدارند،ترددگهانردشهربهکهگردشگرانی

قطعه نخست فاز افتتاح داشت: اظهار قشم آزاد منطقه سازمان قشممدیرعامل در نقلی و حمل خدمات سرانه گراهربز3افزایش

داد.افزایشرایرهزجدرحملونقلیخدماتسرانهقشم،آزادمنطقهسازمانیالیرمیلیاردهزاریکیرسرمایهگذاباخلیجفارس

بز این کرد: بیان پور طولردرویش به د7.8گراه میدان تا کاوه اسکله حدفاصل مسیررکیلومتر دو در و کرده متصل یکدیگر به را گهان

کند.تسهیلرامنطقهساکنانوگردشگرانتردداستقرارمتر،11.5باندهرعرضبهگشتررفتوب

اضطرا توقف و کندرو تندرو، خط سه پروژه، این در داشت: ابراز روانساروی به تا طراحیشده باند هر در وزی رفت پر در تردد ی

نماید.یربیشتکمکیرهزججادهینرآمدت

کرد: خاطرنشان قشم آزاد منطقه سازمان و50مدیرعامل مستقیم ط150نیروی این در غیرمستقیم راهاندارنیروی با و دارند اشتغال یزح

تجا محمولههای و گردشگران ساکنان، انتقال نقلو مسیر، طراین از که جری آبی مرزهای تسهیلزیق میکنند، تردد اصلی سرزمین به یره

شد.خواهد
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شه مروارافتتاح رفاهی شهرک نخست فاز گفت: پور قشمدرویش مروارید سرمایهگذارک با آزاد2یرید منطقه سازمان هزارمیلیاردی

شد.افتتاحیرجمهویاسترافتتاحیههایدورپنجمیندریرهزجرفاهیسرانهافزایشباهدفقشم

شه این کرد: عنوان وروی هزار دو وسعت به مساحتی در رفاهی با500ک ویالیی واحد پنج شامل واحدزمترمربع هر 530یربنای

میشود.شاملرادوبلکسواحدیکودوطبقهواحدچهارکهاستمترمربع

شه این افتتاح با داد: ادامه قشم آزاد منطقه سازمان برایرمدیرعامل رفاهی، و70ک مستقیم بهصورت بومی بهصورت210نیروی نیرو

مییابد.ارتقاآزاد،منطقهاینرفاهیکهایرشهظرفیتوایجادشدهاشتغالغیرمستقیم

خدمات باززساماندهی فعالیت تسهیل برای جمهوریرساختی رییس همچنین کرد: اضافه پور قشمدرویش پروژهرگانان آغاز دستور ی

کرد.صادریالرمیلیارد700وهزاریکیرسرمایهگذاباراگهانردانبارهاییرهکتا35اراضییزآمادهسا

بهرهبردا با کرد: عنوان برایروی پروژه این از و50ی شده ایجاد اشتغال مستقیم بهصورت مشغول150نفر غیرمستقیم بهصورت نیز نفر

شد.خواهندفعالیت

آمادهسا کرد: اضافه قشم آزاد منطقه سازمان دزمدیرعامل انبارهای سایت مساحتری به زمینی در مشا35گهان بهصورت و کتیرهکتار

است.شدهاجراییگهانردشهرسطحانبارهایساماندهیباهدفخصوصیبخشوقشمآزادمنطقهسازمانمیان

انباردا پور، ذخیرهساردرویش فرآیند ذخیرهسازی فرآیند شامل و است انبار یک در کاال کنتزی درری، و شده کاالها و... موجودی ل

داشت.خواهدیرگذارتأثینقشاقتصادیفعاالنکاراییمیزانویترمدیبهبوددقت،افزایش

برنامه طبق گفت: آمادهسازیروی مراحل طی از پس گرفته صورت راهاندازی و سایت این مربوطزی انبارهای تا است قرار آنها، کامل ی

کنند.پیداانتقالمنطقهاینبهساماندهیجهتگهانردشهردرفعالیرتجاواحدهایبه

شرقشم افزود: قشم آزاد منطقه سازمان میشودمدیرعامل کشور در میگو تولید بالغبررکورددار سرمایهای با قشم یزدان کیان 670کت

شرمیلیارد نخستین بهعنوان توسطریال، کرده، صنعتی شیوه به میگو پرورش به اقدام متراکم فوق تکنیک با که کشور شیالتی کت

شد.افتتاحقشمآزادمنطقهدرروحانیحسن

ش این گفت: پور تولیدردرویش ظرفیت با نخست، فاز در آب800کت تولیدات ارتقا و غذا تأمین به کمک ضمن سال، در میگو یانزُتن

ارزآو کشور، خاردر به قشم آزاد منطقه برند صدور و جری اراضی حفظ به نگاهی کشور، تکنولوزج سایه در ساژیره متراکم و نیززی ی

است.داشته

برای اشتغال ایجاد کرد: بیان و15وی مستقیم بهصورت بومی وی25نیروی دیگر از غیرمستقیم بهصورت پروژهژنیرو این گیهای

است.ارزشمند

ش گفت: قشم آزاد منطقه سازمان بارمدیرعامل قشم یزدان کیان تولید480کت ظرفیت میانگین، بهطور هر40حوضچه، در میگو ُتن

حدود برداشت (با سنتی روش با مقایسه در که دارد را هکتا7هکتار هر در کشوررُتن غذایی صنعت در میگو تولید درزمینه جهشی ،(

زد.خواهدرقم

بهرهبردا داشت: اظهار سوالردرویشپور اقامتی مجموعه افتتاح با قشم اقامت ظرفیت سوالررافزایش اقامتی مجموعه نخست فاز ی

میافزاید.قشمگردشگراناقامتظرفیتبهتخت152خصوصی،بخشتوسطیالرمیلیاردهزاریکمعادلیربااعتباقشم

بااعتبا اقامتی مجموعه این کرد: عنوان میلیاردروی هزار یک معادل شاملری خصوصی بخش توسط از40یال متشکل اقامتی واحد

میکند.مرتفعرایبازیرهزجاینبهسفربهعالقهمندگردشگرانویژهنیازهایتمامیکهاستخوابهدوواحد16وخوابهیکواحد24
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خدماتی، بخشهای بر عالوه قشم سوالر اقامتی مجموعه کرد: اضافه قشم آزاد منطقه سازمان تجا5مدیرعامل عرضهرواحد برای ی

برای درمجموع که دارد نیز صنایعدستی و و35محصوالت مستقیم بهصورت همراه60نیروی به اشتغالزایی غیرمستقیم بهصورت نیرو

داشت.خواهد

با این از پیش قشم آزاد منطقه گفت: پور و11درویش با425هزار که بود جهان و کشور مختلف مناطق از گردشگرانی پذیرای تخت

رسید.خواهدتخت577هزار11بهمذکورظرفیتمجموعه،اینافتتاح

شناو تردد مسافرتسهیل بنادر در مقاومساری و الیروبی پروژه کرد: عنوان قشموی ارزشزی به پهل و الفت اسکلههای میلیارد400ی

رسید.یربهرهبردابهیرجمهویاسترتوسطنیزقشمآزادمنطقهسازمانیرسرمایهگذاباویالر

مقاومسا الیروبی، شامل پروژه این افزود: قشم آزاد منطقه سازمان بهسازمدیرعامل پهل،زی، و الفت اسکلههای عرشه اصالح و ی

پرترددت از یکی جربهعنوان ورودی مبادی نگهدازین ظرفیت افزایش تعمیر، باهدف ورودیریره مبدأ این ظرفیت از بهینه استفاده و ی

شد.اجراییقشمآزادمنطقهسازمانتوسط

برای اشتغال فرصت ایجاد کرد: بیان پور و15درویش مستقیم ط45نیروی این درآمدن اجرا به دیگر مزایای از غیرمستقیم حرنیروی

است.

پروژه، این نخست بخش در داشت: ابراز د53وی پهنه از مترمکعب طرهزار دوم بخش در و شده الیروبی پهل، و الفت اسکله ح،ریایی

گرفت.صورتیرهزجبهورودیخودروهایحاملشناورهاییرگیوپهلتسهیلبهمنظورخشکیپهنهیزبهساویزمقاومسا

نگهدا و حفظ کرد: خاطرنشان قشم آزاد منطقه سازمان منطقهرمدیرعامل سازمان سوی از اجتماعی مسوولیت یک بهعنوان اسکلهها ی

بوده امید و تدبیر دولت در منطقه این اقدامات از بخشی گردشگران، و ساکنان به درخور و شایسته خدمات ارائه باهدف و قشم آزاد

است.

آب افزوده ارزش زنجیره جزتکمیل در جمهوزیان رییس دستور با همچنین افزود: پور قشمدرویش طریره از یکری کنفرانس ویدئو یق

رسید.یربهرهبردابهسالدرمحصوالتانواعتنهزار10تولیدظرفیتباخشکماهیتولیدحوزهدرتولیدیحرط

ش داد: ادامه خشروی ماهی بستهبندی و (تولید قشم غذای سالم سرمایهگذاککت با جمهورمیلیارد380یر) رییس دستور با یریالی

بهرهبردا با که کرد آغاز را خود برایرفعالیت پروژه این از و100ی شده ایجاد اشتغال مستقیم بهصورت بومی نیروی نیز90نفر نفر

شد.خواهندفعالیتمشغولغیرمستقیمبهصورت

برنامه طبق گفت: قشم آزاد منطقه سازمان چرخهزیرمدیرعامل به ورود جهت واحد این در تولیدشده شیالتی محصوالت گرفته صورت ی

مال و ژاپن جنوبی، (کره شرقی آسیای کشورهای به خلیجفارسزصادرات حوزه کشورهای و از(ی) بخشی همچنین و است آماده عمان)

آب خوراک اولیه ماده تهیه جهت تولیدی واحد این تولیدشده شزمحصوالت به خواهدریان پیدا اختصاص حوزه این تولیدکننده کتهای

کرد.

فرآو و تولید چرخه در ارزشافزوده ایجاد جهت بلندی گام قشم غذای سالم مجتمع کار به آغاز با داشت: ابراز پور محصوالتردرویش ی

کردن دار طمع همچنین تولیدی واحد این توسعه فاز در که میگیرد صورت پایدار اشتغال ایجاد و اقتصادی رشد باهدف منطقه شیالتی

است.پیشبینیشده)Anchovies(آنچویشکالتتولیدهمچنینوداخلیبازارهایبهمحصوالتارائهجهتخشکماهی

فرآو صنعتی، فعالیتهای توسعه کرد: خاطرنشان سودآوروی باهدف منطقه این شیالتی محصوالت به مربوط بستهبندی و وری ی

است.یرهزجدرقشمآزادمنطقهسازمانهمچنینوامیدوتدبیردولتاصلیاهدافازبومیانبرایاقتصادیتوسعه
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انر تولید روند از ارژپشتیبانی بااعتبار قشم حرا نفتی اسکله نخست فاز داشت: اظهار قشم آزاد منطقه سازمان قشممدیرعامل در یزی

رسید.یربهرهبردابهقشمآزادمنطقهدرامیدوتدبیردولترییسکنفرانسیوویدیحضوربایورومیلیون53

ش افزود: بهرهبرداردرویشپور و ساخت قشمرکت حرا اسکله سرمایهگذا(ی پاسارهلدینگ بودهری پروژه این خصوصی سرمایهگذار گاد)

پهل ظرفیت قشم، حرا نفتی اسکله آن، افتتاح با کشتیرگیوکه ش35ی خوراک تأمین به و پیداکرده را تنی حوزهرهزار در فعال کتهای

میپردازد.یژانرتولید

انر و گاز نفت، صنعت نیازهای تأمین در زدایی مانع موجب تولید، رشد به رو روند از پشتیبانی ضمن توانمندی، این داد: ادامه یژوی

میکند.تبدیلبرندیکبهنفتیتولیداتحوزهدرراقشمناموشدهتولیدیصنایعخهایرچگردشومنطقه

بهرهبردا آغاز با داشت: ابراز قشم آزاد منطقه سازمان شناورمدیرعامل پایگاه این از طری از خام نفت ورود ایجادری، باهدف شناور یق

توسط که نفتی فرآوردههای سایر و شناورها سوخت نفت، قیر، نظیر محصوالتی انتقال سپس، و خوراک تأمین در تجهیزات و تسهیالت

گرفت.خواهدصورتشده،تولیدهمجوارپاالیشگاههای

اسکله، این افتتاح کرد: عنوان و45درویشپور مستقیم ج120نیروی اشتغال و کار چرخه وارد را غیرمستقیم تثبتزنیروی در که کرد یره

بز از یکی قشم، حرا نفتی اسکله و دارد بسزایی نقش محلی جامعه پایدار ظرفیترگتردرآمدهای با کشور جنوب در نفتی اسکلههای ین

با و و14یرگیرتخلیه پهلهزار500میلیون امکان دوم فاز در که است نفتی فرآوردههای نفتیرگیوُتن کشتیهای نیز80ی را تنی هزار

کرد.خواهدمهیا

بهرهبردا به اشاره با کشوروی غذایی محصوالت بر قشم شربرند توسعه دوم فاز از پاالیشگاهزکتری باریست قشم جلبک یز

و110یرسرمایهگذا آرایشی محصوالت و غذایی زنجیره از بخشی تأمین آماده خود، تولیدات ظرفیت بردن باال با قشم گفت: میلیاردی،

شد.کشوربهداشتی

ش این کرد: بیان قشم آزاد منطقه سازمان تکنولورمدیرعامل توسعه با فناوژکت و ظرفیتری توانسته توسعهای، فاز در محصول تولید ی

برساند.سالدرُتن30بهُتن2.5ازرااسپیرولیناجلبکیزرپودرتولید

ش افزود: پاالیشگاهزکتردرویشپور سطحیریست در قشم، آزاد منطقه در فعال خصوصی بخش سرمایهگذار بهعنوان قشم جلبک یز

وسعت فراو14به کشت، به اقدام مترمربع موادرهزار تولید جهت پروتئین از غنی منبع یک بهعنوان اسپیرولینا جلبک میکرو تولید و ی

است.کردهغذاییاولیه

بودن پذیر تجدید داد: ادامه امکانروی و لبشور و شور آبهای در رشد امکان حاصلخیز، زراعی زمینهای به نیاز عدم جلبکها، یز

مصرف آزمایشگاهی، و بسته فضاهای در آنها پرورش و ایجادCO2رشد محیطO2و نمودن (تمیز تولید فرآیند اهمیتتیسزدر (

میکند.ارزشمندترراآنهاازاستفاده

ش این کرد: خاطرنشان قشم آزاد منطقه سازمان برایرمدیرعامل اشتغال ایجاد با تم40کت با بومی بانوانرنیروی اشتغال بر ویژه کز

فناو60و از استفاده با کشور غذایی امنیت تأمین درزمینه غیرمستقیم، بشرنیروی زندگی کیفیت ارتقاء جهت روز فعالیتریهای یت

میکند.

شه خدمات شهرتوسعه فاضالب تصفیهخانه سوم مدول کرد: بیان قشمدرویشپور آزاد منطقه در زندگی کیفیت ارتقا باری، ساحلی ک

تصفیه توان و دولتی بخش افتتاحیههای1000سرمایه دور پنجمین در روز در آب جمهورمترمکعب موردریاست قشم آزاد منطقه ی

گرفت.قراریربهرهبردا
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بااعتبار تصفیهخانه این گفت: ساکنانرمیلیارد500وی زندگی کیفیت ارتقا و خدمات بهبود راستای در قشم آزاد منطقه سازمان یالی

است.اجراشدهوطراحی

تص متوسطروی بهطور قشم شهر فاضالب تصفیهخانه در ساخت حال در مدولهای از یک هر ظرفیت کرد: و1000یح روز در مترمکعب

پیکرض شه(3.8یب نشتاب و انسانی فاضالبهای ازترشامل حذف قابلیت و بوده گسترده هوادهی سیستم فعال، لجن روش به (

دارد.رایفیکاسیونرنیتروشبه

پروژه، این افتتاح با کرد: خاطرنشان قشم آزاد منطقه سازمان و25مدیرعامل مستقیم شده75نیروی شغل صاحب غیرمستقیم نیروی

میگیرد.قرارمصرفموردقشمیرهزجسبزفضاییرنگهداوتوسعهبهمنظورتصفیهشده،ویافتیزباآبو

جمهوزبهسا رییس همچنین گفت: پور گردشگراندرویش و ساکنان دسترسی تسهیل برای قشم جادههای طری نخست فاز عمرانیری ح

کرد.افتتاحقشمیرهزجدریالرمیلیارد400بااعتبارراهلر-رمچاه-جنوبیساحلبلواراجرای

میشود.عملیاتیخصوصیبخشسرمایهگذاروسازماناینمیانکتیرمشابهصورتوکیلومتر2طولبهپروژهاینافزود:وی

خاک عملیات اجرای کرد: اضافه قشم آزاد منطقه سازمان جدولگذازیرمدیرعامل درری، نیز سبز فضای ایجاد و روشنایی آسفالت، ی،

است.پیشبینیشدهساکنانبهبهترخدماتارائهجهتعمرانیپروژهاینمحدوده

بهرهبردا با کرد: عنوان پور طردرویش این از برایری عمرانی و30ح ایجادشده اشتغال مستقیم بهصورت بومی کار نیروی نیز90نفر نفر

شد.خواهندکاربهمشغولغیرمستقیمبهصورت

بهسا داد: ادامه برونشهزوی حادثهخیز نقاط رفع و روستایی معابر اصلی، جادههای گردشگرانری و شهروندان جان حفظ بهمنظور ی

میشود.انجاممستمربهصورتاجتماعیمسوولیتبهعملراستایدرقشمآزادمنطقهسازمانتوسط

برونشه معبرهای کیفیت به توجه گفت: قشم آزاد منطقه سازمان شرمدیرعامل بهعنوان مهمتری از یکی قشم، اصلی ینریانهای

دارد.شهروندانسالمتوحملونقلی،رگردشگجملهازیرهزجفعالیتیبخشهایسایردرمهمیتأثیرکهاستسازمانایناهداف

ج مواصالتی محورهای فرسودگی و کمبود امید و تدبیر دولت از پیش تا کرد: خاطرنشان پور اززدرویش بیش مساحت با قشم 1500یره

و ج67کیلومترمربع مردم روی پیش چالشهای از یکی راهزروستا نهضت یازدهم دولت در چالش این رفع برای میآمد، بهحساب یره

دارد.ادامهنیزهماکنونوشدآغازقشمیرهزجدریزجادهساو

دوشنبه جمهو1400خردادماه31امروز رییس حضور با کنفرانسی ویدیو آیین تعدادردر ار105ی بااعتبار و667یزپروژه دالر میلیون

و276 یورو و61یالیرمیلیون ط150هزار معرفی و زنی کلنگ افتتاح، بخش سه در آزادرهزارمیلیاردی منطقه در اجرا حال در حهای

رسید.یربهرهبردابهومعرفیقشم

افتتاحهای از مرحله چهار در این از پیش قشم آزاد جمهورمنطقه باریاست امید و تدبیر دولت در اعتبار63ی به هزار64یالیرپروژه

است.حضورداشتهخصوصیودولتیبخشدودریردالمیلیون281ویورومیلیون340یزارومیلیاردی670و

قشمآزادمنطقهمنبع:
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)۱۲:۱۹-۰۰/۰۳/۳۱(شدندکلنگزنیویربهرهبردااروندآزادمنطقهدرخدماتیوصنعتیحرط17جمهور؛رئیسدستوربا

) دوشنبه کشور،هخردادما31امروز آزاد مناطق پروژههای افتتاح آیین پنجمین در ازرط17) بیش ارزش به صنعتی و9ح سرمایهرمیلیارد430هزار یال
ورگذا داخلی سرمایهگذا100ی یورو جمهورمیلیون رئیس کنفرانسی ویدئو دستور با خارجی درری خوزستان استاندار دشتکی سلیمانی قاسم حضور و ی

شدند.زنیکلنگویربهرهبردااروندآزادمنطقه

س24اقتصاد بهرهبردار- آیین این در اروند آزاد منطقه سازمان طرپرست افتتاح و برایری گفت: خرمشهر و آبادان در اشتغالزایی حهای

اروندرط11افتتاح آزاد منطقه در تولیدی و2ح سرمایهگذارمیلیارد260هزار باریال اینکه ضمن است گرفته صورت خصوصی بخش ی

است.شدهاشتغالزاییغیرمستقیمصورتبهنفر540ومستقیمصورتبهنفر260برایحهارطایناجرای

زنی کلنگ به گروسی اجرایرط6حسین برای افزود: و کرد اشاره اروند آزاد منطقه در هفتزحرط6ح خرمشهر و آبادان در یربنایی

و سرمایهگذا171هزار ورمیلیارد داخلی سرمایهگذا100ی یورو بردارمیلیون بهره با که است شده بینی پیش خارجی طری این از حهاری

میشود.ایجادشغلغیرمستقیمصورتبه870ومسقیمصورتبهنفر405برایشدندزنیکلنگامروزکه

ط این افزود: ورگروسی شلمچه سایت خرمشهر، صنعتی سایت در اروند آزاد منطقه توسعه راستای در و خصوصی بخش سوی از حها

شدند.زنیکلنگویربهرهبرداآبادانیکشمارهصنعتیکرشه

ش کرد: بیان پروی از پت ظرف محصول با تاروند موفق پالست نوآوران اعتباررکت با اشتغالزاییرمیلیارد58یفرم با و به28یال نفر

ش غیرمستقیم، و مستقیم سرمایهگذارصورت و پنیر تولید با وارنا غذایی صنایع اشتغالزاییرمیلیارد181یرکت و شه86یال در کرنفر

میباشند.اروندآزادمنطقهدرشدهافتتاححهایرطجملهازآبادانصنعتی

شرس همچنین افزود: اروند آزاد منطقه سازمان اعتباررپرست با کلراید آلومینیوم پلی محصول تولید با گلگاه بارمیلیارد450کت و یال

ش76اشتغالزایی چاکرنفر، سانا گذارکت سرمایه با شوینده مواد انواع تولید با اروند اشتغالزاییرمیلیارد206یرخ و به79یال نفر

شدند.یربهرهبرداآبادانصنعتیکرشهدرغیرمستقیمومستقیمصورت

ش استایرگروسی، پلی از ساختمانی پانال محصول با زمرد صدف فوم گذارکت سرمایه با اشتغالزاییرمیلیارد40یرن و نفر82یال

ش استایرهمچنین پلی از ساختمانی پانال محصول تولید با فرم پویا پژمان گذارکت سرمایه با اشتغالزاییرمیلیارد67یرن و 38یال

شه در طرنفر دیگر از را آبادان صنعتی بردارک بهره مورد شرحهای گفت: و کرد عنوان آزاد منطقه این در آری پیشگامان تجارترکت یا

گذا سرمایه با جوراب محصول تولید اشتغالزاییرمیلیارد81یربا و ط27یال دیگر از بردارنفر بهره مورد اروندرحهای آزاد منطقه در ی

است.
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بهرهبردا به اشاره با شروی از شری این گفت: اروند طالئی تجارت لنگر گذارکت سرمایه با الایدی المچ محصول تولید با 29یرکت

کرد.فراهمراغیرمستقیمومستقیمصورتبهنفر44اشتغالزمینهکهشدیربهرهبرداآبادانصنعتیسایتدریالرمیلیارد

شرس کرد: بیان اروند آزاد منطقه سازمان گذارپرست سرمایه حجم با و زعفران بندی بسته با آذین سیویل ورمیلیارد52یرکت یال

اشتغالزایی ش44میزان و بارنفر نیز دوربین و پاد مونو آدابتور، انواع پی، اس یو کابل تولید با نیز اروند کاسپین صنعت الکترو پویا کت

شدند.تولیدمدارواردخرمشهرصنعتیکرشهدرنفر56اشتغالزاییویالرمیلیارد67یرگذاسرمایهمیزان

ش افتتاح با داشت: اظهار آنالینرگروسی فروش پایانه باسیم، آنالین فروش پایانه تولید با نیز کیش پارسیان الکترونیک تجارت کت

است.شدهایجادشغلمستقیمغیرومستقیمصورتبهنفر226براییالرمیلیارد986یرگذاسرمایهباوبیسیم

شه در صنعتی پساب خانه تصفیه عملیات آغاز به اشاره با اعتبارروی با پروژه این گفت: خرمشهر صنعتی و2ک یالرمیلیارد778هزار

شد.خواهداحداث

کرد:رس بیان اروند آزاد منطقه سازمان و(معبر13پرست یکهزار اعتبار با نیز دسترسی) شهرمیلیارد317جاده در خرمشهرریال صنعتی ک

شد.خواهداحداث

ب زمینه در طرحی اجرای به کلیدخانهرگروسی، داشت: اظهار و کرد اشاره نیز خرمشهر در شه400ق در وات خرمشهررکیلو صنعتی ک

اعتبار و2با سرمایهگذارمیلیارد741هزار هواییریال خط از و احداث ب400ی وات گذارکیلو سرمایه با بارمیلیارد99یرق و یال

شد.یربهرهبرداخرمشهرصنعتیسایتدرنفر90اشتغالزایی

بهسا به ادامه در نوسازوی و سا(معبر6یزی بازجاده تجهیزرمیلیارد236ی) افزود: و کرد اشاره آبادان صنعتی سایت در اعتبار یال

شد.آغازشلمچهیرتجاسایتدریورومیلیون100اعتباربانیزبصرهبهشلمچهآهنراهاتصالپروژهگاهرکا

مساحت با اروند آزاد و37منطقه مینوشهر400هزار و خرمشهر آبادان، شهرهای شامل فارس خلیج غربی شمال در مینو)زج(هکتار یره

دارد.قرارکارونواروندرودخانه2تالقیمحلدرکهاست

ایرنامنبع:

)۱۲:۱۹-۰۰/۰۳/۳۱(رسیدیربهرهبردابهکیشدرخدماتیوعمرانیحرط9جمهور؛رییسدستوربا

) دوشنبه کشور،هخردادما31امروز آزاد مناطق پروژههای افتتاح آیین پنجمین در گردشگرط9) و خدماتی عمرانی، جرح در رییسزی دستور با کیش یره
رسید.یربهرهبردابهکنفرانسویدئوصورتبهیرجمهو
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ط24اقتصاد این اجرای برای بار- همزمان صورت به که االسالمرط50حها حجت دستور با اروند و قسم ارس، آزاد منطقه سه در دیگر ح

جمهو رییس روحانی شد،رحسن افتتاح میلیارد19ی گذارهزار سرمایه و11یالی،ریریال یوررو گذا22میلیون سرمایه دالر یرمیلیون

است.شدهایجادشغلمستقیمغیرصورتبهنفر755ومستقیمصورتبهنفر375برایآننتیجهدرکهشدهانجامیزار

ط بلراین یوتاور، مسکونی مجتمع شامل، ماربAکوحها پرشین شرجهای شرینا، دوم فاز پارسیان، سرویس پترو خدماترکت کت

مه فامور فرآیند شرایمنی دوم فاز میکا، کابین تلکه شرگان، جدید فاز پویش، طاها شرکت مدیفارم، کیش لرکت مت هیدرونیووکت ک

است.کیشالمتیدرمرواکترشماتیک،

مساحت به زمینی در یوتاور مسکونی و10مجتمع با100هزار مربع مربع21متر متر بازهزار و میلیارد6یربنا گذارهزار سرمایه یریال

است.شدهایجاداشتغالمستقیمغیرصورتبهنفر150ومستقیمصورتبهنفر30برایآندرکهشدهاحداث

ماربAکوبل پرشین مساحترجهای به زمینی در و11ینانیز با595هزار مربع و14متر مربع865هزار مستقیمزمتر اشتغال برای یربنا

است.شدهاحداثاعتباریالرمیلیاردهزار10بانفر350مستقیمغیرونفر27

دارایرش نیز کیش پارسیان سرویس پترو گی27کت نمونه خدمات ارایه به مربوط حفاردستگاه گل از ارایهری اطالعات، پایش و ی

است.پیشرفتهمادالکینگسرویسارایهویرحفاخدمات

ط این گذارمیلیارد150حربرای سرمایه گذاریریال سرمایه دالر میلیون پنج و آنریالی نتیجه در که شده انجام صورت46ی به نفر

هستند.بکارمشغولمستقیمغیرصورتبهنفر57ومستقیم

ش دوم مهرفاز فامور فرآیند ایمنی خدمات ایمنیرکت بازرسی منظور به نیز کیش آموزش45گان و گاز و نفت صنایع به مربوط داد قرار

و هزار مستقیم400یک اشتغال افق با مستقیم12نفر غیر و با18نفر گذارمیلیارد200نفر سرمایه وریریال سرمایه700یالی یورو هزار

است.شدهاحداثیزاریرگذا

با نیز کیش میکا کابین و20تلکه معمولی ب2کابین و رفت مسیر کیلومتر سه طول به ویژه بارکابین سرمایهرمیلیارد600گشت یال

وریرگذا گذا10یالی سرمایه یورو اررمیلیون آنزی در که شده احداث و80ی مستقیم صورت به مستقیم120نفر غیر صورت به نفر

هستند.بکارمشغول

ش دوم حفارمرحله زمینه در خدمات ارایه برای پویش طاها دایرکت گیری نمودار و گیرکشنال مغزه و چاهی درون دوربین و باری 250ی

گذارمیلیارد سرمایه وریریال گذا17یالی سرمایه دالر اررمیلیون مستقیمزی اشتغال افق با مستقیم70ی غیر و احداث130نفر نفر

است.شده

ش جدید هشترفاز ساالنه تولید افق با ورزشی مکملهای انواع و خوراکی قطرههای و شربت تولید عرصه در فعال مدیفار کیش کت

است.شدهایجادنفر45مستقیمغیرونفر30مستقیماشتغالافقبایالیرمیلیارد270یرگذاسرمایهباقوطیمیلیون

لرش مت بهوکت زمینی در گاز و نفت صنایع حوزه در دقیق ابزار اتصاالت و شیرآالت تتولید زمینه در که نیز کیش ماتیک هیدرونیو ک

عملیاتی700مساحت حجم با مربع با13متر قطعه انرمیلیارد450هزار نتیجه در که شده احداث اعتبار مستقیم10یال صورت به نفر

هستند.بکارمشغولمستقیمغیرصورتبهنفر60و

مروارش بارکت دارد فعالیت شرب آب تولید زمینه در که کیش المت گذارمیلیارد700ید سرمایه مستقیمریال اشتغال افق با نفر70ی

است.شدهاحداثنفر200مستقیمغیرو

ش ساالنهراین است قادر لیوانی،630کت آشامیدنی آب لیتر و6هزار بط400میلیون آشامیدنی آب لیتر سی،500یرهزار 13سی
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و آشامیدنی500میلیون آب لیتر سی،1500هزار و6سی آشامیدنی200میلیون آب لیتر و20هزار میلیون سه آب200گالنی، لیتر هزار

کند.بازارروانهوتولیدرافرمیرپازپتتولیدتن810ویرلیت10گالنیآشامیدنی

اجرایی عملیات آیین این گردشگرط12در و خدماتی عمرانی، جرح در جمهوزی دستوررییس با دوشنبه روز کیش ویدئوریره صورت به ی

ط این اجرای برای شد آغاز و15حهارکنفرانس گذارمیلیارد209هزار سرمایه وریریال هزار یک شامل که شد خواهد انجام 103یالی

است.دولتیبخشیرگذاسرمایهیالرمیلیارد106ووهزار14ودولتیبخشیرگذاسرمایهیالرمیلیارد

این93 اعتبارات از هرط12درصد دولتی منابع از نیز درصد هفت و خصوصی بخش سوی از برایزح آن نتیجهاجرای در که میشود ینه

شد.خواهدایجادشغلمستقیمغیرومستقیمصورتبهنفرنفر686وهزاریکبرای

تجا مراکز بر عالوه اکنون حدودرهم خدماتی، و گذا340ی سرمایه حجم با صنعتی خدمات و صنعتی و10یالیریرواحد 593هزار

ورمیلیارد دال534یال چوبی،رمیلیون مصنوعات پزشکی، تجهیزات پالستیکی، "مصنوعات تولیدات جمله از مختلف زمینههای در ی

هزارو پنج واحدها دراین و است فعال منطقه این در بهداشتی" و آرایشی محصوالت و غذایی مواد بندی به567بسته مشغول نفر

کارهستند.

وزج میلیون یک حدود ساله همه که بوده آسیا غرب جنوب پذیر گردشگر مناطق چهار از یکی کیش پذیرش800یره گردشگر نفر هزار

است.رسیدهممکنحداقلبهگذشتهسالدرکهمیکرد

ج از هرمزکیش استان اززیرههای بیش با در91گان مساحت مربع آنرکیلومت18کیلومتر گذشته در که شده واقع ایران جنوبی کرانه ی

میخواندند.قیسرا

ج راهبردی،زاین موقعیت دلیل به تاکنون دیرباز از گردشگزیره و اقتصادی همهجانبه توسعه و نظیر بی گردشگرانریباییهای مقصد ی

میشود.محسوبکشورآزادمناطقینرحترمطازیکیهموارهوبودهاقتصادوتجارتحوزهفعاالنو

کیشآزادمنطقهمنبع:

حرط٢١اجراییعملیاتآغازویربردابهرهشد:محققکیشدرکنفرانسوویدییقرطازکشورمانرئیسجمهورحضوربا
)۱۳:۴۷-۰۰/۰۳/۳۱(کیشردیالرمیلیاردهزار٤٢معادلیزارویالیراعتبارمجموعباعمرانی

موفقی نمونههای به میتوانند، مناطق این آزاد، مناطق از سیزدهم دولت و انقالب معظم رهبر حمایت با کرد: تاکید کیش آزاد منطقه سازمان مدیرعامل
شوند.تبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمرتحشرایطدراقتصادییرآوتاباز
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افتتاح24اقتصاد دوره پنجمین آیین در دررط52- عمرانی آزادح ارزشمناطق با ماکو اروند، انزلی، قشم، کیش، ارس، اقتصادی ویژه و

ط8 از جمهور رئیس حضور با که تومان میلیارد برهزار کنفرانس ویدیو معظمریق رهبر دغدغههای به اشاره با آهنگران جعفر گزارشد،

عملکرد از سیزدهم دولت و انقالب معظم رهبر حمایت با تردید بی کرد: تاکید مقاومتی، اقتصاد اهداف تحقق خصوص در مناطقانقالب

آوآزاد تاب از موفقی نمونههای به کشور، اقتصادی توسعه پیشرو عنوان به مناطق این موانع، رفع تحرو شرایط در اقتصادی وری یم

شد.خواهندتبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحقق

ارزش به اشاره با کیش، آزاد منطقه سازمان عامل و29مدیر عمرانی پروژههای تومانی میلیارد کهزهزار صنعتی غیر و صنعتی یرساختی،

بردا بهره از اجراست، حال در دولتی و خصوصی بخش توسط کیش اجراییردر عملیات آغاز و سرمایهگذارط٢١ی مجموع با یالیریرح

داد.خبریرهزجایندریالرمیلیاردهزار٤٢معادلیزارو

تکمیل لزوم بر تاکید با آهنگران متوازجعفر توسعه و ماهیتزیرساختها راستای در پایدار و آزادن سرمایهگذامناطق جذب جمله یراز

فناو انتقال صادرات، افزایش مراکزمالی،رخارجی، عرصه در پیشرفته خدمات ارائه پایه بر مناطق این پنجم نسل به ورود آن از مهمتر و ی

گردشگ توارلجستیکی، هدف با اخیر ماههای در کیش آزاد منطقه سازمان داشت: اظهار فناورانه، فعالیتهای و باتسهیلزی توسعه در ن

بر کاهش خصوصی، بخش مانعوفعالیت خصوص در انقالب معظم رهبر منویات به عمل ضمن اقتصادی، فعاالن با تعامل و کراسی

سرمایهگذا هدایت با توانسته تولید از حمایت و فناورانهرزدایی تولیدی خدمات و دارویی صنایع کلیدی حوزههای در خصوصی بخش ی

کند.تجربهرامناسبیبسیاررشد

ساخت مراحل تکمیل به ملی، سطح در آزاد منطقه این ظرفیتهای مطلوب معرفی و مناسب فرصتهای ایجاد اهمیت بر تاکید با وی

مساف جدید امروزرپایانه افزود: و کرد اشاره کیش بینالمللی فرودگاه سرمایهگذارط9ی حجم با عمرانی تومان1900یالیریرح میلیارد

ارروسرمایهگذا حدود22یزی عالوه به دالر بردا11میلیون بهره به یورو اجراییرمیلیون عملیات و. رسید سرمایهگذارط١٢ی با هزار١٦یرح

شد.آغازکیشدریالرمیلیارد١٩٧و

ط این که مطلب این بیان با طرآهنگران با منطبق پاسخگوییرحها هدف با شناختی جمعیت مطالعات اساس بر و کیش جامع ح

تص است، شده بنا منطقه رشد حال در نیازجمعیت طربه این کرد: برایریح حدود375حها و مستقیم طور به طور755نفر به نفر

است.داشتهاشتغالزاییغیرمستقیم

کیش، آزاد منطقه حقوقی خواستههای راستای در کرد درخواست روحانی حسن دکتر از همچنین آزاد منطقه سازمان عامل مدیر

شزبرایبا سهام واگذارگشت و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش هواپیمایی جرکت اقتصادی فعاالن به سهام این از بخشی یزه،زی

ش٤٩گشتزبا سهام از بردرصد و آب برکت شبکه اتصال همچنین و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش برق شبکه به کیش سراسرق یرق

هدفتقویت انرزبا ساختهای شهژیر عنوان به منطقه این ساکنان بیشتر رفاه افزایش و آزادری منطقه سازمان پیشرو، و هوشمند ی

کند.یررایاکیش

ج آهنگران طزجعفر از مالی منابع تأمین نوین روشهای از موفق استفاده در پیشرو آزاد منطقه را برایریره سرمایه بازار یق

صکرتکمیلط اوراق انتشار گفت: و کرد عنوان تمام نیمه عمرانی خوحهای اوراق و اجاره ارزشرک به دین ایجاد400ید و تومان میلیارد

در ساختمان و زمین آزاداولینصندوق سازمناطق جمله از امیدوکشور که است مالی منابع تأمین در بخش اطمینان و نوین کارهای

یابد.گسترشهمخصوصیبهبخشیمردا

ط است ذکر به عالیرالزم شورای دبیر و رئیسجمهور کنفرانسی ویدیو حضور با آیین این در که آزادحهایی همچنینمناطق و کشور

٢١اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهرشد:محققکیشدرانسکنفروویدییقطرازمانکشوررئیسجمهورحضوربا:۲۴اقتصاد|خبرخبرادامهادامه
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هرم استان بردازفرماندار بهره به کیش در بلرگان از عبارت رسید ماربAکوی پرشین تلهکابینرجهای یوتاور، مسکونی مجتمع ینا،

ش حفارمیکا، ارائهخدمات شرکت دوم فاز کیش)، پارسیان سرویس (پترو گازری و نفت صنایع پیشرفته ایمنی خدمات ارائه فامور(کت

شرمه فازجدید کیش)، شرگان مدیفارم)، (کیش ورزشی مکمل و خوراکی قطره و شربت تولید ورکت اتصاالت و شیرآالت تولیدی کت

میباشند.کیش)سالمتنوشیدرمروا(آشامیدنیآبتولیدیکترشوکیش)هیدرونیوماتیککولِمت(گازونفتصنایعابزار

ط جاترهمچنین کارخانه آرمیتاژ، و ملیا هتلهای ونیز، چندمنظوره مجموعه شامل نیز شد آغاز امروز آنها اجرایی عملیات هاییکه ح

فل سازههای شیزساخت آب پکیجهای انواع ساخت و طراحی آرایشی، و خانگی مونتاژلوازم کشتیرانی، سکوهای انواع وری، ینکن

بارب پایانه کارتصفیه، کامیونی، چاری بندر مواصالتی جاده فرودگاه، غربی اپرون فرودگاهی، مدرسهرگو پیرامونی18ک، دیوار و کالسه

بود.کیشالمللیبینفرودگاه

کیشآزادمنطقهمنبع:

)۱۳:۴۷-۰۰/۰۳/۳۱(شدآغازچابهارآزادمنطقهدریربناییزواقتصادیحرطسهاجراییعملیاتی؛رجمهورییسدستوربا

ط سه اجرایی ورعملیات اقتصادی ملی ارزح اعتبار با وزیربنایی میلیارد یک سرمایهگذا421ی و یورو و64یالیریرمیلیون دررمیلیارد553هزار یال
شد.آغازیرجمهورییسدستورباوکنفرانسوویدئیقرطازچابهارآزادمنطقه

م24اقتصاد انقالب معظم رهبر جانب از که سالی در برنامهز- از بخشی زداییها، مانع و پشتیبانیها تولید، نام به است یزیرین

تجا آزاد منطقه کالن اهداف تحقق برای امید و تدبیر دولت در گرفته ورصورت پایدار اشتغال ایجاد و تولید رشد برای چابهار صنعتی ی

سرمایهگذا شاهد و نشسته ثمر به رییسرصادراتمحور دستور با امروز و هستیم سنگین صنایع عرصه در غیردولتی بخش کالن یهای

سرمایهگذارجمهو مجموع با ملی پروژه سه اجرایی عملیات ارری وزی میلیارد یک سرمایهگذا421ی و یورو معادلریرمیلیون 64یالی

و سرمایهگذارمیلیارد553هزار میزان نظر از پروژهها این که شد آغاز خصوصی بخش توسط تکنولوریال نوع همچنین و دارایژی ی

هستند.اهمیت

ط کرد آغاز را خود اجرایی عملیات روحانی حسن دستور با که پروژه شرنخستین استرح پتروشیمی صنایع در مبنا» صنعت «کیمیا کت

ساخت برای در2که که است پلیپروپیلن واحدهای و اتیلن پلی تولید واحد یک الفینها به متانول تبدیل واحد یک متانول واحد

مساحت به گذا73زمینی سرمایه با و ورهکتار میلیارد یک و350ی هزار چهار و یورو سالیانه500میلیون تولید برای تومان میلیارد

است.شدهطراحینفر460وهزار2برایمستقیماشتغالایجادوپتروشیمیمحصولانواعُتنهزار414ومیلیونیک

٢١اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهرشد:محققکیشدرانسکنفروویدییقطرازمانکشوررئیسجمهورحضوربا:۲۴اقتصاد|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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ش پروژههای مجموعه از پروژه بفردردومین منحصر مجموعه و آن جانبی صنایع و شکر تصفیه حوزه در که بوده تیس پیشرو صبا کت

بزرگردشگ شامل درگتری مساحترین با جهان مصنوعی مساحت116یاچه به زمینهایی مجموعه در اقامتی جزایر و هکتار139هکتار

گذا سرمایه با و35یرو و700میلیون یکهزار و یورو خدمات500هزار ارائه و شکر پایه بر محصول انواع تولید برای تومان میلیارد

است.شدهطراحینفر726برایمستقیماشتغالایجادواقامتیویرگردشگ

ط پروژه، شیرسومین سارح دزین آب آزادری منطقه محدوده در مستقر فوالد و پتروشیمی صنایع در استفاده و آشامیدنی آب برای یا

برنامهرتجا فاز سه طی که است چابهار صنعتی شزیری و است شده مری نگین توسعه سرمایهگذاکت امروزرُکران دارد. عهده به را آن ی

جمهو رییس دستور تولیدربا ظرفیت با پروژه این نخست فاز اجرایی عملیات شی40ی آب مکعب متر اسمزرهزار روش با روز در ین

آبهای از برداشت و گذازمعکوس سرمایه با و و35یریرسطحی و700میلیون یورو برای450هزار مستقیم اشتغال و تومان میلیارد

شد.شروعنفر76

کالنت شهید بندر به پتروشیمی محصوالت انتقال خط اجرایی عملیات همزمان است ذکر به سایترالزم به آب انتقال خط همچنین و ی

شد.آغازنیزپتروشیمی

ط اجرایی بهرهبردار«عملیات آیین در شده، ذکر طرحهای از ملیری آزادحهای هرمرتجامناطق استانهای صنعتی ـ آذربایجانزی گان،

شد»آغازبلوچستانوسیستانوگیالنخوزستان،غربی،وشرقی

شد.افتتاحوکلنگزنیکشورسطحدرملیحرطتومانمیلیاردهزار70ازبیشمراسمایندر

ایرنامنبع:

)۱۳:۴۷-۰۰/۰۳/۳۱(شدافتتاحارسآزادمنطقهدرصنعتیوتولیدیحرط15جمهور؛رئیسدستوربا

) دوشنبه جمهور،هخردادما31امروز رئیس دستور با و کشور آزاد مناطق پروژههای افتتاح آیین پنجمین در منطقهرط15) در تولیدی و عمرانی صنعتی، ح
رسید.یربردابهرهبهوافتتاحفرعی،حرط12واصلیحرطسهازمتشکلارس،آزاد

بردا24اقتصاد بهره و اجرا برای طر- این از و26حهاری گذاررمیلیارد187.5هزار سرمایه وریریال گذا100یالی سرمایه دالر یرهزار

است.گرفتهانجامیزار

است.شدهفراهمارسآزادمنطقهدرنفر575مستقیماشتغالزمینهحهارطاینافتتاحبا

ط هشت احداث کلنگ همچنین گذارامروز سرمایه با ارس آزاد منطقه صنعتی و عمرانی تولیدی، و21یرح بارمیلیارد112هزار یال

شدآغازچابهارادآزمنطقهدریربناییزواقتصادیحطرسهاییاجرعملیات:۲۴اقتصاد|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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شد.زدهزمینکنفرانسویدیوصورتبهویرجمهورییسدستور

زایی اشتغال با ارس» موتور گذا158«ایستا سرمایه و و20یرنفر بارمیلیارد250هزار سهند» گستر «شیمی و50یال، زایی اشتغال نفر

و2 گذارمیلیارد180هزار سرمایه شریال و باری نگین» صنعت و «کشت و110کت هزار یک و زایی اشتغال سرمایهرمیلیارد50نفر یال

بودند.ارسآزادمنطقهامروزشدهافتتاححهایرطجملهازیرگذا

ط اجرایی عملیات همچنین ویرامروز ساختمان پازح ژئو زاییریاتور اشتغال با ارس گذا10ک سرمایه و شرمیلیارد120یرنفر کتریال،

و هزار چهار تولید ظرفیت با ارس آذرتروند المللی بین صنعت و اشتغالزایی500کشت سال، در فرنگی گوجه سرمایه100تن و نفر

ورگذا هزار سه گاودارمیلیارد828ی و گذاریال سرمایه با راسی هزار سه و2یری ورمیلیارد855هزار با150یال زایی اشتغال نفر

شد.آغازیرجمهورییسدستور

با ارس آزاد م70منطقه با وسعت هکتار درزکرهزار جلفا شهر تبرکیلومت130یت غرب شمال شهرستانری تا و است شده واقع یز

دارد.امتدادینرخداآف

ارسآزادمنطقهمنبع:

/۰۰/۰۴(چابهارآزادمنطقهدرتولید"جهشبرایامیدو"تدبیرافتتاحدوشنبههایگرفت:صورتجمهوررئیسدستوربا
۰۱-۰۶:۴۷(

کنفرانس ویدئو صورت به کشور آزاد مناطق شورایعالی دبیر حضور با جمهور رییس دستور با چابهار آزاد منطقه تیس پیشرو صبا مجتمع اجرایی عملیات
شد.آغازچابهارآزادمنطقهصنعتیپیکرهدر

بر24اقتصاد مشتمل جانبی صنایع و شکر تصفیه مجتمع پروژه این در شی6- و تصفیه کارخانه احداثزینسارکارخانه، و صنایع و آب ی

تف بزرمجموعه ساخت بر مشتمل درگتریحی گردشگرین کرههای جزایر، جهان، مصنوعی تفریاچه اسکله احداث و مجتمعری یحی،

است.شدهیفرتعیتیرمدیویرادامجتمعاحداثونمایشگاهییراداساختمانکینگرپاویرتجا

میباشد.داخلییالرمیلیارد٩٨٣وهزار١٤ویورومیلیون٣٥.٧پروژاینیزاریرسرمایهگذابرآورد

میگردد.فراهمنفر726مستقیماشتغالزمینهپروژهیزراهانداواحداثباشایانذکراست

چابهارآزادمنطقهمنبع:

شدافتتاحسارادآزمنطقهدرصنعتیوتولیدیحطر۲۴:15اقتصاد|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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/۰۰/۰۳(کندمیپیداگسترشآذربایجانیرجمهوباایرانروابط/شدخواهدبرداشتههایمرتحزودیبهروحانی؛
۳۱-۰۷:۳۲(

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: جمهور تحررییس شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که روابطریم شد خواهد برداشته یمها
است.گستردهای

ط افتتاح آئین در امروز صبح جمهور رییس روحانی حسن ، اقتصادآنالین گزارش آزادحهایربه اقتصادیرتجامناطق ویژه و صنعتی ی،

هرم جمهوزاستانهای با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان تحرگان شدن برداشته از بعد آذربایجان یمری

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهکه

شود...میتکمیلخبراین

/۰۰/۰۳(استاقتصادیجنگهاقیمتافزایشدلیل/شودمییرزسراایرانسویبههاسرمایهزودیبهروحانی؛
۳۱-۰۷:۵۵(

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

بهرهبردا آیین در روحانی حسن ، اقتصادآنالین گزارش طربه از ملیری آزادحهای بسیاررتجامناطق مسئولیت مردم اینکه بیان با ی

رییسجمهوربز آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی اقدامرگ این برای آنان به کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیار

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

۱۴۰۰خرداد۳۱
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ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۱۹:۴۸-۰۰/۰۳/۳۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورس

افتتاح بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و آزاد مناطق عالی شورای دبیر
ار مالی تامین و خارجی سرمایههای جذب برای بورس این گفت: شد، راهاندازخواهد چهارمینزی و هفتاد در دوشنبه روز مومنی حمیدرضا میشود. ی

[…]افتتاحبرنامه

عالی شورای آزاددبیر شورایمناطق سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و

میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهدافتتاحبورسعالی

ط افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز مومنی یکیرحمیدرضا اینکه بیان با تولید جهش برای امید و تدبیر عنوان با های ح

موثرت درراز الملل بین بورس ایجاد ها برنامه آزادین مهمتمناطق عنوان به موضوع این داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه بستررو ین

ط از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای کنتراقتصادی قابل و استاندارد های شیوه لریق

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنیمسیرکشوریزارومالینیازهایتامینبا

ار و مالی تامین در بیبدیلی نقش ابزار، این افزود: وی ، نیوز تجارت از نقل به اقتصاددان گزارش شزبه و پروژهها برای برایری کتها

داشت.خواهدکشورکل

شورایعالی آزاددبیر تمناطق اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه است،رو تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای ین

گذارتص سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های ماه طی راستا همین در کرد: هایریح پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات ی،

شد.انجامآزادمناطقهایسازمانکلیدی

از بیش اساس همین بر افزود: و2وی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختزمیلیارد

گردشگ و لجستیکی پروژهرهای و کاسپین بندر های اسکله تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهای

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

استاقتصادیجنگهاقیمتایشافزدلیل/شودمییرازسرانایرسویبههامایهسرزودیبهاقتصادآنالین:|خبرخبرادامهادامه
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کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

همکا اینکه بیان با میانرمومنی ای گسترده آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت گذامناطق سرمایه جذب جهت بورس بازارهای های فعالیت گسترش ازرو ویژه به ی

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

گذا سرمایه اقدامات و ها تجارفعالیت و اعتمادساری با شرایط این کرد: تاکید است، ایجادزی بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،بینمالیمنابعوسرمایهورودزمینه

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده مومنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامین

.استامتنانموجب)هدیدگاثبت(صفحهپاییندرباالخبربهنسبتانتقادوپیشنهادنظرارسالسالممعززخواننده

ع

)۰۷:۴۵-۰۰/۰۳/۳۱(امیدوارنداقتصادآیندهبهمردمها/یمرتحرفعازروحانیخوشخبر

سرمایهگذا گفت: رئیسجمهور : نیوز سالراقتصاد در آینده99و98یها به مردم یعنی این و است شده بیشتر اقتصادی، جنگ و مشکالت علیرغم
هستند.امیدواراقتصادی

بردا بهره آئین در رئیسیجمهور روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم اقتصادنیوز، گزارش آزادیربه ویژهرتجامناطق و صنعتی ی،

هرم استانهای ارس،زاقتصادی آزاد منطقه در گفت: ارس آزاد منطقه رئیس گزارش استماع از پس خوزستان، و شرقی آذربایجان گان

سال گذا98در سرمایه تومان میلراد نهصد و سالرهزار در و است شده براربر99ی سه به یعنی است شده تومان میلیارد هزار شش ،

است.رسیده

آم میگوئیم ما اینکه گفت: سرمایهگذارروحانی که است این دلیل به خورده، شکست اقتصادی جنگ در سالریکا در 99و98یها

هستند.امیدواردرصد100صادراتوتولیداقتصادی،آیندهبهمردمیعنیاست.شدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم

بخوانید؛مهرازنقلبهادامهدرراویاظهاراتاهم

هستند.امیدوارخودکشورآیندهبهمردمکهاستمعنیاینبهخصوصیبخشیرگذاسرمایه*

تح شدن برداشته از بعد بودیم. ارس آزاد منطقه در مهم های پروژه افتتاح شاهد بار چندین گذشته ماههای طول در ما بزودیر* که یم،

بود.خواهدگستردهبسیارآذربایجانیرجمهوباروابطمانمطئمنممنشد،خواهدبرداشتهیمرتح

بز تصمیمات آذربایجان رئیسجمهور با ما تحر* دلیل به تصمیمات این همه و کردیم اتخاذ مقدارگی قطعاریم، اما بود شده کند ی

میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبوراقتصاددان:|خبرخبرادامهادامه
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شد.خواهدعملیاتیواجرایی

...داردادامه

)۰۷:۳۸-۰۰/۰۳/۳۱(هاستیمرتحشکستنشانهیهارگذاسرمایهافزایشجمهور:رئیس

هاست.یمرتحشکستنشانهآزادمناطقدرویژهبهیهارگذاسرمایهافزایشگفت:جمهوررئیسایران:اقتصاد

خب گزارش بردارگزاربه بهره فرمان صدور از پیش روحانی حسن ، اقتصادایران ازری ورط15ی صنعتی افزود:زح ارس آزاد منطقه یربنایی

سال و98در هزار گذا900؛ سرمایه ارس آزاد منطقه در تومان سالرمیلیارد در رقم این و شده به99ی افزایش6؛ تومان میلیارد هزار

است.رسیدهبرابرسهبهویافته

است.یهارگذاسرمایهافزایشهمیناشنمونهخورده؛شکستاقتصادیجنگدریکارآممیگویممااینکهگفت:جمهوررئیس

گذا سرمایه که میبینید کنید، مشاهد که کشور از نقطه هر در افزود: سالهایرروحانی در وجود99و98یها با و کرونا رغم علی

امیدوارند.صددرصدصادراتوتولیدکشور،آیندهاقتصاد،آیندهبهمردمبنابراینشده،بیشتراقتصادیجنگومشکالت

گذا سرمایه تنها این گفت: جمهور گذاررئیس سرمایه مردم خود وقتی بنابراین است، خصوصی بخش آنری معنای به این میکنند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاست

گذا سرمایه توسعه از قدردانی با جمهوروی با ما روابط مطمئنم افزود: ارس آزاد منطقه در تحریها شدن برداشته از بعد آذربایجان یمری

یافت.خواهدگسترششد،خواهدبرداشتهزودیبهکه

جمهو و ایران روابط تعرروحانی گسترش به رو را آذربایجان اتخاذری آذربایجان جمهور رئیس با را مهمی تصمیمات ما گفت: و کرد یف

خاطرتح به که بسیاررکردیم تحول یک شاهد مردم و میشود اجرایی و عملیاتی آنها همه اما بود، شده مواجه کندی با آن اجرای یمها

بود.خواهندشاءاهللانکشورمانشمالغربیزمرمناطقدرمثبتی

)۰۸:۵۴-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهبزودییمهارتحروحانی:

اگ گزارش طزبه افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم ، نیوز حاشیهریم در و ملی حهای

ط از سازمانرافتتاح آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تبرو با شد، (ع)،رگزار رضا امام والدت شب یک

بز بسیار کار جمعه روز مردم داشت: انتخابراظهار سیزدهم دوره برای را رییسجمهور و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی گ

داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهممناطقبرخیدروبودهمشوراهاانتخاباتالبتهکردند.

ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت راریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

امیدوارنداقتصادآیندهبهدممرها/یمتحرفعرازروحانیخوشخبراقتصادنیوز:|خبرخبرادامهادامه
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سال آغاز از کرد: اظهار امروز افتتاحهای به اشاره است.99روحانی افتتاح چهارمین و هفتاد امروز و کردهایم آغاز را پنجشنبهها افتتاح

م ایران است این عالمت نخستین است. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت گذاراین سرمایه عالقهمندرکز ایران مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشورآبادانیبه

داد: ادامه امید و تدبیر دولت ورط621رییس است اجرا حال در ط248ح این برای تومان میلیارد سرمایهگذارهزار استرحها شده ی

رسد.میافتتاحبهومییابدادامهآیندهسالوسالپایانتاواستشدهعملیاتیواجراییحهارطایندرصد53و

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم فقطری باشند، نداشته امید خود ی

میشود.یرگذاسرمایهکشورسراسردریادیزمناطقدرروزانهونمیکنندیرگذاسرمایهتومانمیلیاردهزار248آزادمناطقدر

مدت،تص این در مردم ایستادگی از قدردانی با امبد و تدبیر دولت وررییس سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که خودرمشکالتی ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهسالنیموسهراملتی

آم دارایی وزارت مسوولین که حرفی داد: ادامه تحرروحانی که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه واکسنریکا روی را یم

بردا ترورکرونا این یعنی کردندریم، قفل را بانکی های فعالیت تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلطیمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماههاازبعدحاالو

برمیدارندرایمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرفهمیدندکهزمانی

س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

است.آزادواکسنبراییمرتحگفتندشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیم

جمهو مردمررییس به که این شود. می اداره کشور سختی چه با مردم که میزدیم نیم و سال سه این طول در ما که حرفی شد: یادآور ی

در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها گفتیم

شود.کشورواردکهکشیدیمواکسنکردنواردبرایسختیهاییچهکنندباورکهبودسختمردمبرایشایدبگذارنداختیار

آم پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت صررییس ماسکریکا و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که دهد می نشان این شود آغاز بانکی فعالیت

تح شرایط این در و کرده ایستادگی عظمت با و سروقامت و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ سرمایهرصورت یم

کردند.تولیدویرگذا

جنگ این سایه در البته است جنس از پر کشور بازار افزود: کردیم، کشور وارد ها سختی تمام با بود الزم که آنچه اینکه بیان با روحانی

نشد.محققداشتندکههدفییعنیکند،فروپاشیدچارراایراناقتصادنتوانستجنگایناماهستندفشاردرمردموهستگرانی

جمهو آمررییس به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: ادامه در تحری را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود یمریکاییها

تح را ایران تولید نمیتوانید تحرکنید. به را مردم راحتی میتوانید کنید. تحریم به را ارزانی میتوانید بکشانید نمیریم اما بکشانید یم

هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتیتوانید

شدافتتاححرطتومانمیلیاردهزار8امروز

توسعه زمینه در سرافراز حد چه تا مردم که داد خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را ها افتتاح دولت این آخر روز تا که این بیان با وی

میشودداشتهبربزودییمهاتحرروحانی:نیوز:یمگزا|خبرخبرادامهادامه
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آزادط مناطق در امروز گفت: کنند، می تالش بسیاررکشور شد.زحهای افتتاح ط8یادی تومان میلیارد بارهزار مجموعا شد. افتتاح ح

گذا سرمایه که شدرآنچه زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در که این بود. تومان میلیارد و70هزار افتتاح بخش در تومان میلیارد هزار

است.ملتاینعظمتازنشانباشیمیرگذاسرمایه

عملکرد از قدردانی با آزادروحانی دوازدهممناطق و یازدهم دولتهای در آزادگفت: ومناطق کننده تولید مناطق به کننده وارد مناطق از

در امروز که این شدند. مختلف کشورهای و همسایگان و ایران بین ارتباطی پل به تبدیل مناطق این شدند. تبدیل کننده مناطقصادر

است.پیشرفتوتوسعهمسیردرماآزادمناطقکهاستایندهندهنشانهستند،آبشوربانکالمللی،بینبورسایجادفکردرآزاد

جمهو کهررییس این بر تاکید با آزادی گذامناطق سرمایه گذاردر سرمایه گفت: باشد پیشران باید خارجی کشورری در جا همه خارجی ی

تح زودی به انشاءاهلل گرفت. خواهد سرارانجام ایران سمت به خارجی سرمایههای و میشود برداشته امازیم شد. خواهد مناطقیر

هفتههایآزاد طول در بیشتر فعالیت شاهد و باشند پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در بنابراین دارند را خود خاص شرایط

باشیم.سیزدهمدولتدروآینده

هستندامیدوارکشورآیندهبهمردم

ج در همچنین بردارروحانی بهره بینریان بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس و ها پروژه از ی

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و دررالملل تحول برای مهم آزادح نشستنمناطق ثمر به برای هم دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودتر

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98هایسالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبهمیکندیرسرمایهگذا

شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و آزاد،رکان مناطق در بویژه وی زحمات ی

بز بسیار افتتاح شاهد روز هر دررگفت: آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش شدهرهستیم. انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهمبازواست

جمهو بهررییس دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

ج را قشم ادامه در گذازوی سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد ای انجامریره منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است افتتاحزشده باشیم. جزحرط15یره این در خوشحالیزیرهزیربنایی موجب یبا
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ج این چون است ما بسیارزهمه استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از گردشگری همچنین و یریا

دارد.

اسفند سفر در کرد: تاکید و97روحانی نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسئلهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

ط همچنین افزود: دوازدهم و یازدهم دولتهای دررییس به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن مدیترانهرح یای

و نخست با ما مصوبات جزو هم این و است مهم بسیار میکند الکاظمیزمتصل آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف موانع که کردیم همرصحبت کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر هرچه راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتزبرایخوبیبسیارمسیراینبودنخواهد

همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این یادآورشد: وی

را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و سختیها هنوز

داد.خواهدادامه

)۱۰:۰۵-۰۰/۰۳/۳۱(یربناییزپروژه50ازیربهرهبرداباآزادمناطقدرتولیدجهش

اگ گزارش امروز(زبه صبح جمهوهخردادما31یمنیوز، رییس افتتاحر) برنامه چهارمین و هفتاد قالب در کنفرانسی ویدیو صورت به ی

ط تولید»، جهش برای امید و هرمر«تدبیر خوزستان، غربی، آذربایجان شرقی، آذربایجان استانهای در هایی سیستانزح و گیالن گان،

بگیرد.قرارمردمبهرسانیخدمتبرایفعالیتمداردرامروزازتاکردافتتاحبلوچستانو

سال آغاز از اینکه بیان با روحانی» حسن والمسلمین االسالم «حجت راستا، همین سر99در پشت افتتاح رویداد چهارم و هفتاد امروز تا

تص است، شده مرگذاشته ایران که دهد می نشان جهانیان به روند این کرد: گذاریح سرمایه عالقهمندرکز ایران مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشورآبادانیبه

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم نداشتند،ری امید خود هزار248ی

نمیکردند.یرگذاسرمایهآزادمناطقدرتومانمیلیارد

ارزش به هایی پروژه فعالیت آغاز اینکه بیان با بورس70روحانی ایجاد کرد: تاکید است، ملت این عظمت از نشان تومان میلیارد هزار

است.پیشرفتوتوسعهمسیردراقتصادیویژهوآزادمناطقگرفتنقرارازحاکیآفشوربانکالمللی،بین
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شورایعالی دبیر مومنی» «حمیدرضا آزادهمچنین اینمناطق کرد: خاطرنشان کیش، در بورس تاالر ایجاد به اشاره با اقتصادی ویژه و

مهمت عنوان به طرموضوع از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر یقرین

کنت قابل و استاندارد های اررشیوه و مالی نیازهای تامین با کند.زل فراهم داخلی تولیدی کاالهای صادرات برای مطمئنی مسیر کشور ی

گذا سرمایه در دولت سهم اینکه بیان با هایروی پروژه آزادی دورهمناطق چهار طی کرد: تاکید است، درصد چهار اقتصادی ویژه و

افتتاحیه گذا621آیین سرمایه ورپروژه گذازی سرمایه ارزش به ها محدوده این در اجرا248یریربنایی حال در تومان میلیارد هزار

داشت.خواهدهمراهبهمستقیماشتغالزایینفرهزار37برایودارندیکیزفیپیشرفتدرصد50متوسططوربهکهاست

جمهو رییس از پایان در تسرمومنی برای که درخواست وری آبشور بانک برای مجوز صدور و الملل بین بورس فعالیت فرآیند در یع

کند.صادرراالزمدستوراتاختصاصیبانک

شدزنیکلنگوافتتاحاقتصادیویژهوآزادمناطقدرحرط102

ط تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد غربی،ردر آذربایجان شرقی، آذربایجان استانهای در هایی ح

هرم ویدیزخوزستان، حضور با بلوچستان و سیستان و گیالن رییسجمهووگان، سرمایهگذارکنفرانسی به مربوط که شد افتتاح یری

آزاددر گذارتجامناطق سرمایه ارزش با و بود انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی حدودری- برای تومان میلیارد هزار هشت 2ی

است.کردهمستقیماشتغالزایینفر90وهزار

ط شاملراین ها سرمایهگذا15ح ارزش به اقتصادی و تولیدی و2یرپروژه برای619هزار اشتغالزایی و تومان ارس،575میلیارد در نفر

ورط11 اقتصادی گذازح سرمایه ارزش به برای225یریربنایی اشتغالزایی و تومان اروند،260میلیارد در و15نفر تولیدی یربناییزپروژه

سرمایهگذا ارزش و2یربه برای480هزار اشتغالزایی و تومان و880میلیارد قشم در سرمایهرط9نفر ارزش به تولیدی و اقتصادی ح

شد.مینفر375برایاشتغالزاییتومانمیلیارد689وهزار2یرگذا

گذا50همچنین سرمایه با دیگر و64یرپروژه و192هزار هزار هفت اشتغالزایی و تومان جمهو117میلیارد رییس فرمان با ی،رنفر

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت زنی کلنگ عملیات شامل که کردند آغاز را خود اجرایی ورعملیات هزار یک 769ی

اشتغالزایی و تومان گذا6نفر،738میلیارد سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه اشتغالزایی517ی و تومان میلیارد

گذا405 سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک اشتغالزایی430یرنفر، و تومان چابهار120میلیارد آزاد منطقه در پروژه سه نفر،

گذا سرمایه اعتبار و46یربا و217هزار هزار یک اشتغالزایی و تومان سرمایه14نفر،562میلیارد اعتبار با قشم آزاد منطقه در پروژه

ورگذا هزار هفت و328ی هزار یک اشتغالزایی و تومان گذا10نفر،936میلیارد سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در سهرپروژه ی

و و579هزار هزار یک اشتغالزایی و تومان گذا686میلیارد سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در پروژه هشت و ورنفر هزار یک 213ی

شود.مینفر670برایاشتغالزاییوتومانمیلیارد

ط افتتاح برای رویداد چهار هایرتاکنون آزادح بمناطق اقتصادی ویژه بهرهبردارو گام نخستین در که است شده طرگزار از درری ها ح

سالرشه سرمایهگذا99،58یورماه ارزش به ورپروژه هزار یک و580ی هزار چهار اشتغال و تومان دوم412میلیارد گام در و شد آغاز نفر

گذشته سال ماه دی گذا60در سرمایه ارزش به و9یرپروژه هزار سه اشتغال و تومان میلیارد سوم200هزار دوره در و شد افتتاح نفر

فروردین گذارط39نیز1400در سرمایه با ورح هزار پنج حدود برای اشتغالزایی و تومان میلیارد هزار هفت بردا42ی بهره به یرنفر

آخ در و جاررسید سال ماه اردیبهشت در فطر عید با همزمان مرحله ارزش94ی،رین به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار هزار

کردند.آغازراخودفعالیتنفر943
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های پروژه افتتاح گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با تومان38ح میلیارد هزار

است.رسیدهیربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16حدودو

دارای اکنون آزادایران تشکیلرتجامناطق گذشته های هفته طی و است ماکو و اروند انزلی، ارس، چابهار، قشم، کیش، ی-صنعتی

گرفت.قراردولتکاردستوردروشدتصویبنیزجدیداقتصادیویژهمنطقه13وآزادمنطقههفت

)۱۳:۴۴-۰۰/۰۳/۳۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورس

اگ گزارش طزبه افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز مومنی» «حمیدرضا ، نیوز جهشریم برای امید و تدبیر عنوان با های ح

موثرت از یکی اینکه بیان با دررتولید الملل بین بورس ایجاد ها برنامه آزادین موضوعمناطق این داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه و

مهمت عنوان طربه از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر هایرین شیوه یق

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنیمسیرکشوریزارومالینیازهایتامینبالرکنتقابلواستاندارد

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:وی

شورایعالی آزاددبیر تمناطق اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه است،رو تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای ین

گذارتص سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های ماه طی راستا همین در کرد: هایریح پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات ی،

شد.انجامآزادمناطقهایسازمانکلیدی

از بیش اساس همین بر افزود: و2وی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختزمیلیارد

گردشگ و لجستیکی پروژهرهای و کاسپین بندر های اسکله تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهای

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

همکا اینکه بیان با میانرمومنی ای گسترده آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت گذامناطق سرمایه جذب جهت بورس بازارهای های فعالیت گسترش ازرو ویژه به ی

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای
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شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

گذا سرمایه اقدامات و ها تجارفعالیت و اعتمادساری با شرایط این کرد: تاکید است، ایجادزی بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،بینمالیمنابعوسرمایهورودزمینه

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده مومنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامین

)۱۳:۲۰-۰۰/۰۳/۳۰(انزلیآزادمنطقهپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهساختعملیاتآغاز

پا مجموعه ساخت عملیات جمهور، رییس روحانی حسن دکتر فرمان به آزاد مناطق پروژههای افتتاح از دور پنجمین در آزاد: مناطق گروه آبیرالفباخبر- ک
شود.میآغازمنطقهاینپوشیدهرسیزشهرباو

های پروژه افتتاح از دور پنجمین در ، الفباخبر گزارش آزادبه مجموعهمناطق ساخت جمهور،عملیات رییس روحانی حسن دکتر فرمان به

شود.میآغازمنطقهاینپوشیدهرسیزشهرباوابیکرپا

پا شهربارمجموعه و ابی سزک گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه بارمیلیارد4300یرپوشیده داخلی خصوصی بخش یالی

گی آخربهره از مساحتری به فضایی در المللی بین های شاخص و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای 23000یر

گیرد.میقراریربردابهرهموردوساختهنیموسالدوظرفمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرمربع)مترهزار23مترمربع(

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

گذارگردشگ سرمایه با منطقه خاری مقیم ایرانی جهتری در سازمان های ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از ج

گردد.میمحسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایهجذب

گردشگ حوزه در اکنون هم است بزرگفتنی دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه کشور؛رکواآیریحی-گردشگرین خزندگان باغ و یوم

مرگتربز تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل امکاناترینا سایر بهمراه آبی های ورزش و یحی

گردشگرتف و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سازمانریحی سوی از که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقه

خبرآنالینمنبع:

میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبورنیوز:یمگزا|خبرخبرادامهادامه
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)۰۹:۱۷-۰۰/۰۳/۳۱(یررئیسجمهودستوربایرتجاآزادمناطقملیحهایرطافتتاح

بهرهبردا آزاد: مناطق گروه - ازرالفباخبر ورط50ی اقتصادی تولیدی، تجازح آزاد مناطق در حضورریربنایی با استان شش در اقتصادی ویژه و صنعتی ی،
شد.آغازیرتصویصورتبهجمهوررئیس

تولید، جهش برای امید و تدبیر ملی پویش هفته چهارمین و هفتاد در روحانی، حسن والمسلمین حجتاالسالم ، الفباخبر گزارش به

رسمی افتتاح و102فرمان اقتصادی درزپروژه را آزادیربنایی ورتجامناطق سیستان خوزستان، استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی ، ی

کرد.صادرگیالنوشرقیآذربایجانگان،زهرمبلوچستان،

اجرای در50برای آزادپروژه بهرهبردامناطق امروز که کشور اقتصادی ویژه میشود،رو آغاز آنها از رسمی و8ی تومان15هزار میلیارد

ه اجرایزاعتبار برای و شده نیز52ینه میشود آغاز رسما امروز آنها احداث عملیات که و62طرحی نظر50هزار در اعتبار تومان میلیارد

است.شدهگرفته

شود.میایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا

افتتاح فرمان صدور از قبل جمهور ورط15رئیس صنعتی برابزح سه افزایش ارس، آزاد منطقه در گذاریربنایی سرمایه اینری در ی

و هزار یک از سال900منطقه در تومان بر98میلیارد بالغ سال6به در تومان میلیارد اقتصادی99هزار جنگ شکست از خوبی نشانه را

دانست.ایرانمردمعلیهیکارآم

ط افتتاح آیین در ورروحانی اقتصادی های تزح اکبر مهندس مرحوم خاطره و یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه کهریربنایی کان

بسیار جملهززحمات از مختلف های بخش در آزادیادی مستعدمناطق مناطق از یکی عنوان به کیش از کشیدند، کشور توسعه برای

گذا سرمایه سرمایهگذاربرای که است مناطقی جزو کیش گفت: و برد نام بسیارری بسیارزیهای استعداد و گرفته انجام آن در یادی

گذاز سرمایه برای خارجیریادی سرمایه جذب و تحول برای کشور جنوب آزاد منطقه در مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد هم بیشتر ی

باشد.

به دوازدهم و یازدهم دولت همانند هم سیزدهم دولت دارم اطمینان افزود: جمهور آزادرئیس عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

گذا سرمایه افزایش شاهد کرونا و اقتصادی جنگ رغم به خوشبختانه افزود: دررروحانی آزادی بخشمناطق فعالیت و تالش با

است.شدهکشورآیندهوتولیداقتصاد،آیندهبهمردمبیشتریرامیدوابهمنجرکههستیمخصوصی

لیانزادآزمنطقهپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختعملیاتآغازلفباخبر:ا|خبرخبرادامهادامه
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ط افتتاح به اشاره با ادامه در جمهور مهمررئیس های روابطزح دارم اطمینان داشت: اظهار ارس، آزاد منطقه در اقتصادی و بنایی یر

جمهورجمهو با ایران اسالمی تحری شدن برداشته از بعد آذربایجان بیشتری گسترش شد، خواهد برداشته زودی به که ها خواهدریم ی

یافت.

همکا برای مهمی بسیار تصمیمات اینکه بیان با جمهورروحانی رئیس با کشور دو اینری همه گفت: است، شده اتخاذ آذربایجان کشور

تح خاطر به تحرتصمیمات لغو با که بود شده مواجه کندی با غیرقانونی و ظالمانه های اجراییریم و عملیاتی نزدیک، آینده در ها یم

بود.خواهندکشورغربوشمالیزمرمناطقدرمثبتبسیارتحولیکشاهدمردمومیشود

ایسنامنبع:

)۱۵:۳۴-۰۰/۰۳/۳۱(یمرتحرفعباکشوربهسرمایهگشتزبا

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور رییس سیاسی: گروه - سرارالفباخبر ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته درزیمها که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهمدولت

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم الفباخبر، گزارش طربه از ملیری آزادحهای مردمرتجامناطق اینکه بیان با ی

بز بسیار رییسجمهورمسئولیت آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی بهرگ کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنان

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

یرئیسجمهوردستوربایتجارادآزمناطقملیحهایطرافتتاحلفباخبر:ا|خبرخبرادامهادامه
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ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

ایسنامنبع:

)۰۶:۵۸-۰۰/۰۳/۲۹(آزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217احداث

است.احداثحالدرآزادمناطقدراکنونهممختلفحوزههایوبخشهادرپروژه622گفت:جمهوررئیسمشاوراکونومیست-ایران

شورایعالی دبیرخانه از نقل آزادبه شورایعالیمناطق دبیر و جمهور رئیس مشاور مومنی» «حمیدرضا اقتصادی، ویژه آزادو ومناطق

های پروژه افتتاح مرحله از دور پنجمین گفت: خبر این اعالم با اقتصادی آزادویژه رییسرتجامناطق روحانی دکتر حضور با صنعتی ـ ی

شد.خواهدگزارربخردادماه31دوشنبهروزجمهور؛

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه15ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و نفر880یال

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9و

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

یمتحرفعرباکشوربهمایهسرگشتبازلفباخبر:ا|خبرخبرادامهادامه
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است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و نفر،120یال

گذا3 سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه14نفر،562یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با قشم و73یرآزاد ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار10نفر،936یال با کیش آزاد منطقه در پروژه

گذا و35یرسرمایه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در 12یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار

استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217

های پروژه به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای

اول دوره در است، ط99یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر

(اردیبهشت چهارم دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیارد38ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومان

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ 46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

ِبناای
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)۰۸:۳۰-۰۰/۰۳/۳۱(امیدوارنداقتصادآیندهبهمردمآزاد:مناطقحهایرطافتتاحدرروحانی

سرمایهگذا گفت: اکونومیست-رئیسجمهور سالرایران در اقتصادی99و98یها آینده به مردم و است شده بیشتر اقتصادی، جنگ و مشکالت علیرغم
هستند.امیدوار

بردا بهره آئین در جمهور رئیس روحانی حسن آزادیرحجتاالسالم هرمرتجامناطق استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی گانزی،

سال در ارس، آزاد منطقه در گفت: ارس آزاد منطقه رئیس گزارش استماع از پس خوزستان، و شرقی میلیارد98آذربایجان نهصد و هزار

است.رسیدهبراربرسهبهیعنیشدهتومانمیلیاردهزارشش،99سالدروشدهیرگذاسرمایهتومان

آم میگوئیم ما اینکه گفت: سرمایهگذارروحانی که است این دلیل به خورده، شکست اقتصادی جنگ در سالریکا در 99و98یها

هستند.امیدواردرصد100صادراتوتولیداقتصادی،آیندهبهمردمیعنیاست.شدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم

هستند.امیدوارخودکشورآیندهبهمردمکهاستمعنیاینبهخصوصیبخشیرگذاسرمایهافزود:وی

شدن برداشته از بعد بودیم. ارس آزاد منطقه در مهم پروژههای افتتاح شاهد بار چندین گذشته ماههای طول در ما گفت: جمهور رئیس

بود.خواهدگستردهبسیارآذربایجانیرجمهوباروابطمانمطمئنممنشد،خواهدبرداشتهیمرتحبزودیکهیم،رتح

بز تصمیمات آذربایجان رئیسجمهور با ما گفت: تحرروحانی دلیل به تصمیمات این همه و کردیم اتخاذ مقدارگی بودریم، شده کند ی

شد.خواهدعملیاتیواجراییًاقطعاما

بز مسئولیت مردم داشت: اظهار جمهور سیزدهمررئیس دولت جمهور رئیس و دادند انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی گ

کردند.انتخابرا

دادند.انجاممهمیاقدامیخیرتامقطعدررأیهایصندوقپایگستردهحضورباایرانیززعملتافزود:روحانی

بود. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت است، افتتاح چهارمین و هفتاد امروز که شنبه پنج های روز های افتتاح داد: ادامه جمهور رئیس

م ایران که فهمیدند جهانیان گفت: گذاروی سرمایه هستند.رکز خود توسعه و آبادانی به مند عالقه ایران ملت و است تولید و 621ی

دررط آزادح کهمناطق اجراست حال ط248در این در توما میلیارد گذارهزار سرمایه ها میزانرح به و شده شده53ی اجرایی درصد

شد.خواهدافتتاحسالپایانتاشاءاهللانکهاست

تص گذارروحانی سرمایه سود و خود کشور آینده به مردم اگر کرد: باشندریح نداشته اطمینان و امید هایشان فقط248ی تومان میلیارد

کنند.نمییرگذاسرمایهآزادمناطقدر

این بود. نظیر بی اقتصادی جنگ رنج و ها سختی برابر در اخیر نیم و سال سه در ایران ملت مقاومت و ایستادگی گفت: جمهور رئیس

بود.زدنیمثالجهانومنطقهیخرتادراقتصادیجنگ

آم ترس از نیز دیگر کشورهای کردند. محاصره کامل طور به را ایران ملت نیم و سال سه سفید، کاخ ظالمان افزود: ملتروی به یکا

گذاشتند.دسترویدستونکردندکمکایران

آم دارایی وزارت بیانیه به اشاره با تحرروحانی فردا از هستیم آماده اینکه بر مبنی برداریکا کرونا واکسن روی بر را خاطرنشانریم یم،

کرد.قفلرابانکیهایفعالیتوبستایرانرویبرراچیزهمهیکارآماخیرنیموسالسهطولدرکرد:

آم جدید دولت داشت: اظهار جمهور تحررئیس باید که است معتقد و آمده کار روی ها ماه از بعد تحریکا و بگذارد کنار را هایریم یم
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تح برداشتن به اقدام تازه دولت این خواند. می نادرست و غلط را کردهرترامپی کرونا واکسن و ماسک واردات برای بانکی های یم

است.

ندا واردات به نیاز و هستیم ماسک کننده صادر ما دانند می که است حالی در این داد: ادامه خودکفاروی نیز واکسن تولید در و یم

برای بانکی های فعالیت که کرد اعالم بایدن دولت شد، آغاز واکسیناسیون و آمد بازار به کردیم تولید را واکسن وقتی واقع در ایم. شده

است.شدهآزادواکسنواردات

ت درأروحانی واکسن بتوانند آنها تا کنیم پرداخت را جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم ما که کشید طول ها ماه کرد: کید

شود.واردکشوربهنیازموردواکسنکهکشیدیمهاییسختیچهماکنندباورکهبودسختمردمبرایبگذارند.مااختیار

ام دارایی وزارت اخیر بیانیه کرد: خاطرنشان جمهور کردندررئیس زندگی ای سختی چه با اخیر نیم و سال سه در مردم که داد نشان یکا

بز مردم این مالیدند. خاک به را دشمنان سیاه صورت حال عین در وراما مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ بینی گوار

کردند.یرگذاسرمایهیم،رتحشرایطایندروکردهایستادگیقامتسرو

دیگ بخش در تحرروحانی و سختیها همه وجود با گفت: خود اظهارات از کهری است درست است. جنس از پر ما کشور بازار یمها،

فروبپاشد.ایراناقتصادنگذاشتیماماهستند،فشاردرمردموداردوجودگرانی

مهمت از یکی را میگرفت صورت پنجشنبه روزهای در که افتتاحهایی افتتاحهاروی این گفت: و دانست مدت این در دولت اقدامات ین

آم به تودهنی یک هفته هر بهردر را ارزانی و مردم راحتی میتوانید شما کنید. متوقف را ما تولید نمیتوانید بگوییم آنها به که بود یکا

بازدارتح توسعه مسیر در را ملتی نمیتوانید اما بکشانید آخریم تا ما و هستیم کشور سراسر در تحول این شاهد امروز الحمداهلل ینرید.

ط این افتتاح آخر، پنجشنبه و دولت کشوررروز توسعه زمینه در و هستند سرافراز اندازه چه تا ما مردم داد خواهیم نشان و ادامه را حها

میکنند.تالش

ط داشتیم، که افتتاحهایی در امروز داد: ادامه دررروحانی مختلفی آزادحهای طمناطق این که شد افتتاح بررکشور بالغ 8000حها

است.تومانمیلیاردهزار70بربالغشده،کلنگزنیویرسرمایهگذاآنچهبامجموعدروتومانمیلیارد

مسئوالن از تشکر با آزادرئیسجمهور کنمرتجامناطق تشکر عرصه این مسئوالن از باید گفت: کشور وزی یازدهم دولتهای در یرا

شدند.همسایگانوایرانبینارتباطیپلوکنندهرصادوتولیدکنندهبهتبدیلمحصوالتواردکنندهازدوازدهم

در افزود: آزادوی حالمناطق در ما که است آن نشاندهنده اینها همه و هستیم آبشور بانک و بینالمللی بورس ایجاد دنبال به

انشاءاهلل و هستیم آزادتوسعه سرمایهگذامناطق در باید تحرما زودی به انشاءاهلل باشند. پیشران خارجی خواهدری برداشته یمها

سرمایهگذا سرارشد، ما کشور سمت به خارجی سرمایههای و گرفت خواهد صورت ایران مناطق تمامی در خارجی شدزی خواهد یر

آزاداما شاهدژویمناطق سیزدهم دولت در زمینه این در که باشند پیشتاز باید سرمایه جذب زمینه در و دارند را خود خاص گیهای

باشند.کشوراقتصادیرشدشاهدمردموباشیمگستردهترفعالیت

مهر
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)۰۸:۵۶-۰۰/۰۴/۰۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورس

افتتاح بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس گفت: اقتصادی ویژه و آزاد مناطق عالی شورای ایستانیوز:دبیر
شد.خواهد

مالی(ایستانیو بازارهای رسانی اطالع پایگاه گزارش عالیزبه شورای آزاد)،دبیر درمناطق بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و

خارجی سرمایههای جذب برای بورس این گفت: شد، خواهد افتتاح بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش

میشود.یزراهاندایزارمالیتامینو

عالی شورای دبیر مومنی، آزادحمیدرضا موثرتمناطق از یکی اینکه بیان با اقتصادی ویژه المللرو بین بورس ایجاد ها برنامه ین

آزاددر مهمتمناطق عنوان به موضوع این داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه بارو خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر ین

ط از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به کنتراتصال قابل و استاندارد های شیوه ارریق و مالی نیازهای تامین با مسیرزل کشور ی

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنی

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:وی

شورایعالی آزاددبیر تمناطق اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه است،رو تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای ین

گذارتص سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های ماه طی راستا همین در کرد: هایریح پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات ی،

شد.انجامآزادمناطقهایسازمانکلیدی

از بیش اساس همین بر افزود: و2وی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختزمیلیارد

گردشگ و لجستیکی پروژهرهای و کاسپین بندر های اسکله تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهای

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

همکا اینکه بیان با میانرمومنی ای گسترده آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو
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ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت گذامناطق سرمایه جذب جهت بورس بازارهای های فعالیت گسترش ازرو ویژه به ی

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

گذا سرمایه اقدامات و ها تجارفعالیت و اعتمادساری با شرایط این کرد: تاکید است، ایجادزی بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،بینمالیمنابعوسرمایهورودزمینه

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده مومنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامین

)۰۹:۲۷-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههازودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

خب پایگاه گزارش بهرهبرداربه آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم بااقتصاد، طری از ملیری آزادحهای بارتجامناطق ی

بز بسیار مسئولیت مردم اینکه رییسجمهوربیان آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی رارگ خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنانبهکردند.انتخاب

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبورایستانیوز:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند./ایسنابهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

تامینوخارجیسرمایههایجذببرایکیشدربینالمللبورسیزراهاندااقتصادی:ویژهوآزادمناطقعالیشورایدبیر
)۱۰:۴۸-۰۰/۰۳/۳۱(یزارمالی

خواهد افتتاح بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس گفت: اقتصادی ویژه و آزاد مناطق عالی شورای دبیر
شد.

خب پایگاه گزارش عالیربه شورای دبیر بااقتصاد، آزادی پسمناطق و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و

ار مالی تامین و خارجی سرمایههای جذب برای بورس این گفت: شد، خواهد افتتاح بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور یزاز

میشود.یزراهاندا

ط افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در مومنی موثرترحمیدرضا از یکی اینکه بیان با تولید جهش برای امید و تدبیر عنوان با های ینرح

در الملل بین بورس ایجاد ها آزادبرنامه مهمتمناطق عنوان به موضوع این داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه اقتصادیرو بستر ین

ط از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب کنتربرای قابل و استاندارد های شیوه تامینریق با ل

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنیمسیرکشوریزارومالینیازهای

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:وی

شورایعالی آزاددبیر تمناطق اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه است،رو تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای ین

گذارتص سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های ماه طی راستا همین در کرد: هایریح پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات ی،

شد.انجامآزادمناطقهایسازمانکلیدی

از بیش اساس همین بر افزود: و2وی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختزمیلیارد

میشودیرازسرانایربهمایههاسرزودیبهروحانی:اقتصاد:با|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۴۱۲
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گردشگ و لجستیکی پروژهرهای و کاسپین بندر های اسکله تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهای

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتوهستندمشغولزمینهایندرفعاالنبه

همکا اینکه بیان با میانرمومنی ای گسترده آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت گذامناطق سرمایه جذب جهت بورس بازارهای های فعالیت گسترش ازرو ویژه به ی

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

گذا سرمایه اقدامات و ها تجارفعالیت و اعتمادساری با شرایط این کرد: تاکید است، ایجادزی بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،بینمالیمنابعوسرمایهورودزمینه

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده مومنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

کند./ایرنامیفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامین

)۱۴:۳۲-۰۰/۰۳/۳۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورس

آ عالیربازار شورای دبیر - آزادیا سویمناطق از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و

میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهدافتتاحبورسعالیشورای

ط افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در مومنی حمیدرضا ، ایرنا از نقل به « کاالخبر » گزارش جهشربه برای امید و تدبیر عنوان با های ح

موثرت از یکی اینکه بیان با دررتولید الملل بین بورس ایجاد ها برنامه آزادین موضوعمناطق این داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه و

مهمت عنوان طربه از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر هایرین شیوه یق

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنیمسیرکشوریزارومالینیازهایتامینبالرکنتقابلواستاندارد

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:وی

شورایعالی آزاددبیر تمناطق اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه است،رو تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای ین

گذارتص سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های ماه طی راستا همین در کرد: هایریح پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات ی،

شد.انجامآزادمناطقهایسازمانکلیدی

از بیش اساس همین بر افزود: و2وی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختزمیلیارد

خا…مایههایسرجذبایبرکیشدرلمللبیناسبوریاهاندازراقتصادی:ویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیراقتصاد:با|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۴۱۳
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گردشگ و لجستیکی پروژهرهای و کاسپین بندر های اسکله تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهای

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتوهستندمشغولزمینهایندرفعاالنبه

همکا اینکه بیان با میانرمومنی ای گسترده آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت گذامناطق سرمایه جذب جهت بورس بازارهای های فعالیت گسترش ازرو ویژه به ی

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

گذا سرمایه اقدامات و ها تجارفعالیت و اعتمادساری با شرایط این کرد: تاکید است، ایجادزی بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،بینمالیمنابعوسرمایهورودزمینه

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده مومنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامین

)۱۹:۳۰-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانسویبهسرمایههازودیبهروحانی:

آ تحربازار زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور رییس - سراریا ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته کهزیمها امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهمدولتدر

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبوریا:آرارباز|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۱۹:۳۰-۰۰/۰۳/۳۱(آزادمناطقملیحهایرطازیربهرهبرداآغاز

-یارآبازار

نماییدبروزرسانیراخودگررمروازنمایید،وفعالخودگررمرودررایپتراسکجاواازاستفادهامکانلطفاکلیپایندیدنبرای

اجرایی عملیات قبل دقایقی جمهور، رئیس دستور با / ورط52ایران اقتصادی درزح آزادیربنایی اروند،مناطق انزلی، قشم، کیش، ارس،

شد.آغازماکووچابهار

)۰۹:۲۳-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

مشت بازار گزارش بهرهبرداربه آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم ایسنا، از نقل به طرک از ملیری آزادحهای یرتجامناطق

بز بسیار مسئولیت مردم اینکه بیان رییسجمهوربا آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی رارگ خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنانبهکردند.انتخاب

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

میشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرزودیبهروحانی:یا:آرارباز|خبرخبرادامهادامه
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که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۰۹:۵۶-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانسویبهسرمایههازودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

بهرهبردا آیین در روحانی حسن بازارنیوز: کالن اقتصاد طرگروه از ملیری آزادحهای بسیاررتجامناطق مسئولیت مردم اینکه بیان با ی

رییسجمهوربز آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی اقدامرگ این برای آنان به کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیار

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:ک:مشترارباز|خبرخبرادامهادامه
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سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۱۲:۲۳-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایهزودیبه

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایهومیشودبرداشتهیمهارتحبزودیگفت:جمهوررئیس

خب پایگاه گزارش بانکداربه طری افتتاح آیین در دوشنبه روز روحانی حسن دکتر والمسلمین حجتاالسالم الکترونیک، وری حها

ملی آزادپروژههای تصمناطق تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین و درهفتاد کشور اقتصادی ویژه توسعهرو روند کرد: یح

سرمایهگذا افزایش و کشور آبادانی طرو در هایری پروژه و بهزحها مردم که است این دهنده نشان مختلف بخشهای در یربنایی

هستند.امیدوارکشوروخودآینده

تح و اقتصادی جنگ برابر در ایستادگی و مقاومت با ایران مردم اینکه بیان با بهرروحانی را دشمن بینی و سیاه صورت ظالمانه، یمهای

آم مسئوالن گذشته روزهای در داشت: اظهار مالیدند، تحرخاک لغو برای و پذیرفته مدتها از بعد را خود اشتباه کروناریکایی واکسن یم

جمله از کرونا با مقابله تجهیزات تامین در و هستیم واکسن کننده تولید امروز ما که است درحالی این و کردند آمادگی اعالم ایران علیه

یم.رنداجرخابهیزنیاماسک

دیگ بخش در جمهور جایگاهررئیس اهمیت به اشاره با خود سخنان از آزادی گفت:مناطق کشور، اقتصاد در اقتصادی ویژه و

میشودیرازسرانایرسویبهمایههاسرزودیبهروحانی:ارنیوز:باز|خبرخبرادامهادامه
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آزادامروز بامناطق ایران بین ارتباطی پل و شدهاند تبدیل کننده تولید و کننده صادر به کننده مصرف و کننده وارد از و یافته توسعه

هستند.جهانمختلفکشورهایوهمسایگان

اینکه بر تاکید با آزادروحانی سرمایهگذامناطق در تحرباید بزودی گفت: شوند، پیشران خارجی سرمایهری و میشود برداشته یمها

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجی

تب با خود سخنان ابتدای در جمهور بزررئیس مسئولیت به عمل خاطر به ایران مردم از (ع)، رضا امام سعادت با میالد وریک سیاسی گ

کرد.یرسپاسگزایخیرتامقطعایندریرجمهویاسترانتخاباتدرکترشواجتماعی

آم رسمی مقام یک اعتراف به اشاره با تحرروحانی گستره به آمریکا ظالمانه خریمهای بر حتی درریکا گفت: کرونا، واکسن و ماسک ید

تح را چیز همه سفید کاخ ظالمان که میگفتیم چه هر ایران، ملت علیه عیار تمام اقتصادی جنگ نیم و سال سه همهرطول و کرده یم

نمیکردند.باورعدهایبازبستهاند،راراهها

دولت و کردند اعمال ایران ملت علیه کامل محاصره نیم و سال سه سفید کاخ ظالمان که داد نشان اعتراف این افزود: جمهور رئیس

است.دادهادامهرامسیرهمانگذشتهماه5حدوددرمتفاوتشعارهایوجودبانیزیکارآمجدید

تص آمرروحانی کرد: صادریح حتی و خودکفا ماسک تولید در ایران ملت دیدند وقتی نیزریکاییها واکسن تولید زمینه در و است کننده

کرد.خواهندرفعراایرانبرایواکسنوماسکیدرخیمرتحکهکنندمیاعالمتازهاست،بودهموفق

ط مستمر افتتاح جمهور بزررئیس عمرانی آمرحهای به تودهنی یک را کشور سراسر در افتتاحهایرگ کرد: خاطرنشان و توصیف یکا

آم شاید که داد نشان تحرپنجشنبهها با بتوانند هریکاییها اما کنند، مواجه مشکل با را ایران ملت رفاه تولیدریم توانست نخواهند گز

کنند.تعطیلکشورایندررافعالیتو

)۰۷:۵۸-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم ، امروز بورس گزارش طربه از ملیری آزادحهای اینکهرتجامناطق بیان با ی

بز بسیار مسئولیت رییسجمهورمردم آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی کردند.رگ انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنانبه

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

شدخواهدیرازسرانایرسمتبهجیخارمایهسرزودیبهلکترونیک:ایبانکدار|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۰۸:۳۱-۰۰/۰۳/۳۱(نزدیکآیندهدرآذربایجانیرجمهووایرانیرتجاروابطتوسعهوهایمرتحلغوکرد:اعالمرئیسجمهور

داد.خبرنزدیکآیندهدرآذربایجانیرجمهووایرانیرتجاروابطتوسعهوهایمرتحلغوازجمهوررئیس

خب پایگاه گزارش طربه افتتاح مراسم در روحانی حسن ، پرس بورس آزادحهایری هرمرتجامناطق استانهای صنعتی گان،زی،

یابد.میتوسعههایمرتحشدنبرداشتهازبعدآذربایجانیرجمهووایرانروابطتردیدبیگفت:خوزستانوشرقیآذربایجان

گزارش، این اساس ورط50بر اقتصادی تولیدی، هرمزح استانهای در آذربایجانزیربنایی گیالن، خوزستان، شرقی، آذربایجان گان،

بردا بهره به بلوچستان و سیستان و طرغربی مجموع از رسید. خواهند برداری بهره تولیدی، و اقتصادی ازرحهای منطقهرط9ی در ح

میشود.آغازجمهوررئیسدستوربااروندوقشمارس،آزادمنطقهدرحرط11و15کیش،آزاد

اجرایی عملیات ورط52همچنین اقتصادی درزح هم دیگر آزادیربنایی چابهاررتجامناطق و ماکو انزلی، ارس، اروند، قشم، کیش، ی

است.کردهایجاداشتغالنفر920برایتومانمیلیارد65وهزار70یرگذاسرمایهباحهارطاینشد.خواهدآغاز

t.me/boursepressir:پرسبورساصلیتلگرام
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)۱۹:۵۳-۰۰/۰۳/۳۱(عالیشورایمجوزانتظاردرمیشود/افتتاحکیشدرالمللبینبورسآزاد:مناطقعالیشورایدبیر

داد.خبرکیشدربورسعالیشورایسویازمجوزصدورازپسوزودیبهبینالمللبورسافتتاحازاقتصادیویژهوآزادمناطقعالیشورایدبیر

خب پایگاه گزارش طربه افتتاح در مومنی حمیدرضا ، پرس بورس ازری یکی اینکه بیان با تولید جهش برای امید و تدبیر های ح

دررموثرت الملل بین بورس ایجاد ها برنامه آزادین مهمتمناطق عنوان به موضوع این گفت: است، اقتصادی ویژه اقتصادیرو بستر ین

ط از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب کنتربرای قابل و استاندارد های شیوه تامینریق با ل

ار و مالی اززنیازهای مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بورس این کند. فراهم تولیدی کاالهای صادرات برای مطمئنی مسیر ی،

شود.میافتتاحبورسعالیشورایسوی

ار و مالی تامین در بیبدیلی نقش ابزار، این افزود: شزوی و ها پروژه تری اصلی از یکی مالی تامین داشت. خواهد ها ابزارهایرکت ین

گذا سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های ماه طی راستا همین در است. تولید از پشتیبانی و زدایی الزمرمانع اقدامات ی،

شد.انجامآزادمناطقهایسازمانکلیدیهایپروژهمالیمنابعبرای

از بیش اساس همین بر داد: ادامه مسئول مقام ایر،2.5این کیش توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان میلیارد هزار

گردشگز و لجستیکی های کاسپینریرساخت بندر های اسکله تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

های پروژه اززو بیش شد. مالی تامین مختلف روشهای با قشم های3یرساختی پروژه برای نیز تومان میلیارد درزهزار مناطقیربنایی

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهایفرآیندشدننهاییباچابهاروارسآزاد

تص اکنونرمومنی کرد: بانک،320یح و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در شعبه

خاص سرمایه تامین ایجاد کنند. می رسانی خدمت زمینه این در فعاالن آزادبه جهتمناطق سرمایه بازار در ها فعالیت گسترش و

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهایازویژهبهیرگذاسرمایهجذب

مر برون بانک اینکه بیان با مهمتزوی از یکی نیز گذاری سرمایه اقدامات و ها فعالیت رساندن ثمر به در مالی ساختارهای ورین ی

اعتمادسارتجا با شرایط این گفت: است، المللیزی بین مالی منابع و سرمایه ورود زمینه ایجاد بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

تجا روندهای تسهیل معتبربر و متعدد گذاران سرمایه کند. می ایفا مهمی نقش نیز کهری اند کرده تقاضا ثبت بانک تاسیس برای ی

بود.خواهیممناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرمبانکیعرتسصورتدر

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده مومنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامین

t.me/boursepressir:پرسبورساصلیتلگرام
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)۰۷:۲۱-۰۰/۰۳/۳۱(یرجمهورئیسدستوربایرتجاآزادمناطقملیحهایرطافتتاح

شد.آغازیرجمهورییسفرمانباتومانمیلیارد65وهزار70ارزشبااقتصادیویژهویرتجاآزادمناطقملیحهایرطزنیکلنگوافتتاحمراسم

ط تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در ، نیوز پول گزارش بهربه مربوط آزادحهای استانهایمناطق در

هرم خوزستان، غربی، آذربایجان شرقی، جمهوزآذربایجان رییس دستور با بلوچستان و سیستان و گیالن زنیرگان، کلنگ یا و افتتاح ی

شد.

ط درراین که آزادحها برایرتجامناطق میشود، اجرا انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی فراهم920ی- مستقیم نفراشتغالزایی

میکند.

تجا آزاد منطقه ارسردر سرمایهگذارط15ی ارزش با اقتصادی و تولیدی و2یرح اروند619هزار آزاد منطقه در و تومان حرط11میلیارد

میرسد.یربردابهرهبهتومانمیلیارد225یرگذاسرمایهارزشبهیربناییزواقتصادی

همچنین و15امروز تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در سرمایهگذاریربنایی ارزش با قشم صنعتی و2یری در480هزار و تومان میلیارد

افتتاح نیز کیش آزاد بردارط9منطقه بهره به تولیدی و اقتصادی طرح افتتاح ادامه رسید.در اجراییری عملیات با52حها، دیگر پروژه

شد.انجامی،رجمهورییسدستوربانفر117وهزارهفتاشتغالزاییوتومانمیلیارد192وهزار64یرگذاسرمایه

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت همچنین مراسم این وردر هزار یک تومان،769ی آزاد6میلیارد منطقه در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با وراروند هزار سه گذا517ی سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک تومان، تومان،430یرمیلیارد میلیارد

گذا سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در پروژه و46یرسه تومان،217هزار گذا14میلیارد سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در یرپروژه

و هزار تومان،328هفت گذا10میلیارد سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه در579ی پروژه هشت و تومان میلیارد

شد.زنیکلنگتومان،میلیارد213وهزاریکیرگذاسرمایهاعتبارباماکوآزادمنطقه

/۰۰(کیشردیالرمیلیاردهزار٤٢معادلیزارویالیراعتبارمجموعباعمرانیحرط٢١اجراییعملیاتآغازویربردابهره
۰۳/۳۱-۱۰:۱۲(

های نمونه به ، توانند می مناطق این ، آزاد مناطق از سیزدهم دولت و انقالب معظم رهبر حمایت با کرد: تاکید کیش آزاد منطقه سازمان مدیرعامل
شوند.تبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمرتحشرایطدراقتصادییرآوتابازموفقی

۱۴۰۰خرداد۳۱

۴۲۱
Freena.ir

http://www.newswire.ir/IIOVSJI8
http://www.newswire.ir/JIOSRVPJ


افتتاح دوره پنجمین آیین در کیش آزاد منطقه سازمان بینالملل امور و روابطعمومی از نقل به نیوز پول گزارش عمرانیرط52به ح

آزاددر ارزشمناطق با ماکو اروند، انزلی، قشم، کیش، ارس، اقتصادی ویژه ط8و از جمهور رئیس حضور با که تومان میلیارد یقرهزار

ب کنفرانس تاکیدرویدیو ، مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق خصوص در انقالب معظم رهبر های دغدغه به اشاره با آهنگران جعفر ، گزارشد

عملکرد از سیزدهم دولت و انقالب معظم رهبر حمایت با تردید بی : آزادکرد توسعهمناطق پیشرو عنوان به مناطق این ، موانع رفع و

.شدخواهندتبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمرتحشرایطدراقتصادییرآوتابازموفقیهاینمونهبه،کشوراقتصادی

ارزش به اشاره با ، کیش آزاد منطقه سازمان عامل و29مدیر عمرانی پروژههای تومانی میلیارد صنعتیزهزار غیر و صنعتی یرساختی،

بردا بهره از اجراست، حال در دولتی و خصوصی بخش توسط کیش در اجراییرکه عملیات آغاز و سرمایهگذارط٢١ی مجموع با یرح

داد.خبریرهزجایندریالرمیلیاردهزار٤٢معادلیزارویالیر

تکمیل لزوم بر تاکید با آهنگران متوازجعفر توسعه و ماهیتزیرساختها راستای در پایدار و آزادن سرمایهگذامناطق جذب جمله یراز

فناو انتقال صادرات، افزایش مراکزمالی،رخارجی، عرصه در پیشرفته خدمات ارائه پایه بر مناطق این پنجم نسل به ورود آن از مهمتر و ی

گردشگ توارلجستیکی، هدف با اخیر ماههای در کیش آزاد منطقه سازمان داشت: اظهار فناورانه، فعالیتهای و باتسهیلزی توسعه در ن

بر کاهش خصوصی، بخش مانعوفعالیت خصوص در انقالب معظم رهبر منویات به عمل ضمن اقتصادی، فعاالن با تعامل و کراسی

سرمایهگذا هدایت با توانسته تولید از حمایت و فناورانهرزدایی تولیدی خدمات و دارویی صنایع کلیدی حوزههای در خصوصی بخش ی

کند.تجربهرامناسبیبسیاررشد

ساخت مراحل تکمیل به ملی، سطح در آزاد منطقه این ظرفیتهای مطلوب معرفی و مناسب فرصتهای ایجاد اهمیت بر تاکید با وی

مساف جدید امروزرپایانه افزود: و کرد اشاره کیش بینالمللی فرودگاه سرمایهگذارط9ی حجم با عمرانی تومان1900یالیریرح میلیارد

ارروسرمایهگذا حدود22یزی عالوه به دالر بردا11میلیون بهره به یورو اجراییرمیلیون عملیات و. رسید سرمایهگذارط١٢ی با هزار١٦یرح

شد.آغازکیشدریالرمیلیارد١٩٧و

ط این که مطلب این بیان با طرآهنگران با منطبق ها پاسخگوییرح هدف با شناختی جمعیت مطالعات اساس بر و کیش جامع ح

تص است، شده بنا منطقه رشد حال در نیازجمعیت طربه این کرد: برایریح حدود375حها و مستقیم طور به طور755نفر به نفر

است.داشتهاشتغالزاییغیرمستقیم

، کیش آزاد منطقه حقوقی های خواسته راستای در کرد درخواست روحانی حسن دکتر از همچنین آزاد منطقه سازمان عامل مدیر

شزبرایبا سهام واگذارگشت و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش هواپیمایی جرکت اقتصادی فعاالن به سهام این از بخشی ،زی یزه

ش٤٩گشتزبا سهام از بردرصد و آب برکت شبکه اتصال همچنین و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش برق شبکه به کیش سراسرق یرق

هدفتقویت انرزبا های ساخت شهژیر عنوان به منطقه این ساکنان بیشتر رفاه افزایش و آزادری منطقه سازمان ، پیشرو و هوشمند ی

کند.یررایاکیش

ج آهنگران طزجعفر از مالی منابع تأمین نوین روشهای از موفق استفاده در پیشرو آزاد منطقه را برایریره سرمایه بازار یق

صکرتکمیلط اوراق انتشار گفت: و کرد عنوان تمام نیمه عمرانی خوحهای اوراق و اجاره ارزشرک به دین ایجاد400ید و تومان میلیارد

در ساختمان و زمین آزاداولینصندوق سازمناطق جمله از امیدوکشور که است مالی منابع تأمین در بخش اطمینان و نوین کارهای

یابد.گسترشهمخصوصیبهبخشیمردا

ط است ذکر به عالیرالزم شورای دبیر و رئیسجمهور کنفرانسی ویدیو حضور با آیین این در که آزادحهایی همچنینمناطق و کشور

کیشدریالردمیلیارارهز٤٢معادلیارزولییاراعتبارمجموعباانیعمرحطر٢١اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهرنیوز:پول|خبرخبرادامهادامه
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هرم استان بردازفرماندار بهره به کیش در بلرگان از عبارت رسید ماربAکوی پرشین تلهکابینرجهای یوتاور، مسکونی مجتمع ینا،

ش حفارمیکا، ارائهخدمات شرکت دوم فاز کیش)، پارسیان سرویس (پترو گازری و نفت صنایع پیشرفته ایمنی خدمات ارائه فامور(کت

شرمه فازجدید کیش)، شرگان مدیفارم)، (کیش ورزشی مکمل و خوراکی قطره و شربت تولید ورکت اتصاالت و شیرآالت تولیدی کت

میباشند.کیش)سالمتنوشیدرمروا(آشامیدنیآبتولیدیکترشوکیش)هیدرونیوماتیککولِمت(گازونفتصنایعابزار

ط جاترهمچنین آرمیتاژ،کارخانه و ملیا های هتل ونیز، چندمنظوره مجموعه شامل نیز شد آغاز امروز آنها اجرایی عملیات هاییکه ح

فل سازههای شیزساخت آب های پکیج انواع ساخت و طراحی آرایشی، و خانگی مونتاژلوازم کشتیرانی، سکوهای انواع وری، ینکن

بارب پایانه کارتصفیه، کامیونی، چاری بندر مواصالتی جاده فرودگاه، غربی اپرون فرودگاهی، مدرسهرگو پیرامونی18ک، دیوار و کالسه

بود.کیشالمللیبینفرودگاه

)۰۹:۵۸-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبه

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و طرحجتاالسالم از ملیری آزادحهای بسیاررتجامناطق مسئولیت مردم اینکه بیان با ی

رییسجمهوربز آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی اقدامرگ این برای آنان به کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیار

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

کیشدریالردمیلیارارهز٤٢معادلیارزولییاراعتبارمجموعباانیعمرحطر٢١اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهرنیوز:پول|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۴۲۳
Freena.ir
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جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۱۰:۱۱-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم ایسنا، از نقل به گردان تجارت گزارش طربه از ملیری مناطقحهای

بزرتجاآزاد بسیار مسئولیت مردم اینکه بیان با آنانری کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی گ

تبررییسجمهو رأی های صندوق پای در گسترده حضور جهت در خوب بسیار اقدام این برای آنان به کردند. انتخاب را خود یکری

میگویم.

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهآنالین:تتجار|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۴۲۴
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میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

حرط٢١اجراییعملیاتآغازویربردابهرهشد:محققکیشدرکنفرانسوویدییقرطازکشورمانرئیسجمهورحضوربا
)۱۱:۲۲-۰۰/۰۳/۳۱(کیشردیالرمیلیاردهزار4٢معادلیزارویالیراعتبارمجموعباعمرانی

های نمونه به ، توانند می مناطق این ، آزاد مناطق از سیزدهم دولت و انقالب معظم رهبر حمایت با کرد: تاکید کیش آزاد منطقه سازمان مدیرعامل
شوند.تبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمرتحشرایطدراقتصادییرآوتابازموفقی

افتتاح دوره پنجمین آیین در کیش آزاد منطقه سازمان بینالملل امور و روابطعمومی از نقل به گردان تجارت گزارش عمرانیرط52به ح

آزاددر ارزشمناطق با ماکو اروند، انزلی، قشم، کیش، ارس، اقتصادی ویژه ط8و از جمهور رئیس حضور با که تومان میلیارد یقرهزار

ب کنفرانس تاکیدرویدیو ، مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق خصوص در انقالب معظم رهبر های دغدغه به اشاره با آهنگران جعفر ، گزارشد

عملکرد از سیزدهم دولت و انقالب معظم رهبر حمایت با تردید بی : آزادکرد توسعهمناطق پیشرو عنوان به مناطق این ، موانع رفع و

.شدخواهندتبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمرتحشرایطدراقتصادییرآوتابازموفقیهاینمونهبه،کشوراقتصادی

ارزش به اشاره با کیش، آزاد منطقه سازمان عامل و29مدیر عمرانی پروژههای تومانی میلیارد کهزهزار صنعتی غیر و صنعتی یرساختی،

بردا بهره از اجراست، حال در دولتی و خصوصی بخش توسط کیش اجراییردر عملیات آغاز و سرمایهگذارط٢١ی مجموع با یالیریرح

میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:دان:گرتتجار|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۴۲۵
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داد.خبریرهزجایندریالرمیلیاردهزار4٢معادلیزارو

تکمیل لزوم بر تاکید با آهنگران متوازجعفر توسعه و ماهیتزیرساختها راستای در پایدار و آزادن سرمایهگذامناطق جذب جمله یراز

فناو انتقال صادرات، افزایش مراکزمالی،رخارجی، عرصه در پیشرفته خدمات ارائه پایه بر مناطق این پنجم نسل به ورود آن از مهمتر و ی

گردشگ توارلجستیکی، هدف با اخیر ماههای در کیش آزاد منطقه سازمان داشت: اظهار فناورانه، فعالیتهای و باتسهیلزی توسعه در ن

بر کاهش خصوصی، بخش مانعوفعالیت خصوص در انقالب معظم رهبر منویات به عمل ضمن اقتصادی، فعاالن با تعامل و کراسی

سرمایهگذا هدایت با توانسته تولید از حمایت و فناورانهرزدایی تولیدی خدمات و دارویی صنایع کلیدی حوزههای در خصوصی بخش ی

کند.تجربهرامناسبیبسیاررشد

ساخت مراحل تکمیل به ملی، سطح در آزاد منطقه این ظرفیتهای مطلوب معرفی و مناسب فرصتهای ایجاد اهمیت بر تاکید با وی

مساف جدید امروزرپایانه افزود: و کرد اشاره کیش بینالمللی فرودگاه سرمایهگذارط9ی حجم با عمرانی تومان1900یالیریرح میلیارد

ارروسرمایهگذا حدود22یزی عالوه به دالر بردا11میلیون بهره به یورو اجراییرمیلیون عملیات و. رسید سرمایهگذارط١٢ی با هزار١6یرح

شد.آغازکیشدریالرمیلیارد١٩٧و

ط این که مطلب این بیان با طرآهنگران با منطبق ها پاسخگوییرح هدف با شناختی جمعیت مطالعات اساس بر و کیش جامع ح

تص است، شده بنا منطقه رشد حال در نیازجمعیت طربه این کرد: برایریح حدود375حها و مستقیم طور به طور755نفر به نفر

است.داشتهاشتغالزاییغیرمستقیم

، کیش آزاد منطقه حقوقی های خواسته راستای در کرد درخواست روحانی حسن دکتر از همچنین آزاد منطقه سازمان عامل مدیر

شزبرایبا سهام واگذارگشت و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش هواپیمایی جرکت اقتصادی فعاالن به سهام این از بخشی ،زی یزه

ش4٩گشتزبا سهام از بردرصد و آب برکت شبکه اتصال همچنین و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش برق شبکه به کیش سراسرق یرق

هدفتقویت انرزبا های ساخت شهژیر عنوان به منطقه این ساکنان بیشتر رفاه افزایش و آزادری منطقه سازمان ، پیشرو و هوشمند ی

کند.یررایاکیش

ج آهنگران طزجعفر از مالی منابع تأمین نوین روشهای از موفق استفاده در پیشرو آزاد منطقه را برایریره سرمایه بازار یق

صکرتکمیلط اوراق انتشار گفت: و کرد عنوان تمام نیمه عمرانی خوحهای اوراق و اجاره ارزشرک به دین ایجاد400ید و تومان میلیارد

در ساختمان و زمین آزاداولینصندوق سازمناطق جمله از امیدوکشور که است مالی منابع تأمین در بخش اطمینان و نوین کارهای

یابد.گسترشهمخصوصیبهبخشیمردا

ط است ذکر به عالیرالزم شورای دبیر و رئیسجمهور کنفرانسی ویدیو حضور با آیین این در که آزادحهایی همچنینمناطق و کشور

هرم استان بردازفرماندار بهره به کیش در بلرگان از عبارت رسید ماربAکوی پرشین تلهکابینرجهای یوتاور، مسکونی مجتمع ینا،

ش حفارمیکا، ارائهخدمات شرکت دوم فاز کیش)، پارسیان سرویس (پترو گازری و نفت صنایع پیشرفته ایمنی خدمات ارائه فامور(کت

شرمه فازجدید کیش)، شرگان مدیفارم)، (کیش ورزشی مکمل و خوراکی قطره و شربت تولید ورکت اتصاالت و شیرآالت تولیدی کت

میباشند.کیش)سالمتنوشیدرمروا(آشامیدنیآبتولیدیکترشوکیش)هیدرونیوماتیککولِمت(گازونفتصنایعابزار

ط جاترهمچنین آرمیتاژ،کارخانه و ملیا های هتل ونیز، چندمنظوره مجموعه شامل نیز شد آغاز امروز آنها اجرایی عملیات هاییکه ح

فل سازههای شیزساخت آب های پکیج انواع ساخت و طراحی آرایشی، و خانگی مونتاژلوازم کشتیرانی، سکوهای انواع وری، ینکن

ا…عملیاتآغازویداربرهبهرشد:محققکیشدرانسکنفروویدییقطرازمانکشوررئیسجمهورحضوربادان:گرتتجار|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۴۲۶
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بارب پایانه کارتصفیه، کامیونی، چاری بندر مواصالتی جاده فرودگاه، غربی اپرون فرودگاهی، مدرسهرگو پیرامونی18ک، دیوار و کالسه

بود.کیشالمللیبینفرودگاه

خبرداد:جمهورحضوررییسباعمرانیهایحرطازیربرداوبیناربهرهدرآزادمناطقدبیرشورایعالیوجمهوررییسمشاور
)۱۱:۲۲-۰۰/۰۳/۳۱(صاداراتافزایشواقتصادیهایفعالیترونقهدفباکیشدرالمللبینبورسایجاد

بردا بهره دوره ششمین مراسم در مشاور مومنی رضا دررحمید الملل بین بورس ابجاد از کشور آزاد مناطق عمرانی های ح طر اجرایی عملیات آغاز و ی
داد.خبرآزادمنطقهاینتولیدیکاالهایصادراتافزایشزمینهتقویتهدفباکیشآزادمنطقه

جمهورو رییس مشاور مومنی، حمیدرضا کیش، آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط از نقل به گردان تجارت گزارش به

شورایعالی آزاددبیر امروزرتجامناطق اینکه اعالم با کشور صنعتی و گذارط50ی سرمایه بررح بالغ ارزشی با تومان8ی میلیارد هزار

برای اشتغالزایی و2و در90هزار آزادنفر بردامناطق بهره به ارس و قشم اروند، میرکیش، اعالم افتخار با داشت: اظهار رسد می ی

حاضر حال در که گذارط621کنم سرمایه ورح درزی آزادیربنایی برمناطق بالغ ارزشی با اجرا248کشور حال در تومان میلیارد هزار

با متوسط صورت به که فی50است پیشرفت بردازدرصد بهره و حدودریکی برای آینده های ماه در همراه37ی به اشتغالزایی نفر هزار

داشت.خواهد

اجرایی عملیات امروز همچنین افزود: ازرط52وی بیش ارزش به کیش،62ح چابهار، انزلی، اروند، ارس، مناطق در تومان میلیارد هزار

شود.میآغازماکووقشم

درج الملل بین بورس ایجاد قانونی کارهای سازو اینکه اعالم با جمهور رییس منظورزمشاور به : داشت اظهار است شده تامین کیش یره

همکا مالی های بازار متعدد و متنوع مزایای از مندی انجامربهره سرمایه بازار مختلف های بخش و مناطق میان ای گسترده های ی

ش ایجاد به توان می جمله آن از که خاصرشده سرمایه تامین آزادکت جهتمناطق مناطق در بورس تاالرهای های فعالیت گسترش و

کرد.اشارههمسایههایکشورازویژهبهخارجیگذارسرمایهجذب

ش ساختار اصالح افزود: گذاروی سرمایه های آزادیرکت اقداممناطق دست در موضوعات دیگر از نیز سرمایه بازار از منابع تامین جهت

است.

موثرت از یکی الملل بین بورس اینکه بیان با خارجیرمومنی های سرمایه جذب جهت الزم اقتصادی بستر ایجاد برای های برنامه ین

ط از اقتصادجهانی احتساب با افزود: است کشور کاالهایربه صادرات برای مطمئنی مسیر الملل بین بورس استاندارد های شیوه یق

کنند.فراهمراکشورتولیدی

ا…عملیاتآغازویداربرهبهرشد:محققکیشدرانسکنفروویدییقطرازمانکشوررئیسجمهورحضوربادان:گرتتجار|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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ار مالی تامین در بدیلی بی نقش ابزار این : داشت اظهار طزوی برای شری و ها دررح تنها نه ها آزادکت کشورمناطق کل برای بلکه

شد خواهد افتتاح کیش در الملل بین بورس بعدی رویداد در آن از پس و بوده بورس شورایعالی از مجوز اخذ حال در که داشت خواهد

شورایعالی آزاددبیر تسمناطق و تسهیل خواستار اختصاصیرهمچنین بانک و آفشور بانک تاسیس روند آزادیع امکانمناطق همچنین

شد.آزادمناطقتولیدیهایواحدبهکمکبرایهابانکتسهیالتدرصد50ازاستفاده

تص تسرمومنی صورت در کرد: مریح بانک مطابقزکریع آفشور بانک تاسیس برای متعددی گذاران سرمایه مجوز صدور فرایند در ی

بود.خواهیمکشورومناطقاقتصادیتوسعهبریرچشمگییرگذاراثآنازپسکهکنندمیاقداممقرراتوقوانین

مر برون بانک اثزوی از یکی نیز را گذارگذارتری سرمایه اقدامات و ها فعالیت رساندن ثمر به در مالی های ساختار تجارین و یری

سا اعتماد با که تسزبرشمرد در المللی، بین مالی منابع و ها سرمایه ورود زمینه ایجاد بر عالوه خارجی، گذاران سرمایه برای روندری یع

کرد.خواهدایفامهمینقشیرتجا

گذا سرمایه های فعالیت از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده جمهوراظهارداشت: رییس تجارمشاور و وری آنها ی

کند.میایجادآزادمناطقهایحرطتامینجهتباالییبسیارظرفیتآزاد،مناطقهایسازمان

اختصاصی بانک تاسیس مومنی گفته آزادبه تومناطق منظور سازبه هدفند و ها سپرده بهینه هایزیع واحد به ارائه قابل تسهیالت ی

باشد.مییزکرمبانکیرهمکانیازمندکهاستمواردیدیگرازمناطق،درمستقرخدماتیوتولیدی

ش مالی منابع اینکه بیان با بزروی و کوچک های سازمان همه تریان اصلی از یکی مالی تامین و هستند ورگ زدایی مانع های ابزار ین

بردا بهره با تولید در گذارپشتیبانی سرمایه و مالی تامین شورای تشخیص با اخیر ماه سه در اظهارداشت: است پول زمانی ارزش از یری

ط مالی تامین جهت در الزم اقدامات متخصصان و نخبگان حضور هایربا سازمان کلیدی های آزادح نتیجهمناطق در که شد انجام

ار خ2بیش کیش، فرودگاه جدید پایانه برای تومان میلیارد پانصد و ایر،رهزار کیش توسعه و تجهیزات لجستیکیزید های یرساخت

گردشگ طرو و کاسپین بندر های اسکله توسعه و تکمیل امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، هایری یرساختیزح

است.شدهمالیتامینمتنوع،هایروشبابکر

از بیش افزود: همچنین ط3مومنی برای تومان میلیارد هایرهزار درزح آزادیربنایی هایمناطق فرایند شدن نهایی با ارس و چابهار

شد.خواهدتامینالزم

از بیش حاضر حال در مومنی رضا حمید گفته بانک320به و479شعبه بیمه زمینه74شعبه در رسانی خدمت حال در صرافی شعبه

باشندمیکشورآزادمناطقاقتصادیفعاالنبهیراعتباومالی

جمهورییسحضوررباانیعمرهایحطرازیداربرهوبیناربهردرادآزمناطقلیایعاشوردبیروجمهورییسرمشاوردان:گرتتجار|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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)۰۸:۰۶-۰۰/۰۳/۳۱(هستندامیدوارآیندهبهمردممیشود/برداشتهبهزودییمهارتحروحانی:

تح اینکه بیان با سرمایهگذاررئیسجمهور گفت: میشود، برداشته بهزودی سالریمها در است؛99و98یها شده بیشتر اقتصادی جنگ و کرونا بهرغم ،
هستند.امیدوارصددرصدصادرات،وتولیدکشور،اقتصاد،آیندهبهمردمبنابراین

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن ، تجارتنیوز گزارش طربه از افتتاح حاشیه در و ملی حهایرحهای

آزادسازمان بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه گفت:رو آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس شد، گزار

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و بینالملل بورس شدن فعال شما، گزارش به توجه درربا تحول برای مهم مناطقح

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودترنشستنثمربهبرایهمدولتوکنیددنبالرامواردهمهکهباشدآزاد

ط به اشاره با سالررئیسجمهور گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای هزار سال900، در و تومان میلیارد99میلیارد هزار شش ،

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر که کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

خصوصی بخش این چون هستند امیدوار صد در صد صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم بنابراین کرد: خاطرنشان روحانی

است.کردهیرسرمایهگذاحهارطاینبرایکهاست

سرمایهگذا تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید کرد: اضافه سرمایهگذاروی خصوصی بخش وقتی اما کند بهری میکند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنای

تح برداشتن از بعد مطمئنم افزود: تصمیماتررئیسجمهور میشود. گسترده آذربایجان با ما روابط میشود، برداشته زودی به که یم

تح دلیل به تصمیمات این همه و کردهایم اتخاذ آذربایجان رئیسجمهور با اجراییرمهمی اینها همه که بود شده مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیو

بز بسیار افتتاح شاهد روز هر داد: ادامه درروی آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش آنجارهستیم. در گی

بسیار استعداد هم باز و است شده سرمایهگذازانجام برای درریادی مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد بیشتر آزادی جنوبمناطق

باشد.خارجیسرمایهجذببرایکشور

میکند.کمکیززعایرانتوسعهبرایآزادمناطقبهدوازدهمویازدهمدولتهمانندسیزدهمدولتمطمئنمداد:ادامهروحانی

ایرنامنبع:

بخوانید.تجارتنیوزجامعهصفحهدرراسیاسیواجتماعیحوزهاخبارینرمهمت

۱۴۰۰خرداد۳۱
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)۱۰:۲۲-۰۰/۰۳/۳۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورس

افتتاح بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و آزاد مناطق عالی شورای دبیر
میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهد

ط افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز مومنی حمیدرضا ، تجارتنیوز گزارش جهشربه برای امید و تدبیر عنوان با های ح

موثرت از یکی اینکه بیان با دررتولید الملل بین بورس ایجاد ها برنامه آزادین موضوعمناطق این داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه و

مهمت عنوان طربه از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر هایرین شیوه یق

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنیمسیرکشوریزارومالینیازهایتامینبالرکنتقابلواستاندارد

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:وی

شورایعالی آزاددبیر تمناطق اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه است،رو تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای ین

گذارتص سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های ماه طی راستا همین در کرد: هایریح پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات ی،

شد.انجامآزادمناطقهایسازمانکلیدی

از بیش اساس همین بر افزود: و2وی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختزمیلیارد

گردشگ و لجستیکی پروژهرهای و کاسپین بندر های اسکله تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهای

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

همکا اینکه بیان با میانرمومنی ای گسترده آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت گذامناطق سرمایه جذب جهت بورس بازارهای های فعالیت گسترش ازرو ویژه به ی

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

گذا سرمایه اقدامات و ها تجارفعالیت و اعتمادساری با شرایط این کرد: تاکید است، ایجادزی بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،بینمالیمنابعوسرمایهورودزمینه

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده مومنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامین

۱۴۰۰خرداد۳۱
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ایرنامنبع:

کنید.دنبالتجارتنیوزبورساخبارصفحهدررابورسحوزهاخبارینرآخ

)۱۱:۱۷-۰۰/۰۳/۳۱(امیدوارندآیندهبهمردممیشود/برداشتهبهزودییمهارتحروحانی:

تح اینکه بیان با سرمایهگذاررئیسجمهور گفت: میشود، برداشته بهزودی سالریمها در است؛99و98یها شده بیشتر اقتصادی جنگ و کرونا بهرغم ،
هستند.امیدوارصددرصدصادرات،وتولیدکشور،اقتصاد،آیندهبهمردمبنابراین

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن ، تجارتنیوز گزارش طربه از افتتاح حاشیه در و ملی حهایرحهای

آزادسازمان بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه گفت:رو آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس شد، گزار

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و بینالملل بورس شدن فعال شما، گزارش به توجه درربا تحول برای مهم مناطقح

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودترنشستنثمربهبرایهمدولتوکنیددنبالرامواردهمهکهباشدآزاد

ط به اشاره با سالررئیسجمهور گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای هزار سال900، در و تومان میلیارد99میلیارد هزار شش ،

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر که کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

خصوصی بخش این چون هستند امیدوار صد در صد صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم بنابراین کرد: خاطرنشان روحانی

است.کردهیرسرمایهگذاحهارطاینبرایکهاست

سرمایهگذا تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید کرد: اضافه سرمایهگذاروی خصوصی بخش وقتی اما کند بهری میکند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنای

تح برداشتن از بعد مطمئنم افزود: تصمیماتررئیسجمهور میشود. گسترده آذربایجان با ما روابط میشود، برداشته زودی به که یم

تح دلیل به تصمیمات این همه و کردهایم اتخاذ آذربایجان رئیسجمهور با اجراییرمهمی اینها همه که بود شده مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیو

بز بسیار افتتاح شاهد روز هر داد: ادامه درروی آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش آنجارهستیم. در گی

بسیار استعداد هم باز و است شده سرمایهگذازانجام برای درریادی مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد بیشتر آزادی جنوبمناطق

باشد.خارجیسرمایهجذببرایکشور

میکند.کمکیززعایرانتوسعهبرایآزادمناطقبهدوازدهمویازدهمدولتهمانندسیزدهمدولتمطمئنمداد:ادامهروحانی

ایرنامنبع:

بخوانید.تجارتنیوزجامعهصفحهدرراسیاسیواجتماعیحوزهاخبارینرمهمت

میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبورنیوز:تتجار|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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)۰۹:۵۵-۰۰/۰۳/۳۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورساقتصادی:ویژهوآزادمناطقعالیشورایدبیر

افتتاح بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و آزاد مناطق عالی شورای دبیر
میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهد

ط افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز مومنی» یکیر«حمیدرضا اینکه بیان با تولید جهش برای امید و تدبیر عنوان با های ح

موثرت درراز الملل بین بورس ایجاد ها برنامه آزادین مهمتمناطق عنوان به موضوع این داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه بستررو ین

ط از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای کنتراقتصادی قابل و استاندارد های شیوه لریق

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنیمسیرکشوریزارومالینیازهایتامینبا

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:وی

شورایعالی آزاددبیر تمناطق اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه است،رو تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای ین

گذارتص سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های ماه طی راستا همین در کرد: هایریح پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات ی،

شد.انجامآزادمناطقهایسازمانکلیدی

از بیش اساس همین بر افزود: و2وی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختزمیلیارد

گردشگ و لجستیکی پروژهرهای و کاسپین بندر های اسکله تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهای

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

همکا اینکه بیان با میانرمومنی ای گسترده آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت گذامناطق سرمایه جذب جهت بورس بازارهای های فعالیت گسترش ازرو ویژه به ی

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

گذا سرمایه اقدامات و ها تجارفعالیت و اعتمادساری با شرایط این کرد: تاکید است، ایجادزی بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،بینمالیمنابعوسرمایهورودزمینه

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده مومنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامین

…داردادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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)۰۹:۵۵-۰۰/۰۳/۳۱(یربناییزپروژه50ازیربهرهبرداباآزادمناطقدرتولیدجهش

رییسجمهو حضور با امروز و50یرصبح و کرد آغاز را خود فعالیت تومان میلیارد هزار هشت ارزش به سرمایهگذارط52پروژه با میلیارد64یرح هزار
گرفت.قراراجراییمرحلهدراقتصادیویژهوآزادمناطقدرتومان

) امروز جمهوهخردادما31صبح رییس برایر) امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد قالب در کنفرانسی ویدیو صورت به ی

ط تولید»، هرمرجهش خوزستان، غربی، آذربایجان شرقی، آذربایجان استانهای در هایی افتتاحزح بلوچستان و سیستان و گیالن گان،

بگیرد.قرارمردمبهرسانیخدمتبرایفعالیتمداردرامروزازتاکرد

سال آغاز از اینکه بیان با روحانی» حسن المسلمین و االسالم «حجت راستا، همین پشت99در افتتاح رویداد چهارم و هفتاد امروز تا

تص است، شده گذاشته مرسر ایران که دهد می نشان جهانیان به روند این کرد: گذاریح سرمایه ایرانرکز مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشورآبادانیبهعالقهمند

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم نداشتند،ری امید خود هزار248ی

نمیکردند.یرگذاسرمایهآزادمناطقدرتومانمیلیارد

ارزش به هایی پروژه فعالیت آغاز اینکه بیان با بورس70روحانی ایجاد کرد: تاکید است، ملت این عظمت از نشان تومان میلیارد هزار

است.پیشرفتوتوسعهمسیردراقتصادیویژهوآزادمناطقگرفتنقرارازحاکیآبشوربانکالمللی،بین

شورایعالی دبیر مومنی» «حمیدرضا آزادهمچنین اینمناطق کرد: خاطرنشان کیش، در بورس تاالر ایجاد به اشاره با اقتصادی ویژه و

مهمت عنوان به طرموضوع از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر یقرین

کنت قابل و استاندارد های اررشیوه و مالی نیازهای تامین با کند.زل فراهم داخلی تولیدی کاالهای صادرات برای مطمئنی مسیر کشور ی

گذا سرمایه در دولت سهم اینکه بیان با هایروی پروژه آزادی دورهمناطق چهار طی کرد: تاکید است، درصد چهار اقتصادی ویژه و

افتتاحیه گذا621آیین سرمایه ورپروژه گذازی سرمایه ارزش به ها محدوده این در اجرا248یریربنایی حال در تومان میلیارد هزار

داشت.خواهدهمراهبهمستقیماشتغالزایینفرهزار37برایودارندیکیزفیپیشرفتدرصد50متوسططوربهکهاست

جمهو رییس از پایان در تسرمومنی برای که درخواست وری آبشور بانک برای مجوز صدور و الملل بین بورس فعالیت فرآیند در یع

کند.صادرراالزمدستوراتاختصاصیبانک

شدزنیکلنگوافتتاحاقتصادیویژهوآزادمناطقدرحرط102

ط تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد غربی،ردر آذربایجان شرقی، آذربایجان استانهای در هایی ح

هرم ویدیزخوزستان، حضور با بلوچستان و سیستان و گیالن رییسجمهووگان، سرمایهگذارکنفرانسی به مربوط که شد افتتاح یری

آزاددر گذارتجامناطق سرمایه ارزش با و بود انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی حدودری- برای تومان میلیارد هزار هشت 2ی

است.کردهمستقیماشتغالزایینفر90وهزار

ط شاملراین ها سرمایهگذا15ح ارزش به اقتصادی و تولیدی و2یرپروژه برای619هزار اشتغالزایی و تومان ارس،575میلیارد در نفر

ورط11 اقتصادی گذازح سرمایه ارزش به برای225یریربنایی اشتغالزایی و تومان اروند،260میلیارد در و15نفر تولیدی یربناییزپروژه

سرمایهگذا ارزش و2یربه برای480هزار اشتغالزایی و تومان و880میلیارد قشم در سرمایهرط9نفر ارزش به تولیدی و اقتصادی ح

۱۴۰۰خرداد۳۱
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شد.مینفر375برایاشتغالزاییتومانمیلیارد689وهزار2یرگذا

گذا50همچنین سرمایه با دیگر و64یرپروژه و192هزار هزار هفت اشتغالزایی و تومان جمهو117میلیارد رییس فرمان با ی،رنفر

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت زنی کلنگ عملیات شامل که کردند آغاز را خود اجرایی ورعملیات هزار یک 769ی

اشتغالزایی و تومان گذا6نفر،738میلیارد سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه اشتغالزایی517ی و تومان میلیارد

گذا405 سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک اشتغالزایی430یرنفر، و تومان چابهار120میلیارد آزاد منطقه در پروژه سه نفر،

گذا سرمایه اعتبار و46یربا و217هزار هزار یک اشتغالزایی و تومان سرمایه14نفر،562میلیارد اعتبار با قشم آزاد منطقه در پروژه

ورگذا هزار هفت و328ی هزار یک اشتغالزایی و تومان گذا10نفر،936میلیارد سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در سهرپروژه ی

و و579هزار هزار یک اشتغالزایی و تومان گذا686میلیارد سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در پروژه هشت و ورنفر هزار یک 213ی

شود.مینفر670برایاشتغالزاییوتومانمیلیارد

ط افتتاح برای رویداد چهار هایرتاکنون آزادح بمناطق اقتصادی ویژه بهرهبردارو گام نخستین در که است شده طرگزار از درری ها ح

سالرشه سرمایهگذا99،58یورماه ارزش به ورپروژه هزار یک و580ی هزار چهار اشتغال و تومان دوم412میلیارد گام در و شد آغاز نفر

گذشته سال ماه دی گذا60در سرمایه ارزش به و9یرپروژه هزار سه اشتغال و تومان میلیارد سوم200هزار دوره در و شد افتتاح نفر

فروردین گذارط39نیز1400در سرمایه با ورح هزار پنج حدود برای اشتغالزایی و تومان میلیارد هزار هفت بردا42ی بهره به یرنفر

آخ در و جاررسید سال ماه اردیبهشت در فطر عید با همزمان مرحله ارزش94ی،رین به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار هزار

کردند.آغازراخودفعالیتنفر943

های پروژه افتتاح گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با تومان38ح میلیارد هزار

است.رسیدهیربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16حدودو

دارای اکنون آزادایران تشکیلرتجامناطق گذشته های هفته طی و است ماکو و اروند انزلی، ارس، چابهار، قشم، کیش، ی-صنعتی

گرفت.قراردولتکاردستوردروشدتصویبنیزجدیداقتصادیویژهمنطقه13وآزادمنطقههفت

مناطقدرمالیتامینجدیدهایکانالاقتصادی:ویژهوآزادمناطقهایپروژهافتتاحآیینپنجمیندرجمهوررییسمشاور
)۰۵:۰۵-۰۰/۰۴/۰۱(المللبینبورسیزانداراهباآزاد

از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و آزاد مناطق شورایعالی دبیر و جمهور رییس -مشاور خودرونگاران
میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهدافتتاحبورسعالیشورایسوی

یربناییزپروژه50ازیدارهبربهرباادآزمناطقدرتولیدجهشآنالین:تولید|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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ط افتتاح آیین پنجمین در دوشنبه روز مومنی» «حمیدرضا ایرنا، از نقل به خودرونگاران گزارش پروژههایربه و آزادحها ویژهمناطق و

موثرت از یکی اینکه بیان با تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین و هفتاد در کشور بورسراقتصادی ایجاد ها برنامه ین

در الملل آزادبین مهمتمناطق عنوان به موضوع این داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه هایرو سرمایه جذب برای اقتصادی بستر ین

ط از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با کنترخارجی قابل و استاندارد های شیوه ارریق و مالی نیازهای تامین با کشورزل ی

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنیمسیر

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:مومنی

ت اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با تصروی است، تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای طیرین راستا همین در کرد: یح

گذا سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های هایرماه سازمان کلیدی های پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات مناطقی،

شد.انجامآزاد

شورایعالی آزاددبیر ازمناطق بیش اساس همین بر افزود: اقتصادی ویژه و2و کیش،500هزار فرودگاه ترمینال برای تومان میلیارد

کیشایر، توسعه و گردشگزتجهیزات و لجستیکی های وریرساخت تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهایپروژهوکاسپینبندرهایاسکلهتکمیل

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

شورایعالی آزاددبیر همکامناطق اینکه بیان با اقتصادی ویژه میانرو ای گسترده آزادی بازارمناطق مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه و

تص است، گرفته صورت شرسرمایه ایجاد کرد: خاصریح سرمایه تامین آزادکت جهتمناطق بورس بازارهای های فعالیت گسترش و

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهایازویژهبهیرگذاسرمایهجذب

مر برون بانک اینکه بیان با مهمتزمومنی از یکی نیز گذاری سرمایه اقدامات و ها فعالیت رساندن ثمر به در مالی ساختارهای ورین ی

اعتمادسارتجا با شرایط این کرد: تاکید است، بینزی مالی منابع و سرمایه ورود زمینه ایجاد بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده جمهور، رییس مشاور گفته تجاربه و ظرفیتری آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامینجهتباالیی

شورایعالی دبیر گفته آزادبه ازمناطق بیش حاضر حال در اقتصادی، ویژه بانک320و و479شعبه بیمه حال74شعبه در صرافی شعبه

هستند.کشورآزادمناطقاقتصادیفعاالنبهیراعتباومالیزمینهدررسانیخدمت

های پروژه افتتاح آیین پنجمین در جمهور رییس روحانی حسن دکتر والمسلمین حجتاالسالم است؛ آزادگفتنی فرمانمناطق کشور،

رسمی و102افتتاح اقتصادی درزپروژه را آزادیربنایی ورتجامناطق سیستان خوزستان، استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی ـ ی

کرد.صادرگیالنوشرقیآذربایجانگان،زهرمبلوچستان،

تا…جدیدهایکانالاقتصادی:ویژهوادآزمناطقهایپروژهافتتاحآیینپنجمیندرجمهورییسرمشاوران:خودرونگار|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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اجرای در50برای آزادپروژه بهرهبردامناطق امروز که کشور اقتصادی ویژه شد،رو آغاز آنها از رسمی و8ی اعتبار15هزار تومان میلیارد

اجرایزه برای و شده نیز52ینه شد آغاز رسما امروز آنها احداث عملیات که و62طرحی گرفته50هزار نظر در اعتبار تومان میلیارد

است.شده

شود.میایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا

)۰۶:۱۷-۰۰/۰۳/۲۹(آزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217احداث

است.احداثحالدرآزادمناطقدراکنونهممختلفحوزههایوبخشهادرپروژه622گفت:جمهوررئیسمشاور

شورایعالی دبیرخانه از نقل به اقتصاد دیوان گزارش آزادبه دبیرمناطق و جمهور رئیس مشاور مومنی» «حمیدرضا اقتصادی، ویژه و

آزادشورایعالی هایمناطق پروژه افتتاح مرحله از دور پنجمین گفت: خبر این اعالم با اقتصادی ویژه آزادو بارتجامناطق صنعتی ـ ی

شد.خواهدگزارربخردادماه31دوشنبهروزجمهور؛رییسروحانیدکترحضور

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه15ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و نفر880یال

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9و

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و نفر،120یال

گذا3 سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه14نفر،562یال در پروژه

تا…جدیدهایکانالاقتصادی:ویژهوادآزمناطقهایپروژهافتتاحآیینپنجمیندرجمهورییسرمشاوران:خودرونگار|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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گذا سرمایه اعتبار با قشم و73یرآزاد ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار10نفر،936یال با کیش آزاد منطقه در پروژه

گذا و35یرسرمایه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در 12یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار

استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217

های پروژه به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای

اول دوره در است، ط99یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر

(اردیبهشت چهارم دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیارد38ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومان

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ 46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

هزار80ارزشباپروژه50افتتاحجمهور؛رییسفرمانبهآزادمناطقهایپروژهافتتاحمرحلهازدورپنجمینباهمزمان
/۰۰/۰۳(استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217/صنعتیـیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیارد

۲۷-۱۵:۵۹(

ازربهرهبردا و50ی تولیدی عمرانی، ارزشزپروژه با میلیارد80یربنایی اجراییرهزار عملیات آغاز و گذا50یال سرمایه ارزش با دیگر ازرپروژه بیش 641ی
شد.خواهدآغازکنفرانسویدئویقرطازوجمهوررئیسفرمانباصنعتیـیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیاردهزار

شورایعالی دبیرخانه عمومی روابط از نقل به و اقتصادی رصد گزارش آزادبه رئیسمناطق مشاور مومنی» «حمیدرضا اقتصادی، ویژه و

شورایعالی دبیر و آزادجمهور هایمناطق پروژه افتتاح مرحله از دور پنجمین گفت: خبر این اعالم با اقتصادی ویژه آزادو یرتجامناطق

شد.خواهدگزارربخردادماه31دوشنبهروزجمهور؛رییسروحانیدکترحضورباصنعتیـ

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه15ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و نفر880یال

ادآزمناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز217احداثاقتصاد:دیوان|خبرخبرادامهادامه
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شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9و

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز**

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و نفر،120یال

گذا3 سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه14نفر،562یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با قشم و73یرآزاد ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار10نفر،936یال با کیش آزاد منطقه در پروژه

گذا و35یرسرمایه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در 12یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار

استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217**

های پروژه به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای

اول دوره در است؛ ط99یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر

(اردیبهشت چهارم دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع در است؛ آزادگفتنی سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با 38ح

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومانمیلیاردهزار

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ 46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

پروژهتوماندمیلیارارهز217/صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاحاقتصادی:صدر|خبرخبرادامهادامه
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تپششد؛معرفیقشمآزادمنطقهاجراحالدرپروژه76کشورآزادمناطقدریرجمهویاسترافتتاحهایدورپنجمیندر
)۰۹:۱۲-۰۰/۰۳/۳۱(قشمدرپویااقتصاد

ویدئ جلسه جمهورودر رییس تقرط76کنفرانسی بااعتبار قشم آزاد منطقه اجرای حال در و19یبیرح و223یال،رمیلیارد185هزار یورو 494میلیون
شد.معرفیدالرمیلیون

صنعتی، عمرانی، حوزههای در پروژهها این قشم، آزاد منطقه سازمان بینالملل امور و عمومی روابط از نقل به و اقتصادی رصد گزارش به

انر و نفت محیطژشیالت، گردشگزی، و باشد.ریست داشته منطقه این توسعه در مهمی نقش میتواند که اجراست حال در هماکنون ی

گذا نقشآفرباهدف جهت قشم آزاد منطقه در گرفته صورت اقتصادری سیاستهای به عمل راستای در واقعی خصوصی بخش فعال ینی

است.شدهانجامخصوصیبخشتوسطحهارطایندرگرفتهصورتیرسرمایهگذادرصد99ازبیشمقاومتی،

و5 بهرهبردا704هزار با و داشت خواهند اشتغال پروژهها این ساخت دوره در درمجموعرنفر نیز آنها و4ی نیروهای550هزار از نفر

کرد.خواهندپیدادستپایداراشتغالبهمستقیمبهصورتبومی

اقتصادی، پروژههای میان انررط7از و نفت حوزه به مربوط صنعتی،رط13ی،ژح و تولیدی مختلف حوزههای به مربوط پروژه21ح

میباشد.قفس)درماهیومیگوتکثیرو(پرورششیالتبخشبهمربوط

عمرانی،8همچنین محیط2پروژه وزپروژه گردشگ25یستی صنعت و اقامتی حوزههای به مربوط دیگرپروژه بخش طری از حهایری

میدهند.تشکیلراقشمآزادمنطقهاجرایحالدر

دوشنبه امروز است جمهو1400خردادماه31گفتنی رییس حضور با کنفرانسی ویدیو آیین تعدادردر ار105ی بااعتبار 667یزپروژه

و دالر و276میلیون یورو و61یالیرمیلیون ط150هزار معرفی و زنی کلنگ افتتاح، بخش سه در دررهزارمیلیاردی اجرا حال در حهای

رسید.یربهرهبردابهومعرفیقشمآزادمنطقه

افتتاحهای از مرحله چهار در پیشازاین قشم آزاد منطقه میشود، جمهوریادآور باریاست امید و تدبیر دولت در اعتبار63ی به پروژه

است.حضورداشتهخصوصیودولتیبخشدودریردالمیلیون281ویورومیلیون340یزارومیلیاردی670وهزار64یالیر

خبرداد:جمهورحضوررییسباعمرانیهایحرطازیربرداوبیناربهرهدرآزادمناطقدبیرشورایعالیوجمهوررییسمشاور
)۱۱:۳۷-۰۰/۰۳/۳۱(صاداراتافزایشواقتصادیهایفعالیترونقهدفباکیشدرالمللبینبورسایجاد

بردا بهره دوره ششمین مراسم در مشاور مومنی رضا دررحمید الملل بین بورس ابجاد از کشور آزاد مناطق عمرانی های ح طر اجرایی عملیات آغاز و ی
داد.خبرآزادمنطقهاینتولیدیکاالهایصادراتافزایشزمینهتقویتهدفباکیشآزادمنطقه

جمهورو رییس مشاور مومنی، حمیدرضا کیش، آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط از نقل به اقتصادی رصد گزارش به

شورایعالی آزاددبیر امروزرتجامناطق اینکه اعالم با کشور صنعتی و گذارط50ی سرمایه بررح بالغ ارزشی با تومان8ی میلیارد هزار

برای اشتغالزایی و2و در90هزار آزادنفر بردامناطق بهره به ارس و قشم اروند، میرکیش، اعالم افتخار با داشت: اظهار رسد می ی

حاضر حال در که گذارط621کنم سرمایه ورح درزی آزادیربنایی برمناطق بالغ ارزشی با اجرا248کشور حال در تومان میلیارد هزار

۱۴۰۰خرداد۳۱
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با متوسط صورت به که فی50است پیشرفت بردازدرصد بهره و حدودریکی برای آینده های ماه در همراه37ی به اشتغالزایی نفر هزار

داشت.خواهد

اجرایی عملیات امروز همچنین افزود: ازرط52وی بیش ارزش به کیش،62ح چابهار، انزلی، اروند، ارس، مناطق در تومان میلیارد هزار

شود.میآغازماکووقشم

درج الملل بین بورس ایجاد قانونی کارهای سازو اینکه اعالم با جمهور رییس منظورزمشاور به : داشت اظهار است شده تامین کیش یره

همکا مالی های بازار متعدد و متنوع مزایای از مندی انجامربهره سرمایه بازار مختلف های بخش و مناطق میان ای گسترده های ی

ش ایجاد به توان می جمله آن از که خاصرشده سرمایه تامین آزادکت جهتمناطق مناطق در بورس تاالرهای های فعالیت گسترش و

کرد.اشارههمسایههایکشورازویژهبهخارجیگذارسرمایهجذب

ش ساختار اصالح افزود: گذاروی سرمایه های آزادیرکت اقداممناطق دست در موضوعات دیگر از نیز سرمایه بازار از منابع تامین جهت

است.

موثرت از یکی الملل بین بورس اینکه بیان با خارجیرمومنی های سرمایه جذب جهت الزم اقتصادی بستر ایجاد برای های برنامه ین

ط از اقتصادجهانی احتساب با افزود: است کشور کاالهایربه صادرات برای مطمئنی مسیر الملل بین بورس استاندارد های شیوه یق

کنند.فراهمراکشورتولیدی

ار مالی تامین در بدیلی بی نقش ابزار این : داشت اظهار طزوی برای شری و ها دررح تنها نه ها آزادکت کشورمناطق کل برای بلکه

شد خواهد افتتاح کیش در الملل بین بورس بعدی رویداد در آن از پس و بوده بورس شورایعالی از مجوز اخذ حال در که داشت خواهد

شورایعالی آزاددبیر تسمناطق و تسهیل خواستار اختصاصیرهمچنین بانک و آفشور بانک تاسیس روند آزادیع امکانمناطق همچنین

شد.آزادمناطقتولیدیهایواحدبهکمکبرایهابانکتسهیالتدرصد50ازاستفاده

تص تسرمومنی صورت در کرد: مریح بانک مطابقزکریع آفشور بانک تاسیس برای متعددی گذاران سرمایه مجوز صدور فرایند در ی

بود.خواهیمکشورومناطقاقتصادیتوسعهبریرچشمگییرگذاراثآنازپسکهکنندمیاقداممقرراتوقوانین

مر برون بانک اثزوی از یکی نیز را گذارگذارتری سرمایه اقدامات و ها فعالیت رساندن ثمر به در مالی های ساختار تجارین و یری

سا اعتماد با که تسزبرشمرد در المللی، بین مالی منابع و ها سرمایه ورود زمینه ایجاد بر عالوه خارجی، گذاران سرمایه برای روندری یع

کرد.خواهدایفامهمینقشیرتجا

گذا سرمایه های فعالیت از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده جمهوراظهارداشت: رییس تجارمشاور و وری آنها ی

کند.میایجادآزادمناطقهایحرطتامینجهتباالییبسیارظرفیتآزاد،مناطقهایسازمان

اختصاصی بانک تاسیس مومنی گفته آزادبه تومناطق منظور سازبه هدفند و ها سپرده بهینه هایزیع واحد به ارائه قابل تسهیالت ی

باشد.مییزکرمبانکیرهمکانیازمندکهاستمواردیدیگرازمناطق،درمستقرخدماتیوتولیدی

ش مالی منابع اینکه بیان با بزروی و کوچک های سازمان همه تریان اصلی از یکی مالی تامین و هستند ورگ زدایی مانع های ابزار ین

بردا بهره با تولید در گذارپشتیبانی سرمایه و مالی تامین شورای تشخیص با اخیر ماه سه در اظهارداشت: است پول زمانی ارزش از یری

ط مالی تامین جهت در الزم اقدامات متخصصان و نخبگان حضور هایربا سازمان کلیدی های آزادح نتیجهمناطق در که شد انجام

ار خ2بیش کیش، فرودگاه جدید پایانه برای تومان میلیارد پانصد و ایر،رهزار کیش توسعه و تجهیزات لجستیکیزید های یرساخت

گردشگ طرو و کاسپین بندر های اسکله توسعه و تکمیل امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، هایری یرساختیزح

جمهورییسحضوررباانیعمرهایحطرازیداربرهوبیناربهردرادآزمناطقلیایعاشوردبیروجمهورییسرمشاوراقتصادی:صدر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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است.شدهمالیتامینمتنوع،هایروشبابکر

از بیش افزود: همچنین ط3مومنی برای تومان میلیارد هایرهزار درزح آزادیربنایی هایمناطق فرایند شدن نهایی با ارس و چابهار

شد.خواهدتامینالزم

از بیش حاضر حال در مومنی رضا حمید گفته بانک320به و479شعبه بیمه زمینه74شعبه در رسانی خدمت حال در صرافی شعبه

باشندمیکشورآزادمناطقاقتصادیفعاالنبهیراعتباومالی

مناطقدرمالیتامینجدیدهایکانالاقتصادی:ویژهوآزادمناطقهایپروژهافتتاحآیینپنجمیندرجمهوررییسمشاور
)۱۹:۴۲-۰۰/۰۳/۳۱(المللبینبورسیزانداراهباآزاد

شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و آزاد مناطق شورایعالی دبیر و جمهور رییس مشاور
میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهدافتتاحبورسعالی

ط افتتاح آیین پنجمین در دوشنبه روز مومنی» «حمیدرضا اقتصادی: رصد گزارش پروژههایربه و آزادحها اقتصادیمناطق ویژه و

موثرت از یکی اینکه بیان با تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین و هفتاد در المللرکشور بین بورس ایجاد ها برنامه ین

آزاددر مهمتمناطق عنوان به موضوع این داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه بارو خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر ین

ط از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به کنتراتصال قابل و استاندارد های شیوه ارریق و مالی نیازهای تامین با مسیرزل کشور ی

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنی

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:مومنی

ت اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با تصروی است، تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای طیرین راستا همین در کرد: یح

گذا سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های هایرماه سازمان کلیدی های پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات مناطقی،

شد.انجامآزاد

شورایعالی آزاددبیر ازمناطق بیش اساس همین بر افزود: اقتصادی ویژه و2و کیش،500هزار فرودگاه ترمینال برای تومان میلیارد

کیشایر، توسعه و گردشگزتجهیزات و لجستیکی های وریرساخت تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهایپروژهوکاسپینبندرهایاسکلهتکمیل

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

شورایعالی آزاددبیر همکامناطق اینکه بیان با اقتصادی ویژه میانرو ای گسترده آزادی بازارمناطق مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه و

تص است، گرفته صورت شرسرمایه ایجاد کرد: خاصریح سرمایه تامین آزادکت جهتمناطق بورس بازارهای های فعالیت گسترش و

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهایازویژهبهیرگذاسرمایهجذب

جمهورییسحضوررباانیعمرهایحطرازیداربرهوبیناربهردرادآزمناطقلیایعاشوردبیروجمهورییسرمشاوراقتصادی:صدر|خبرخبرادامهادامه
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مر برون بانک اینکه بیان با مهمتزمومنی از یکی نیز گذاری سرمایه اقدامات و ها فعالیت رساندن ثمر به در مالی ساختارهای ورین ی

اعتمادسارتجا با شرایط این کرد: تاکید است، بینزی مالی منابع و سرمایه ورود زمینه ایجاد بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده جمهور، رییس مشاور گفته تجاربه و ظرفیتری آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامینجهتباالیی

شورایعالی دبیر گفته آزادبه ازمناطق بیش حاضر حال در اقتصادی، ویژه بانک320و و479شعبه بیمه حال74شعبه در صرافی شعبه

هستند.کشورآزادمناطقاقتصادیفعاالنبهیراعتباومالیزمینهدررسانیخدمت

های پروژه افتتاح آیین پنجمین در جمهور رییس روحانی حسن دکتر والمسلمین حجتاالسالم است؛ آزادگفتنی فرمانمناطق کشور،

رسمی و102افتتاح اقتصادی درزپروژه را آزادیربنایی ورتجامناطق سیستان خوزستان، استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی ـ ی

کرد.صادرگیالنوشرقیآذربایجانگان،زهرمبلوچستان،

اجرای در50برای آزادپروژه بهرهبردامناطق امروز که کشور اقتصادی ویژه شد،رو آغاز آنها از رسمی و8ی اعتبار15هزار تومان میلیارد

اجرایزه برای و شده نیز52ینه شد آغاز رسما امروز آنها احداث عملیات که و62طرحی گرفته50هزار نظر در اعتبار تومان میلیارد

است.شده

شود.میایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا

)۱۲:۴۱-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

خب گزارش بهرهبرداریرگزاربه آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم نیوز، طریسک از ملیری آزادحهای بارتجامناطق ی

بز بسیار مسئولیت مردم اینکه رییسجمهوربیان آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی رارگ خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنانبهکردند.انتخاب

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

تامینجدیدهایکانالاقتصادی:ویژهوادآزمناطقهایپروژهافتتاحآیینپنجمیندرجمهورییسرمشاوراقتصادی:صدر|خبرخبرادامهادامه
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است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

ایسنامنبع:

)۰۲:۴۰-۰۰/۰۴/۰۱(شدخواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایهومیشودبرداشتهیمهارتحبزودی

سالرسرمایهگذا در سرمایهگذا99و98یها هستند امیدوار اقتصادی آینده به مردم و است شده بیشتر اقتصادی، جنگ و مشکالت سالرعلیرغم در یها
هستندامیدواراقتصادیآیندهبهمردمواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم99و98

بردا بهره آئین در جمهور رئیس روحانی حسن حجتاالسالم مهر، از نقل به آزادیرسرمدنیوز اقتصادیرتجامناطق ویژه و صنعتی ی،

هرم سالزاستانهای در ارس، آزاد منطقه در گفت: ارس آزاد منطقه رئیس گزارش استماع از پس خوزستان، و شرقی آذربایجان گان،

است.رسیدهبرابرسهبهیعنیشدهتومانمیلیاردهزارشش،99سالدروشدهیرگذاسرمایهتومانمیلیاردنهصدوهزار98

آم میگوئیم ما اینکه گفت: سرمایهگذارروحانی که است این دلیل به خورده، شکست اقتصادی جنگ در سالریکا در 99و98یها

میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:نیوز:یسکر|خبرخبرادامهادامه
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هستند.امیدواردرصد100صادراتوتولیداقتصادی،آیندهبهمردمیعنیاست.شدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم

هستند.امیدوارخودکشورآیندهبهمردمکهاستمعنیاینبهخصوصیبخشیرگذاسرمایهافزود:وی

شدن برداشته از بعد بودیم. ارس آزاد منطقه در مهم پروژههای افتتاح شاهد بار چندین گذشته ماههای طول در ما گفت: جمهور رئیس

بود.خواهدگستردهبسیارآذربایجانیرجمهوباروابطمانمطمئنممنشد،خواهدبرداشتهیمرتحبزودیکهیم،رتح

بز تصمیمات آذربایجان رئیسجمهور با ما گفت: تحرروحانی دلیل به تصمیمات این همه و کردیم اتخاذ مقدارگی بودریم، شده کند ی

شد.خواهدعملیاتیواجراییًاقطعاما

بز مسئولیت مردم داشت: اظهار جمهور سیزدهمررئیس دولت جمهور رئیس و دادند انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی گ

کردند.انتخابرا

دادند.انجاممهمیاقدامیخیرتامقطعدررأیصندوقهایپایگستردهحضورباایرانیززعملتافزود:روحانی

بود.جهانیانبرایخوبیبسیارعالمتاست،افتتاحچهارمینوهفتادامروزکهشنبهپنجروزهایافتتاحهایداد:ادامهجمهوررئیس

م ایران که فهمیدند جهانیان گفت: گذاروی سرمایه هستند.رکز خود توسعه و آبادانی به مند عالقه ایران ملت و است تولید و 621ی

دررط آزادح کهمناطق اجراست حال ط248در این در تومان میلیارد گذارهزار سرمایه میزانرحها به و شده شده53ی اجرایی درصد

شد.خواهدافتتاحسالپایانتاشاءاهللانکهاست

تص گذارروحانی سرمایه سود و خود کشور آینده به مردم اگر کرد: باشندریح نداشته اطمینان و امید فقط248یهایشان تومان میلیارد

نمیکنند.یرگذاسرمایهآزادمناطقدر

این بود. نظیر بی اقتصادی جنگ رنج و سختیها برابر در اخیر نیم و سال سه در ایران ملت مقاومت و ایستادگی گفت: جمهور رئیس

بود.زدنیمثالجهانومنطقهیخرتادراقتصادیجنگ

آم ترس از نیز دیگر کشورهای کردند. محاصره کامل طور به را ایران ملت نیم و سال سه سفید، کاخ ظالمان افزود: ملتروی به یکا

گذاشتند.دسترویدستونکردندکمکایران

آم دارایی وزارت بیانیه به اشاره با تحرروحانی فردا از هستیم آماده اینکه بر مبنی برداریکا کرونا واکسن روی بر را خاطرنشانریم یم،

کرد.قفلرابانکیفعالیتهایوبستایرانرویبرراچیزهمهیکارآماخیرنیموسالسهطولدرکرد:

آم جدید دولت داشت: اظهار جمهور تحررئیس باید که است معتقد و آمده کار روی ماهها از بعد تحریکا و بگذارد کنار را یمهایریم

تح برداشتن به اقدام تازه دولت این میخواند. نادرست و غلط را است.رترامپی کرده کرونا واکسن و ماسک واردات برای بانکی یمهای

ندا واردات به نیاز و هستیم ماسک کننده صادر ما میدانند که است حالی در این داد: ادامه خودکفاروی نیز واکسن تولید در و یم

برای بانکی فعالیتهای که کرد اعالم بایدن دولت شد، آغاز واکسیناسیون و آمد بازار به کردیم تولید را واکسن وقتی واقع در شدهایم.

است.شدهآزادواکسنواردات

ت درأروحانی واکسن بتوانند آنها تا کنیم پرداخت را جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم ما که کشید طول ماهها کرد: کید

شود.واردکشوربهنیازموردواکسنکهکشیدیمسختیهاییچهماکنندباورکهبودسختمردمبرایبگذارند.مااختیار

ام دارایی وزارت اخیر بیانیه کرد: خاطرنشان جمهور اماررئیس کردند زندگی سختی چه با اخیر نیم و سال سه در مردم که داد نشان یکا

بز مردم این مالیدند. خاک به را دشمنان سیاه صورت حال عین سروردر و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ بینی گوار

کردند.یرگذاسرمایهیم،رتحشرایطایندروکردهایستادگیقامت
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دیگ بخش در تحرروحانی و سختیها همه وجود با گفت: خود اظهارات از کهری است درست است. جنس از پر ما کشور بازار یمها،

فروبپاشد.ایراناقتصادنگذاشتیماماهستند،فشاردرمردموداردوجودگرانی

مهمت از یکی را میگرفت صورت پنجشنبه روزهای در که افتتاحهایی افتتاحهاروی این گفت: و دانست مدت این در دولت اقدامات ین

آم به تودهنی یک هفته هر بهردر را ارزانی و مردم راحتی میتوانید شما کنید. متوقف را ما تولید نمیتوانید بگوییم آنها به که بود یکا

بازدارتح توسعه مسیر در را ملتی نمیتوانید اما بکشانید آخریم تا ما و هستیم کشور سراسر در تحول این شاهد امروز الحمداهلل ینرید.

ط این افتتاح آخر، پنجشنبه و دولت کشوررروز توسعه زمینه در و هستند سرافراز اندازه چه تا ما مردم داد خواهیم نشان و ادامه را حها

میکنند.تالش

ط داشتیم، که افتتاحهایی در امروز داد: ادامه دررروحانی مختلفی آزادحهای طمناطق این که شد افتتاح بررکشور بالغ 8,000حها

است.تومانمیلیاردهزار70بربالغشده،کلنگزنیویرسرمایهگذاآنچهبامجموعدروتومانمیلیارد

مسئوالن از تشکر با آزادرئیسجمهور کنمرتجامناطق تشکر عرصه این مسئوالن از باید گفت: کشور وزی یازدهم دولتهای در یرا

شدند.همسایگانوایرانبینارتباطیپلوکنندهرصادوتولیدکنندهبهتبدیلمحصوالتواردکنندهازدوازدهم

در افزود: آزادوی بانکمناطق و بینالمللی بورس ایجاد دنبال حالOffshoreبه در ما که است آن نشاندهنده اینها همه و هستیم

انشاءاهلل و هستیم آزادتوسعه سرمایهگذامناطق در باید تحرما زودی به انشاءاهلل باشند. پیشران خارجی خواهدری برداشته یمها

سرمایهگذا سرارشد، ما کشور سمت به خارجی سرمایههای و گرفت خواهد صورت ایران مناطق تمامی در خارجی شدزی خواهد یر

آزاداما شاهدژویمناطق سیزدهم دولت در زمینه این در که باشند پیشتاز باید سرمایه جذب زمینه در و دارند را خود خاص گیهای

باشند.کشوراقتصادیرشدشاهدمردموباشیمگستردهترفعالیت

آزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217/صنعتیـیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیاردهزار80ارزشباپروژه50افتتاح
)۰۷:۲۹-۰۰/۰۴/۰۲(استاحداثدستدر

ازربهرهبردا و50ی تولیدی عمرانی، ارزشزپروژه با میلیارد80یربنایی اجراییرهزار عملیات آغاز و گذا50یال سرمایه ارزش با دیگر ازرپروژه بیش 641ی
شد.خواهدآغازکنفرانسویدئویقرطازوجمهوررئیسفرمانباصنعتیـیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیاردهزار

ایران دارایی و اقتصادی اخبار شبکه گزارش شورایعالی(به دبیرخانه از نقل به آزادشادا) مومنی»مناطق «حمیدرضا اقتصادی، ویژه و

شورایعالی دبیر و جمهور رئیس آزادمشاور پروژهمناطق افتتاح مرحله از دور پنجمین گفت: خبر این اعالم با اقتصادی ویژه و

شد.خواهدگزارربخردادماه31دوشنبهروزجمهور؛رییسروحانیدکترحضورباصنعتیـیرتجاآزادمناطقهای

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه15ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و نفر880یال

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9و
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گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز**

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و نفر،120یال

گذا3 سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه14نفر،562یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با قشم و73یرآزاد ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار10نفر،936یال با کیش آزاد منطقه در پروژه

گذا و35یرسرمایه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در 12یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار

استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217**

های پروژه به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای

اول دوره در است؛ ط99یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر

(اردیبهشت چهارم دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیارد38ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومان

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ 46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

ایران دارایی و اقتصادی اخبار شبکه گزارش شورایعالی(به دبیرخانه از نقل به آزادشادا) مومنی»مناطق «حمیدرضا اقتصادی، ویژه و

شورایعالی دبیر و جمهور رئیس آزادمشاور پروژهمناطق افتتاح مرحله از دور پنجمین گفت: خبر این اعالم با اقتصادی ویژه و

شد.خواهدگزارربخردادماه31دوشنبهروزجمهور؛رییسروحانیدکترحضورباصنعتیـیرتجاآزادمناطقهای

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه15ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و نفر880یال

مناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز217/صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاحشادا:|خبرخبرادامهادامه
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شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9و

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

و کهرمیلیارد145هزار است زنی2090یال کلنگ و اجرایی عملیات آغاز ** است. داشته همراه به نیز اشتغالزایی در50نفر مناطقپروژه

اینکهرتجاآزاد به اشاره با ادامه در جمهور رئیس مشاور صنعتی ـ گذا50ی سرمایه با دیگر و641یرپروژه ورمیلیارد92هزار یال

و7اشتغالزایی زنی117هزار کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان با منطقه8نفر در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با ارس و17یرآزاد اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و سرمایه6نفر،738یال اعتبار با اروند آزاد منطقه در پروژه

و35یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد171هزار با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، میلیارد300هزار

اشتغالزاییر با و گذا3نفر،120یال سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه یکهزاررمیلیارد713هزار اشتغالزایی با و یال

گذا14نفر،562و سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و73یرپروژه ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و پروژه10نفر،936یال

گذا سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه و35یردر ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال ماکو8نفر آزاد منطقه در پروژه

گذا سرمایه اعتبار و12یربا اشتغالزاییرمیلیارد132هزار با و **670یال شد. خواهد آغاز در217نفر پروژه تومان میلیارد مناطقهزار

هایآزاد پروژه به ادامه در مومنی است احداث دست آزاددر پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ حال53ی در درصدی

گفت: و کرد اشاره نیز هستند که622احداث است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در پروژه

گذا سرمایه نیزرارزش آنها برای شده انجام و2ی میلیارد127میلیون (رهزار به217یال نزدیک اشتغال میزان و تومان) میلیارد 37هزار

اول دوره در است؛ گفتنی است. نفر ط99یوررشه(هزار افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به یرپروژه

و15 اشتغال800هزار و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به میلیارد9یرپروژه هزار

اشتغال و و3تومان سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با برای7یرح اشتغالزایی و تومان میلیارد هزار

(اردیبهشت5042حدود چهارم دوره در و فط1400نفر سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد هزار2هزار

بردا943و بهره به هایرنفر پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع رسید.در آزادی سالمناطق از اقتصادی ویژه 251تاکنون،99و

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومانمیلیاردهزار38اعتبارباحرط

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ 46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

)۰۶:۴۹-۰۰/۰۳/۲۹(آزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217احداث

است.احداثحالدرآزادمناطقدراکنونهممختلفحوزههایوبخشهادرپروژه622گفت:جمهوررئیسمشاور

ای گزارش شورایعالیبه دبیرخانه از نقل به آزادِبنا دبیرمناطق و جمهور رئیس مشاور مومنی» «حمیدرضا اقتصادی، ویژه و

آزادشورایعالی هایمناطق پروژه افتتاح مرحله از دور پنجمین گفت: خبر این اعالم با اقتصادی ویژه آزادو بارتجامناطق صنعتی ـ ی

شد.خواهدگزارربخردادماه31دوشنبهروزجمهور؛رییسروحانیدکترحضور

مناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز217/صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاحشادا:|خبرخبرادامهادامه
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شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه15ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و نفر880یال

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9و

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و نفر،120یال

گذا3 سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه14نفر،562یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با قشم و73یرآزاد ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار10نفر،936یال با کیش آزاد منطقه در پروژه

گذا و35یرسرمایه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در 12یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار

استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217

های پروژه به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای

اول دوره در است، ط99یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر

(اردیبهشت چهارم دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیارد38ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومان

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ 46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

ادآزمناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز217احداثایبنا:یخبرشبکه|خبرخبرادامهادامه
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)۱۱:۴۹-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایهزودیبهروحانی:

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایهومیشودبرداشتهیمهارتحبزودیگفت:جمهوررئیس

ای گزارش طبه افتتاح آیین در دوشنبه روز روحانی حسن دکتر والمسلمین حجتاالسالم ، ملیرِبنا پروژههای و آزادحها ومناطق

تص تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین و درهفتاد کشور اقتصادی افزایشرویژه و کشور آبادانی و توسعه روند کرد: یح

طرسرمایهگذا در هایری پروژه و امیدوارزحها کشور و خود آینده به مردم که است این دهنده نشان مختلف بخشهای در یربنایی

هستند.

تح و اقتصادی جنگ برابر در ایستادگی و مقاومت با ایران مردم اینکه بیان با بهرروحانی را دشمن بینی و سیاه صورت ظالمانه، یمهای

آم مسئوالن گذشته روزهای در داشت: اظهار مالیدند، تحرخاک لغو برای و پذیرفته مدتها از بعد را خود اشتباه کروناریکایی واکسن یم

جمله از کرونا با مقابله تجهیزات تامین در و هستیم واکسن کننده تولید امروز ما که است درحالی این و کردند آمادگی اعالم ایران علیه

یم.رنداجرخابهیزنیاماسک

دیگ بخش در جمهور جایگاهررئیس اهمیت به اشاره با خود سخنان از آزادی گفت:مناطق کشور، اقتصاد در اقتصادی ویژه و

آزادامروز بامناطق ایران بین ارتباطی پل و شدهاند تبدیل کننده تولید و کننده صادر به کننده مصرف و کننده وارد از و یافته توسعه

هستند.جهانمختلفکشورهایوهمسایگان

اینکه بر تاکید با آزادروحانی سرمایهگذامناطق در تحرباید بزودی گفت: شوند، پیشران خارجی سرمایهری و میشود برداشته یمها

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجی

تب با خود سخنان ابتدای در جمهور بزررئیس مسئولیت به عمل خاطر به ایران مردم از (ع)، رضا امام سعادت با میالد وریک سیاسی گ

کرد.یرسپاسگزایخیرتامقطعایندریرجمهویاسترانتخاباتدرکترشواجتماعی

آم رسمی مقام یک اعتراف به اشاره با تحرروحانی گستره به آمریکا ظالمانه خریمهای بر حتی درریکا گفت: کرونا، واکسن و ماسک ید

تح را چیز همه سفید کاخ ظالمان که میگفتیم چه هر ایران، ملت علیه عیار تمام اقتصادی جنگ نیم و سال سه همهرطول و کرده یم

نمیکردند.باورعدهایبازبستهاند،راراهها

دولت و کردند اعمال ایران ملت علیه کامل محاصره نیم و سال سه سفید کاخ ظالمان که داد نشان اعتراف این افزود: جمهور رئیس

است.دادهادامهرامسیرهمانگذشتهماه5حدوددرمتفاوتشعارهایوجودبانیزیکارآمجدید

تص آمرروحانی کرد: صادریح حتی و خودکفا ماسک تولید در ایران ملت دیدند وقتی نیزریکاییها واکسن تولید زمینه در و است کننده

کرد.خواهندرفعراایرانبرایواکسنوماسکیدرخیمرتحکهکنندمیاعالمتازهاست،بودهموفق

ط مستمر افتتاح جمهور بزررئیس عمرانی آمرحهای به تودهنی یک را کشور سراسر در افتتاحهایرگ کرد: خاطرنشان و توصیف یکا

آم شاید که داد نشان تحرپنجشنبهها با بتوانند هریکاییها اما کنند، مواجه مشکل با را ایران ملت رفاه تولیدریم توانست نخواهند گز

کنند.تعطیلکشورایندررافعالیتو
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)۱۵:۴۴-۰۰/۰۳/۲۷(صنعتیـیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیاردهزار80ارزشباپروژه50افتتاح

ازربهرهبردا و50ی تولیدی عمرانی، ارزشزپروژه با میلیارد80یربنایی اجراییرهزار عملیات آغاز و گذا50یال سرمایه ارزش با دیگر ازرپروژه بیش 641ی
شد.خواهدآغازکنفرانسویدئویقرطازوجمهوررئیسفرمانباصنعتیـیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیاردهزار

شورایعالی دبیرخانه عمومی روابط از نقل به شمانیوز گزارش آزادبه ومناطق جمهور رئیس مشاور مومنی» «حمیدرضا اقتصادی، ویژه و

شورایعالی آزاددبیر هایمناطق پروژه افتتاح مرحله از دور پنجمین گفت: خبر این اعالم با اقتصادی ویژه آزادو صنعتیرتجامناطق ـ ی

شد.خواهدگزارربخردادماه31دوشنبهروزجمهور؛رییسروحانیدکترحضوربا

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه15ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و نفر880یال

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9و

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز**

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و نفر،120یال

گذا3 سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه14نفر،562یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با قشم و73یرآزاد ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار10نفر،936یال با کیش آزاد منطقه در پروژه

گذا و35یرسرمایه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در 12یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار

استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217**

های پروژه به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای

اول دوره در است؛ ط99یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر
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(اردیبهشت چهارم دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیارد38ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومان

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ 46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

)۱۱:۳۲-۰۰/۰۳/۳۰(انزلیآزادمنطقهپوشیدهرسیزشهرباوابیکرپامجموعهاحداثعملیاتآغاز

مدی گزارش روحانیربه حسن دکتر فرمان به آزاد مناطق های پروژه افتتاح از دور پنجمین در انزلی، آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط یت
شود.میآغازمنطقهاینپوشیدهرسیزشهرباوابیکرپامجموعهساختجمهور،عملیاترییس

پا مجموعه : شمانیوز گزارش شهرباربه و ابی سزک گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه بخشرمیلیارد4300یرپوشیده یالی

گی بهره با داخلی آخرخصوصی از مساحتری به فضایی در المللی بین های شاخص و استانداردها با7ین و مربع متر بنایزهزار یر

از گردشگ23مترمربع(23000بیش و تجارت فاز در مربع) متر بردارهزار بهره مورد و ساخته نیم و سال دو ظرف منطقه میری قرار ی

گیرد.

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

گذارگردشگ سرمایه با منطقه خاری مقیم ایرانی جهتری در سازمان های ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از ج

گردد.میمحسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایهجذب

گردشگ حوزه در اکنون هم است بزرگفتنی دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه کشور؛رکواآیریحی-گردشگرین خزندگان باغ و یوم

مرگتربز تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل امکاناترینا سایر بهمراه آبی های ورزش و یحی

گردشگرتف و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سازمانریحی سوی از که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقه

صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاحنیوز:شما|خبرخبرادامهادامه
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)۱۱:۱۱-۰۰/۰۳/۳۱(پوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهساختاجراییعملیاتآغاز

اقتصادی عمرانی های پروژه تولید جهش برای امید و تدبیر دولت افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد گردشگزدر و دستورریربنایی با کشور آزاد مناطق ی
شد.آغازحرط52اجراییعملیاتوافتتاحپروژه50،ایراناسالمییرجمهومحترمیاسترروحانیدکتر

مدی از نقل به و شمانیوز گزارش افتتاحربه رویداد پنجمین رویداد این ، انزلی آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط یت

سراسرط های آزادیرح کنفرانسیمناطق ویدیو افتتاحیه های برنامه جمهوردر ساختریاست عملیات روحانی دکتر دستور با که بوده ی

شد.آغازانزلیآزادمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهپروژه

بز پروژه این است گردشگرگفتنی تکمیلرگ منظور به دیگر گامی گردشگزی های ساخت ضریر افزایش و ماندگاری درریب گردشگر ی

شد.محققکشورازجرخامقیمداخلیگذارسرمایهجذبباکهبودهانزلیآزادمنطقه

پا شهربارمجموعه و ابی سزک گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه گیرمیلیارد4300یرپوشیده بهره با خصوصی بخش ازریالی ی

مساحترآخ به فضایی در المللی بین های شاخص و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای متر23مترمربع(23000یر هزار

گیرد.میقراریربردابهرهموردوساختهنیموسالدوظرفمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرنفر120برایاشتغالزاییمیزانبامربع)

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

گذارگردشگ سرمایه با منطقه خاری مقیم ایرانی جهتری در سازمان های ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از ج

گردد.میمحسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایهجذب

گردشگ حوزه در اکنون هم است ذکر به بزرالزم دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه خزندگانرکواآیریحی-گردشگرین باغ و یوم

بز مرگترکشور؛ تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل سایررینا بهمراه آبی های ورزش و یحی

تف گردشگرامکانات و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سویریحی از که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقهسازمان

)۱۴:۵۵-۰۰/۰۳/۳۱(کیشدرعمرانیحرط٢١اجراییعملیاتآغازویربردابهره

های نمونه به ، توانند می مناطق این ، آزاد مناطق از سیزدهم دولت و انقالب معظم رهبر حمایت با کرد: تاکید کیش آزاد منطقه سازمان مدیرعامل
شوند.تبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمرتحشرایطدراقتصادییرآوتابازموفقی
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افتتاح دوره پنجمین آیین در ، کیش آزاد منطقه سازمان بینالملل امور و روابطعمومی از نقل به و شمانیوز گزارش عمرانیرط52به ح

آزاددر ارزشمناطق با ماکو اروند، انزلی، قشم، کیش، ارس، اقتصادی ویژه ط8و از جمهور رئیس حضور با که تومان میلیارد یقرهزار

ب کنفرانس تاکیدرویدیو ، مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق خصوص در انقالب معظم رهبر های دغدغه به اشاره با آهنگران جعفر ، گزارشد

عملکرد از سیزدهم دولت و انقالب معظم رهبر حمایت با تردید بی : آزادکرد توسعهمناطق پیشرو عنوان به مناطق این ، موانع رفع و

.شدخواهندتبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمرتحشرایطدراقتصادییرآوتابازموفقیهاینمونهبه،کشوراقتصادی

ارزش به اشاره با کیش، آزاد منطقه سازمان عامل و29مدیر عمرانی پروژههای تومانی میلیارد کهزهزار صنعتی غیر و صنعتی یرساختی،

بردا بهره از اجراست، حال در دولتی و خصوصی بخش توسط کیش اجراییردر عملیات آغاز و سرمایهگذارط٢١ی مجموع با یالیریرح

داد.خبریرهزجایندریالرمیلیاردهزار٤٢معادلیزارو

تکمیل لزوم بر تاکید با آهنگران متوازجعفر توسعه و ماهیتزیرساختها راستای در پایدار و آزادن سرمایهگذامناطق جذب جمله یراز

فناو انتقال صادرات، افزایش مراکزمالی،رخارجی، عرصه در پیشرفته خدمات ارائه پایه بر مناطق این پنجم نسل به ورود آن از مهمتر و ی

گردشگ توارلجستیکی، هدف با اخیر ماههای در کیش آزاد منطقه سازمان داشت: اظهار فناورانه، فعالیتهای و باتسهیلزی توسعه در ن

بر کاهش خصوصی، بخش مانعوفعالیت خصوص در انقالب معظم رهبر منویات به عمل ضمن اقتصادی، فعاالن با تعامل و کراسی

سرمایهگذا هدایت با توانسته تولید از حمایت و فناورانهرزدایی تولیدی خدمات و دارویی صنایع کلیدی حوزههای در خصوصی بخش ی

کند.تجربهرامناسبیبسیاررشد

ساخت مراحل تکمیل به ملی، سطح در آزاد منطقه این ظرفیتهای مطلوب معرفی و مناسب فرصتهای ایجاد اهمیت بر تاکید با وی

مساف جدید امروزرپایانه افزود: و کرد اشاره کیش بینالمللی فرودگاه سرمایهگذارط9ی حجم با عمرانی تومان1900یالیریرح میلیارد

ارروسرمایهگذا حدود22یزی عالوه به دالر بردا11میلیون بهره به یورو اجراییرمیلیون عملیات و. رسید سرمایهگذارط١٢ی با هزار١٦یرح

شد.آغازکیشدریالرمیلیارد١٩٧و

ط این که مطلب این بیان با طرآهنگران با منطبق ها پاسخگوییرح هدف با شناختی جمعیت مطالعات اساس بر و کیش جامع ح

تص است، شده بنا منطقه رشد حال در نیازجمعیت طربه این کرد: برایریح حدود375حها و مستقیم طور به طور755نفر به نفر

است.داشتهاشتغالزاییغیرمستقیم

، کیش آزاد منطقه حقوقی های خواسته راستای در کرد درخواست روحانی حسن دکتر از همچنین آزاد منطقه سازمان عامل مدیر

شزبرایبا سهام واگذارگشت و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش هواپیمایی جرکت اقتصادی فعاالن به سهام این از بخشی ،زی یزه

ش٤٩گشتزبا سهام از بردرصد و آب برکت شبکه اتصال همچنین و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش برق شبکه به کیش سراسرق یرق

هدفتقویت انرزبا های ساخت شهژیر عنوان به منطقه این ساکنان بیشتر رفاه افزایش و آزادری منطقه سازمان ، پیشرو و هوشمند ی

کند.یررایاکیش

ج آهنگران طزجعفر از مالی منابع تأمین نوین روشهای از موفق استفاده در پیشرو آزاد منطقه را برایریره سرمایه بازار یق

صکرتکمیلط اوراق انتشار گفت: و کرد عنوان تمام نیمه عمرانی خوحهای اوراق و اجاره ارزشرک به دین ایجاد400ید و تومان میلیارد

در ساختمان و زمین آزاداولینصندوق سازمناطق جمله از امیدوکشور که است مالی منابع تأمین در بخش اطمینان و نوین کارهای

یابد.گسترشهمخصوصیبهبخشیمردا

ط است ذکر به عالیرالزم شورای دبیر و رئیسجمهور کنفرانسی ویدیو حضور با آیین این در که آزادحهایی همچنینمناطق و کشور
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هرم استان بردازفرماندار بهره به کیش در بلرگان از عبارت رسید ماربAکوی پرشین تلهکابینرجهای یوتاور، مسکونی مجتمع ینا،

ش حفارمیکا، ارائهخدمات شرکت دوم فاز کیش)، پارسیان سرویس (پترو گازری و نفت صنایع پیشرفته ایمنی خدمات ارائه فامور(کت

شرمه فازجدید کیش)، شرگان مدیفارم)، (کیش ورزشی مکمل و خوراکی قطره و شربت تولید ورکت اتصاالت و شیرآالت تولیدی کت

میباشند.کیش)سالمتنوشیدرمروا(آشامیدنیآبتولیدیکترشوکیش)هیدرونیوماتیککولِمت(گازونفتصنایعابزار

ط جاترهمچنین آرمیتاژ،کارخانه و ملیا های هتل ونیز، چندمنظوره مجموعه شامل نیز شد آغاز امروز آنها اجرایی عملیات هاییکه ح

فل سازههای شیزساخت آب های پکیج انواع ساخت و طراحی آرایشی، و خانگی مونتاژلوازم کشتیرانی، سکوهای انواع وری، ینکن

بارب پایانه کارتصفیه، کامیونی، چاری بندر مواصالتی جاده فرودگاه، غربی اپرون فرودگاهی، مدرسهرگو پیرامونی18ک، دیوار و کالسه

بود.کیشالمللیبینفرودگاه

)۱۴:۵۵-۰۰/۰۳/۳۱(تولیدازپشتیبانیتحققبرایمامنییرتجاآزادمناطق

مانع و پشتیبانی تحقق برای مأمنی اکنون کیش ویژه به کشور آزاد مناطق دولت، سوی از یافته انجام های حمایت با گفت: کیش آزاد منطقه مدیرعامل
هستند.تولیداززدایی

بردا بهره آیین در دوشنبه روز آهنگران جعفر ایرنا، از نقل به و شمانیوز گزارش ازربه اجراییرط9ی عملیات آغاز و عمرانی،رط12ح ح

گردشگ و جمهورخدماتی رییس دستور با که بری کنفرانس ویدئو صورت به سرمایهری و تولید از حمایت روند داشت: اظهار شد گزار

است.شدهتبدیلتولیدبرایمامنیبهمناطقایناکنونوشدهدنبالدرستیبهیرتجاآزادمناطقدرسالهشتدریرگذا

موفق نمادهای مسیر بخش تداوم مناطق؛ این به شده اعمال های محدویت کاهش با نیز آینده دولت رود می انتظار کرد: اضافه وی

باشد.مناطقایندرمقاومتیاقتصادیرآوتابو

گذا سرمایه خصوص در جرآهنگران در شده انجام های اکنونزی منطقه این داشت: اظهار نیز کیش میلیارد920یره طرهزار حریال

دارد.شدهایجادشغلیفرصتهزارهشتبایرساختیزعمرانی

گردشگرط9 و خدماتی عمرانی، جرح در بازی دوشنبه روز کیش میلیارد19یره گذارهزار سرمایه ،ریریال و11یالی یوررو 22میلیون

گذا سرمایه دالر اررمیلیون برایزی آن نتیجه در که شده احداث انجام و375ی مستقیم صورت به مستقیم755نفر غیر صورت به نفر

است.شدهایجادشغل

ط بلراین یوتاور، مسکونی مجتمع شامل، ها ماربAکوح پرشین های شرج شرینا، دوم فاز ، پارسیان سرویس پترو خدماترکت کت

مه فامور فرآیند شرایمنی دوم فاز میکا، کابین تلکه ، شرگان جدید فاز ، پویش طاها شرکت مدیفارم، کیش لرکت مت هیدرونیووکت ک

است.کیشالمتیدرمرواکترش،ماتیک

اجرایی عملیات ایین این در گردشگرط12همچنین و خدماتی عمرانی، جرح در طزی این اجرای برای که شد آغاز کیش 15حهاریره

و گذارمیلیارد209هزار سرمایه وریریال هزار یک شامل که شد خواهد انجام گذارمیلیارد103یالی سرمایه وریال دولتی بخش 14ی

است.خصوصیبخشیرگذاسرمایهیالرمیلیارد106ووهزار
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این93 اعتبارات از هرط12درصد دولتی منابع از نیز درصد هفت و خصوصی بخش سوی از آنزح اجرای نتیجه در که شود می ینه

شد.خواهدایجادشغلمستقیمغیرومستقیمصورتبهنفرنفر686وهزاریکبرایبرای

ط شراین ونیز منظوره چند مجموعه شامل ها انواعرح ساخت ملیا، ستاره چهار هتل آرمیتاژ، المللی بین هتل کیش، تابان الماس کت

فل های شیزسازه آب های پکلیج انواع ساخت و ظراحی آرایشی، و خانگی لوازم انواع مونتاز کشتیرانی، سکوهای و تصفیه،ری و کن ین

با کارپایانه کیش، کامیونی چاری بندر دسترسی جاده کیش، فرودگاه غربی داپرون کیش، فرودگاهی مدرسهرگو دیوار18ک، و کالسه

است.کیشفرودگاهپیرامونی

تجا مراکز بر عالوه اکنون حدودرهم خدماتی، و گذا340ی سرمایه حجم با صنعتی خدمات و صنعتی و10یالیریرواحد 593هزار

ورمیلیارد دال534یال چوبی،رمیلیون مصنوعات پزشکی، تجهیزات پالستیکی، "مصنوعات تولیدات جمله از مختلف های زمینه در ی

هزارو پنج واحدها دراین و است فعال منطقه این در بهداشتی" و آرایشی محصوالت و غذایی مواد بندی به567بسته مشغول نفر

کارهستند.

وزج میلیون یک حدود ساله همه که بوده آسیا غرب جنوب پذیر گردشگر مناطق چهار از یکی کیش پذیرش800یره گردشگر نفر هزار

است.رسیدهممکنحداقلبهگذشتهسالدرکهمیکرد

ج از هرمزکیش استان های اززیره بیش با در91گان مساحت مربع آنرکیلومت18کیلومتر گذشته در که شده واقع ایران جنوبی کرانه ی

خواندند.میقیسرا

ج راهبردی،زاین موقعیت دلیل به تاکنون دیرباز از گردشگزیره و اقتصادی همهجانبه توسعه و نظیر بی های گردشگرانریبایی مقصد ی

میشود.محسوبکشورآزادمناطقینرتحرمطازیکیهموارهوبودهاقتصادوتجارتحوزهفعاالنو

)۱۴:۵۵-۰۰/۰۳/۳۱(المللبینبورسیزانداراهباآزادمناطقدرمالیتامینجدیدهایکانال

شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و آزاد مناطق شورایعالی دبیر و جمهور رییس مشاور
میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهدافتتاحبورسعالی

ف از نقل به و شمانیوز گزارش طربه افتتاح آیین پنجمین در دوشنبه روز مومنی» «حمیدرضا ، پروژههایرینا و آزادحها ویژهمناطق و

موثرت از یکی اینکه بیان با تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین و هفتاد در کشور بورسراقتصادی ایجاد ها برنامه ین

در الملل آزادبین مهمتمناطق عنوان به موضوع این داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه هایرو سرمایه جذب برای اقتصادی بستر ین

ط از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با کنترخارجی قابل و استاندارد های شیوه ارریق و مالی نیازهای تامین با کشورزل ی

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنیمسیر

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:مومنی

ت اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با تصروی است، تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای طیرین راستا همین در کرد: یح

گذا سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های هایرماه سازمان کلیدی های پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات مناطقی،

تولیدازپشتیبانیتحققایبرمامنییتجارادآزمناطقنیوز:شما|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۴۵۵
Freena.ir

http://www.newswire.ir/GPIOS0U0


شد.انجامآزاد

شورایعالی آزاددبیر ازمناطق بیش اساس همین بر افزود: اقتصادی ویژه و2و کیش،500هزار فرودگاه ترمینال برای تومان میلیارد

کیشایر، توسعه و گردشگزتجهیزات و لجستیکی های وریرساخت تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهایپروژهوکاسپینبندرهایاسکلهتکمیل

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

شورایعالی آزاددبیر همکامناطق اینکه بیان با اقتصادی ویژه میانرو ای گسترده آزادی بازارمناطق مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه و

تص است، گرفته صورت شرسرمایه ایجاد کرد: خاصریح سرمایه تامین آزادکت جهتمناطق بورس بازارهای های فعالیت گسترش و

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهایازویژهبهیرگذاسرمایهجذب

مر برون بانک اینکه بیان با مهمتزمومنی از یکی نیز گذاری سرمایه اقدامات و ها فعالیت رساندن ثمر به در مالی ساختارهای ورین ی

اعتمادسارتجا با شرایط این کرد: تاکید است، بینزی مالی منابع و سرمایه ورود زمینه ایجاد بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده جمهور، رییس مشاور گفته تجاربه و ظرفیتری آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامینجهتباالیی

شورایعالی دبیر گفته آزادبه ازمناطق بیش حاضر حال در اقتصادی، ویژه بانک320و و479شعبه بیمه حال74شعبه در صرافی شعبه

هستند.کشورآزادمناطقاقتصادیفعاالنبهیراعتباومالیزمینهدررسانیخدمت

های پروژه افتتاح آیین پنجمین در جمهور رییس روحانی حسن دکتر والمسلمین حجتاالسالم است؛ آزادگفتنی فرمانمناطق کشور،

رسمی و102افتتاح اقتصادی درزپروژه را آزادیربنایی ورتجامناطق سیستان خوزستان، استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی ـ ی

کرد.صادرگیالنوشرقیآذربایجانگان،زهرمبلوچستان،

اجرای در50برای آزادپروژه بهرهبردامناطق امروز که کشور اقتصادی ویژه شد،رو آغاز آنها از رسمی و8ی اعتبار15هزار تومان میلیارد

اجرایزه برای و شده نیز52ینه شد آغاز رسما امروز آنها احداث عملیات که و62طرحی گرفته50هزار نظر در اعتبار تومان میلیارد

است.شده

شود.میایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا
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)۱۴:۵۵-۰۰/۰۳/۳۱(کیشدرخدماتیوعمرانیحرط9یربردابهره

رسید.یربهرهبردابهکنفرانسویدئوصورتبهیرجمهورییسدستوربادوشنبهروزکیشیرهزجدریرگردشگوخدماتیعمرانی،حرط9

ط این اجرای برای ایرنا، از نقل به و شمانیوز گزارش باربه همزمان صورت به که ورط50حها قسم ارس، آزاد منطقه سه در دیگر ح

جمهو رییس روحانی حسن االسالم حجت دستور با شد،راروند افتتاح میلیارد19ی گذارهزار سرمایه ،ریریال یوررو11یالی میلیون

گذا22و سرمایه دالر اررمیلیون برایزی آن نتیجه در که شده انجام و375ی مستقیم صورت به مستقیم755نفر غیر صورت به نفر

است.شدهایجادشغل

ط بلراین یوتاور، مسکونی مجتمع شامل، ها ماربAکوح پرشین های شرج شرینا، دوم فاز ، پارسیان سرویس پترو خدماترکت کت

مه فامور فرآیند شرایمنی دوم فاز میکا، کابین تلکه ، شرگان جدید فاز ، پویش طاها شرکت مدیفارم، کیش لرکت مت هیدرونیووکت ک

است.کیشالمتیدرمرواکترش،ماتیک

مساحت به زمینی در یوتاور مسکونی و10مجتمع با100هزار مربع مربع21متر متر بازهزار و میلیارد6یربنا گذارهزار سرمایه یریال

است.شدهایجاداشتغالمستقیمغیرصورتبهنفر150ومستقیمصورتبهنفر30برایآندرکهشدهاحداث

ماربAکوبل پرشین های مساحترج به زمینی در و11ینانیز با595هزار مربع و14متر مربع865هزار مستقیمزمتر اشتغال برای یربنا

است.شدهاحداثاعتباریالرمیلیاردهزار10بانفر350مستقیمغیرونفر27

دارایرش نیز کیش پارسیان سرویس پترو گی27کت نمونه خدمات ارایه به مربوط حفاردستگاه گل از ارایهری اطالعات، پایش و ی

است.پیشرفتهمادالکینگسرویسارایهویرحفاخدمات

ط این گذارمیلیارد150حربرای سرمایه گذاریریال سرمایه دالر میلیون پنج و آنریالی نتیجه در که شده انجام صورت46ی به نفر

هستند.بکارمشغولمستقیمغیرصورتبهنفر57ومستقیم

ش دوم مهرفاز فامور فرآیند ایمنی خدمات ایمنیرکت بازرسی منظور به نیز کیش آموزش45گان و گاز و نفت صنایع به مربوط داد قرار

و هزار مستقیم400یک اشتغال افق با مستقیم12نفر غیر و با18نفر گذارمیلیارد200نفر سرمایه وریریال سرمایه700یالی یورو هزار

است.شدهاحداثیزاریرگذا

با نیز کیش میکا کابین و20تلکه معمولی ب2کابین و رفت مسیر کیلومتر سه طول به ویژه بارکابین سرمایهرمیلیارد600گشت یال

وریرگذا گذا10یالی سرمایه یورو اررمیلیون آنزی در که شده احداث و80ی مستقیم صورت به مستقیم120نفر غیر صورت به نفر

هستند.بکارمشغول

ش دوم حفارمرحله زمینه در خدمات ارایه برای پویش طاها دایرکت گیری نمودار و گیرکشنال مغزه و چاهی درون دوربین و باری 250ی

گذارمیلیارد سرمایه وریریال گذا17یالی سرمایه دالر اررمیلیون مستقیمزی اشتغال افق با مستقیم70ی غیر و احداث130نفر نفر

است.شده

ش جدید هشترفاز ساالنه تولید افق با ورزشی های مکمل انواع و خوراکی های قطره و شربت تولید عرصه در فعال مدیفار کیش کت

است.شدهایجادنفر45مستقیمغیرونفر30مستقیماشتغالافقبایالیرمیلیارد270یرگذاسرمایهباقوطیمیلیون

لرش مت بهوکت زمینی در گاز و نفت صنایع حوزه در دقیق ابزار اتصاالت و شیرآالت تتولید زمینه در که نیز کیش ماتیک هیدرونیو ک
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عملیاتی700مساحت حجم با مربع با13متر قطعه انرمیلیارد450هزار نتیجه در که شده احداث اعتبار مستقیم10یال صورت به نفر

هستند.بکارمشغولمستقیمغیرصورتبهنفر60و

مروارش بارکت دارد فعالیت شرب آب تولید زمینه در که کیش المت گذارمیلیارد700ید سرمایه مستقیمریال اشتغال افق با نفر70ی

است.شدهاحداثنفر200مستقیمغیرو

ش ساالنهراین است قادر لیوانی،630کت آشامیدنی آب لیتر و6هزار بط400میلیون آشامیدنی آب لیتر سی،500یرهزار 13سی

و آشامیدنی500میلیون آب لیتر سی،1500هزار و6سی آشامیدنی200میلیون آب لیتر و20هزار میلیون سه آب200گالنی، لیتر هزار

کند.بازارروانهوتولیدرافرمیرپازپتتولیدتن810ویرلیت10گالنیآشامیدنی

اجرایی عملیات ایین این گردشگرط12در و خدماتی عمرانی، جرح در جمهوزی دستوررییس با دوشنبه روز کیش ویدئوریره صورت به ی

ط این اجرای برای شد آغاز و15حهارکنفرانس گذارمیلیارد209هزار سرمایه وریریال هزار یک شامل که شد خواهد انجام 103یالی

است.دولتیبخشیرگذاسرمایهیالرمیلیارد106ووهزار14ودولتیبخشیرگذاسرمایهیالرمیلیارد

این93 اعتبارات از هرط12درصد دولتی منابع از نیز درصد هفت و خصوصی بخش سوی از برایزح آن نتیجهاجرای در که شود می ینه

شد.خواهدایجادشغلمستقیمغیرومستقیمصورتبهنفرنفر686وهزاریکبرای

تجا مراکز بر عالوه اکنون حدودرهم خدماتی، و گذا340ی سرمایه حجم با صنعتی خدمات و صنعتی و10یالیریرواحد 593هزار

ورمیلیارد دال534یال چوبی،رمیلیون مصنوعات پزشکی، تجهیزات پالستیکی، "مصنوعات تولیدات جمله از مختلف های زمینه در ی

هزارو پنج واحدها دراین و است فعال منطقه این در بهداشتی" و آرایشی محصوالت و غذایی مواد بندی به567بسته مشغول نفر

کارهستند.

وزج میلیون یک حدود ساله همه که بوده آسیا غرب جنوب پذیر گردشگر مناطق چهار از یکی کیش پذیرش800یره گردشگر نفر هزار

است.رسیدهممکنحداقلبهگذشتهسالدرکهمیکرد

ج از هرمزکیش استان های اززیره بیش با در91گان مساحت مربع آنرکیلومت18کیلومتر گذشته در که شده واقع ایران جنوبی کرانه ی

خواندند.میقیسرا

ج راهبردی،زاین موقعیت دلیل به تاکنون دیرباز از گردشگزیره و اقتصادی همهجانبه توسعه و نظیر بی های گردشگرانریبایی مقصد ی

میشود.محسوبکشورآزادمناطقینرتحرمطازیکیهموارهوبودهاقتصادوتجارتحوزهفعاالنو

)۱۴:۵۵-۰۰/۰۳/۳۱(کیشدرخدماتیوعمرانیحرط12اجراییعملیاتآغاز

شد.آغازکنفرانسویدئوصورتبهیرجمهورییسدستوربادوشنبهروزکیشیرهزجدریرگردشگوخدماتیعمرانی،حرط12اجراییعملیات

ط این اجرای برای ایرنا، از نقل به و شمانیوز گزارش جمهوربه رییس روحانی حسن االسالم حجت دستور با که بهرحها ایران اسالمی ی

با همزمان آزادحرط52صورت شد،مناطق آغاز چابهار و ماکو انزلی، ارس، اروند،قشم، و15کیش، گذارمیلیارد209هزار سرمایه یریال

ور هزار یک شامل که شد خواهد انجام گذارمیلیارد103یالی سرمایه وریال دولتی بخش و14ی و گذارمیلیارد106هزار سرمایه یریال
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است.خصوصیبخش

این93 اعتبارات از هرط12درصد دولتی منابع از نیز درصد هفت و خصوصی بخش سوی از آنزح اجرای نتیجه در که شود می ینه

شد.خواهدایجادشغلمستقیمغیرومستقیمصورتبهنفرنفر686وهزاریکبرایبرای

ش ونیز منظوره چند مساحترمجموعه به زمینی در کیش تابان الماس با15کت مربع متر مربع75هزار متر اشتغالزهزار افق با یربنا

و500مستقیم هزار یک مسقیم غیر و با500نفر و6نفر مساحترمیلیارد920هزار به زمینی در آرمیتاژ المللی بین هتل هزار15یال،

با270و مربع مربع31متر متر مستقیمزهزار اشتغال افق با و500یربنا هزار یک مسقیم غیر و با500نفر و6نفر هزاار سه و هزار

حدودرمیلیارد85 مساحت به زمینی در نیز ملیا ستاره چهار هتل و مربع10یال متر هزار هشت با مربع متر اشتغالزهزار افق با یربنا

شد.خواهداحداثیالرمیلیارد660وهزاریکبانفر300مسقیمغیرونفر100مستقیم

فل های سازه انواع ساخت ساختزکارخانه افق با کشتیرانی سکوهای و با20ی نیز فلنج انواع عدد احداثرمیلیارد800هزار اعتبار یال

بود.خواهندبکارمشغولمستقیمغیرصورتبهنفر80ومستقیمصورتبهنفر36آندرکهشودمی

کا ساخت آرایشیربرای ساخت و خانگی لوازم انواع مونتاز هرمیلیارد600گاه اعتبار شزیال آن نتیجه در که شد خواهد قادررینه کت

بود و60خواهد مستقیم صورت به را ساالنه150نفر مستقیم غیر صورت به ،60نفر خانگی لوازم انواع دستگاه دستگاه300هزار هزار

کند.مونتاژرابرقیآشپزخانهلوازمانواعدستگاه380وآرایشیلوازمانواع

شی آب های پکلیج انواع ساخت و فاضالبرطراحی تصفیه پکیج انواع ساخت و طراحی برای نیز تصفیه و کن و20ین طراحی دستگاه

صنعتی پسماند تصفیه پکیج انواع شی20ساخت آب پکیج انواع ساخت و طراحی کنردستگاه، انواع15ین ساخت و طراحی دستگاه،

فی تصفیه آبزپکیج مستقیم15یکی اشتغال افق با آب زدایی میکروب پکیج انواع ساخت و طراحی مستقیم25دستگاه، غیر و 50نفر

شود.میاحداثاعتباریالرمیلیارد400بانفر

با مساحترپایانه به زمینی در نیز کیش کامیونی ادا21ی فضا جهت مربع متر همچنینرههزار و باسکول و اقامتی و خدماتی 15ی،

پا احداث جهت مربع متر مستقیمرهزار اشتغال برای عمومی مستقیم300کینگ غیر و با200نفر بینیرمیلیارد280نفر پیش اعتبار یال

شد.خواهداحداثشده

مساحترکا به زمینی در نیز کیش فرودگاهی مستقیم2گو اشتغال افق با مربع متر مستقیم50هزار غیر و با20نفر میلیارد350نفر

گذار سرمایه مستقیمریال اشتغال افق با کیش فرودگاه غربی اپرون مستقیم50ی، غیر و با40نفر گذارمیلیارد511نفر سرمایه ی،ریال

چا بندر دسترسی طولرجاده به مستقیم10ک اشتغال افق با مستقیم20کیلومتر غیر و با10نفر گذارمیلیارد200نفر سرمایه ی،ریال

مستقیم18مدرسه اشتغال افق با مربع متر هزار سه مساحت به زمینی در مستقیم30کالسه غیر و با10نفر سرمایهرمیلیارد200نفر یال

افقرگذا با آن روی فنس با ساخته پیش بتنی دیوار با آن روی فنس با ساخته پیش بتنی دیوار کیش فرودگاه پیرامونی دیوار و ی

شد.خواهداحداثیرگذاسرمایهیالرمیلیارد192بانفر10مستقیمغیرونفر15مستقیماشتغال

ط شراین ونیز منظوره چند مجموعه شامل ها انواعرح ساخت ملیا، ستاره چهار هتل آرمیتاژ، المللی بین هتل کیش، تابان الماس کت

فل های شیزسازه آب های پکلیج انواع ساخت و ظراحی آرایشی، و خانگی لوازم انواع مونتاز کشتیرانی، سکوهای و تصفیه،ری و کن ین

با کارپایانه کیش، کامیونی چاری بندر دسترسی جاده کیش، فرودگاه غربی داپرون کیش، فرودگاهی مدرسهرگو دیوار18ک، و کالسه

است.کیشفرودگاهپیرامونی

امروز گردشگرط9همچنین و خدماتی عمرانی، جرح در جمهوزی رییس دستور با دوشنبه روز کیش بهریره کنفرانس ویدئو صورت به ی
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رسید.یربهرهبردا

ط این اجرای نیزربرای میلیارد19حها گذارهزار سرمایه ،ریریال و11یالی یوررو گذا22میلیون سرمایه دالر اررمیلیون شدهزی انجام ی

است.شدهایجادشغلمستقیمغیرصورتبهنفر755ومستقیمصورتبهنفر375برایآننتیجهدرکه

ط بلراین یوتاور، مسکونی مجتمع شامل، ها ماربAکوح پرشین های شرج شرینا، دوم فاز ، پارسیان سرویس پترو خدماترکت کت

مه فامور فرآیند شرایمنی دوم فاز میکا، کابین تلکه ، شرگان جدید فاز ، پویش طاها شرکت مدیفارم، کیش لرکت مت هیدرونیووکت ک

است.کیشالمتیدرمرواکترش،ماتیک

تجا مراکز بر عالوه اکنون حدودرهم خدماتی، و گذا340ی سرمایه حجم با صنعتی خدمات و صنعتی و10یالیریرواحد 593هزار

ورمیلیارد دال534یال بستهرمیلیون چوبی، مصنوعات پزشکی، تجهیزات پالستیکی، "مصنوعات تولید جمله از مختلف های زمینه در ی

هزارو پنج واحدها دراین و است فعال منطقه این در بهداشتی" و آرایشی محصوالت و غذایی مواد کارهستند.567بندی به مشغول نفر

هرم استاندار همتی آیین این خصوصیزدر بخش گذاران سرمایه و وی معاونان و کیش آزاد منطقه مدیرعامل آهنگران جعفر ، گان

داشتند.حضور

وزج میلیون یک حدود ساله همه که بوده آسیا غرب جنوب پذیر گردشگر مناطق چهار از یکی کیش پذیرش800یره گردشگر نفر هزار

است.رسیدهممکنحداقلبهگذشتهسالدرکهمیکرد

ج از هرمزکیش استان های اززیره بیش با در91گان مساحت مربع آنرکیلومت18کیلومتر گذشته در که شده واقع ایران جنوبی کرانه ی

خواندند.میقیسرا

ج راهبردی،زاین موقعیت دلیل به تاکنون دیرباز از گردشگزیره و اقتصادی همهجانبه توسعه و نظیر بی های گردشگرانریبایی مقصد ی

میشود.محسوبکشورآزادمناطقینرتحرمطازیکیهموارهوبودهاقتصادوتجارتحوزهفعاالنو

)۲۰:۰۴-۰۰/۰۳/۳۱(شدآغازچابهارآزادمنطقهدریربناییزواقتصادیحرطسهاجراییعملیات

ط سه اجرایی ورعملیات اقتصادی ملی ارزح اعتبار با وزیربنایی میلیارد یک سرمایهگذا421ی و یورو و64یالیریرمیلیون دررمیلیارد553هزار یال
شد.آغازیرجمهورییسدستورباوکنفرانسوویدئیقرطازچابهارآزادمنطقه

م انقالب معظم رهبر جانب از که سالی در ، چابهار آزاد منطقه بینالملل امور و عمومی روابط از نقل به و شمانیوز گزارش استزبه ین

برنامه از بخشی ، زداییها مانع و پشتیبانیها تولید، نام منطقهزیربه کالن اهداف تحقق برای امید و تدبیر دولت در گرفته صورت ی

تجا سرمایهگذارآزاد شاهد و نشسته ثمر به صادراتمحور و پایدار اشتغال ایجاد و تولید رشد برای چابهار صنعتی بخشری کالن یهای

جمهو رییس دستور با امروز و هستیم سنگین صنایع عرصه در سرمایهگذارغیردولتی مجموع با ملی پروژه سه اجرایی عملیات یری

وزار میلیارد یک سرمایهگذا421ی و یورو معادلریرمیلیون و64یالی اینرمیلیارد553هزار که شد آغاز خصوصی بخش توسط یال

هستند.اهمیتداراییژتکنولونوعهمچنینویرسرمایهگذامیزاننظرازپروژهها

ط کرد آغاز را خود اجرایی عملیات روحانی حسن دستور با که پروژه شرنخستین استرح پتروشیمی صنایع در مبنا» صنعت «کیمیا کت
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ساخت برای در2که که است پلیپروپیلن واحدهای و اتیلن پلی تولید واحد یک الفینها به متانول تبدیل واحد یک متانول واحد

مساحت به گذا73زمینی سرمایه با و ورهکتار میلیارد یک و350ی هزار چهار و یورو سالیانه500میلیون تولید برای تومان میلیارد

است.شدهطراحینفر460وهزار2برایمستقیماشتغالایجادوپتروشیمیمحصولانواعُتنهزار414ومیلیونیک

ش پروژههای مجموعه از پروژه بفردردومین منحصر مجموعه و آن جانبی صنایع و شکر تصفیه حوزه در که بوده تیس پیشرو صبا کت

بزرگردشگ شامل درگتری مساحترین با جهان مصنوعی مساحت116یاچه به زمینهایی مجموعه در اقامتی جزایر و هکتار139هکتار

گذا سرمایه با و35یرو و700میلیون یکهزار و یورو خدمات500هزار ارائه و شکر پایه بر محصول انواع تولید برای تومان میلیارد

است.شدهطراحینفر726برایمستقیماشتغالایجادواقامتیویرگردشگ

ط پروژه، شیرسومین سارح دزین آب آزادری منطقه محدوده در مستقر فوالد و پتروشیمی صنایع در استفاده و آشامیدنی آب برای یا

برنامهرتجا فاز سه طی که است چابهار صنعتی شزیری و است شده مری نگین توسعه سرمایهگذاکت امروزرُکران دارد. عهده به را آن ی

جمهو رییس دستور تولیدربا ظرفیت با پروژه این نخست فاز اجرایی عملیات شی40ی آب مکعب متر اسمزرهزار روش با روز در ین

آبهای از برداشت و گذازمعکوس سرمایه با و و35یریرسطحی و700میلیون یورو برای450هزار مستقیم اشتغال و تومان میلیارد

شد.شروعنفر76

کالنت شهید بندر به پتروشیمی محصوالت انتقال خط اجرایی عملیات همزمان است ذکر به سایترالزم به آب انتقال خط همچنین و ی

شد.آغازنیزپتروشیمی

ط اجرایی بهرهبردار«عملیات آیین در شده، ذکر طرحهای از ملیری آزادحهای هرمرتجامناطق استانهای صنعتی آذربایجانزی گان،

شد»آغازبلوچستانوسیستانوگیالنخوزستان،غربی،وشرقی

شد.افتتاحوکلنگزنیکشورسطحدرملیحرطتومانمیلیاردهزار70ازبیشمراسمایندر

)۲۰:۰۴-۰۰/۰۳/۳۱(چابهارآزادمنطقهدرتولید"جهشبرایامیدو"تدبیرافتتاحدوشنبههای

کنفرانس ویدئو صورت به کشور آزاد مناطق شورایعالی دبیر حضور با جمهور رییس دستور با چابهار آزاد منطقه تیس پیشرو صبا مجتمع اجرایی عملیات
شد.آغازچابهارآزادمنطقهصنعتیپیکرهدر

صنایع و شکر تصفیه مجتمع پروژه این در ، چابهار آزاد منطقه سازمان بینالملل امور و عمومی روابط از نقل به و شمانیوز گزارش به

بر مشتمل شی6جانبی و تصفیه کارخانه تفزینسارکارخانه، مجموعه احداث و صنایع و آب بزری ساخت بر مشتمل درگتریحی یاچهرین

گردشگ کرههای جزایر، جهان، تفرمصنوعی اسکله احداث و تجاری مجتمع پاریحی، و اداری ساختمان احداثرکینگ و نمایشگاهی ی

است.شدهیفرتعیتیرمدیویرادامجتمع

میباشد.داخلییالرمیلیارد٩٨٣وهزار١٤ویورومیلیون٣٥.٧پروژاینیزاریرسرمایهگذابرآورد

میگردد.فراهمنفر726مستقیماشتغالزمینهپروژهیزراهانداواحداثباشایانذکراست

شدآغازچابهارادآزمنطقهدریربناییزواقتصادیحطرسهاییاجرعملیاتنیوز:شما|خبرخبرادامهادامه
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)۲۰:۰۴-۰۰/۰۳/۳۱(چابهارآزادمنطقهدرجمهوررییسدستوربهپتروشیمیپلنت7اجراییعملیاتآغاز

اجرایی حضور7عملیات با و جمهور رییس روحانی دکتر دستور با کنفرانس ویدئو صورت به مبنا صنعت کیمیا پتروشیمی پروژه به مربوط پتروشیمی پلنت
شد.آغازچابهارآزادمنطقهصنعتیپیکرهدرکشورآزادمناطقعالیشورایدبیرمومنیحمیدرضا

گذا سرمایه برآورد ، چابهار آزاد منطقه سازمان بینالملل امور و عمومی روابط از نقل به و شمانیوز گزارش ارربه پروژهزیاولیه این ی

میباشد.یالیرمیلیارد45000اولیهیرسرمایهگذابرآوردویورومیلیون1350

میشود.فراهمنفر2460مستقیماشتغالزمینهملیمهمپروژهاینیزانداراهواحداثبا

آزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217/صنعتیـیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیاردهزار80ارزشباپروژه50افتتاح
)۱۵:۲۱-۰۰/۰۳/۲۷(استاحداثدستدر

ازربهرهبردا و50ی تولیدی عمرانی، ارزشزپروژه با میلیارد80یربنایی اجراییرهزار عملیات آغاز و گذا50یال سرمایه ارزش با دیگر ازرپروژه بیش 641ی
شد.خواهدآغازکنفرانسویدئویقرطازوجمهوررئیسفرمانباصنعتیـیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیاردهزار

شورایعالی دبیر و جمهور رئیس مشاور مومنی» «حمیدرضا اقتصاد: و شما گزارش آزادبه گفت:مناطق خبر این اعالم با اقتصادی ویژه و

های پروژه افتتاح مرحله از دور آزادپنجمین دوشنبهرتجامناطق روز جمهور؛ رییس روحانی دکتر حضور با صنعتی ـ خردادماه31ی

شد.خواهدگزاررب

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه15ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و نفر880یال

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9و

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز**

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و نفر،120یال

گذا3 سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه14نفر،562یال در پروژه
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گذا سرمایه اعتبار با قشم و73یرآزاد ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار10نفر،936یال با کیش آزاد منطقه در پروژه

گذا و35یرسرمایه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در 12یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار

استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217**

های پروژه به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای

اول دوره در است؛ ط99یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر

(اردیبهشت چهارم دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع در است؛ آزادگفتنی سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با 38ح

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومانمیلیاردهزار

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ 46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

اقتصادیویژهوآزادمناطقشورایعالیدبیرخانهعمومیروابط

)۱۲:۵۸-۰۰/۰۳/۳۰(انزلیآزادمنطقهپوشیدهرسیزشهرباوابیکرپامجموعهاحداثعملیاتآغاز

پا مجموعه ساخت جمهور،عملیات رییس روحانی حسن دکتر فرمان به آزاد مناطق های پروژه افتتاح از دور پنجمین در اقتصاد: و شما گزارش ابیربه ک
شود.میآغازمنطقهاینپوشیدهرسیزشهرباو

پا مجموعه اقتصاد: و شما گزارش شهرباربه و ابی سزک گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه بخشرمیلیارد4300یرپوشیده یالی

گی بهره با داخلی آخرخصوصی از مساحتری به فضایی در المللی بین های شاخص و استانداردها با7ین و مربع متر بنایزهزار یر

از گردشگ23مترمربع(23000بیش و تجارت فاز در مربع) متر بردارهزار بهره مورد و ساخته نیم و سال دو ظرف منطقه میری قرار ی

گیرد.

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پروژهتوماندمیلیارارهز217/صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاحاقتصاد:وشما|خبرخبرادامهادامه
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پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

گذارگردشگ سرمایه با منطقه خاری مقیم ایرانی جهتری در سازمان های ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از ج

گردد.میمحسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایهجذب

گردشگ حوزه در اکنون هم است بزرگفتنی دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه کشور؛رکواآیریحی-گردشگرین خزندگان باغ و یوم

مرگتربز تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل امکاناترینا سایر بهمراه آبی های ورزش و یحی

گردشگرتف و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سازمانریحی سوی از که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقه

)۱۶:۳۹-۰۰/۰۳/۳۱(المللبینبورسیزانداراهباآزادمناطقدرمالیتامینجدیدهایکانال

از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و آزاد مناطق شورایعالی دبیر و جمهور رییس مشاور اقتصاد: و شما گزارش به
میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهدافتتاحبورسعالیشورایسویازمجوزصدور

ط افتتاح آیین پنجمین در دوشنبه روز مومنی» «حمیدرضا اقتصاد: و شما گزارش پروژههایربه و آزادحها کشورمناطق اقتصادی ویژه و

موثرت از یکی اینکه بیان با تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین و هفتاد درردر الملل بین بورس ایجاد ها برنامه مناطقین

مهمتآزاد عنوان به موضوع این داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه بهرو اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر ین

ط از تا شد خواهد ایجاد جهانی کنتراقتصاد قابل و استاندارد های شیوه ارریق و مالی نیازهای تامین با برایزل مطمئنی مسیر کشور ی

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادرات

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:مومنی

ت اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با تصروی است، تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای طیرین راستا همین در کرد: یح

گذا سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های هایرماه سازمان کلیدی های پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات مناطقی،

شد.انجامآزاد

شورایعالی آزاددبیر ازمناطق بیش اساس همین بر افزود: اقتصادی ویژه و2و کیش،500هزار فرودگاه ترمینال برای تومان میلیارد

کیشایر، توسعه و گردشگزتجهیزات و لجستیکی های وریرساخت تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهایپروژهوکاسپینبندرهایاسکلهتکمیل

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

لیانزادآزمنطقهپوشیدهسریشهربازوابیکپارمجموعهاحداثعملیاتآغازاقتصاد:وشما|خبرخبرادامهادامه
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شورایعالی آزاددبیر همکامناطق اینکه بیان با اقتصادی ویژه میانرو ای گسترده آزادی بازارمناطق مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه و

تص است، گرفته صورت شرسرمایه ایجاد کرد: خاصریح سرمایه تامین آزادکت جهتمناطق بورس بازارهای های فعالیت گسترش و

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهایازویژهبهیرگذاسرمایهجذب

مر برون بانک اینکه بیان با مهمتزمومنی از یکی نیز گذاری سرمایه اقدامات و ها فعالیت رساندن ثمر به در مالی ساختارهای ورین ی

اعتمادسارتجا با شرایط این کرد: تاکید است، بینزی مالی منابع و سرمایه ورود زمینه ایجاد بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده جمهور، رییس مشاور گفته تجاربه و ظرفیتری آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامینجهتباالیی

شورایعالی دبیر گفته آزادبه ازمناطق بیش حاضر حال در اقتصادی، ویژه بانک320و و479شعبه بیمه حال74شعبه در صرافی شعبه

هستند.کشورآزادمناطقاقتصادیفعاالنبهیراعتباومالیزمینهدررسانیخدمت

های پروژه افتتاح آیین پنجمین در جمهور رییس روحانی حسن دکتر والمسلمین حجتاالسالم است؛ آزادگفتنی فرمانمناطق کشور،

رسمی و102افتتاح اقتصادی درزپروژه را آزادیربنایی ورتجامناطق سیستان خوزستان، استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی ـ ی

کرد.صادرگیالنوشرقیآذربایجانگان،زهرمبلوچستان،

اجرای در50برای آزادپروژه بهرهبردامناطق امروز که کشور اقتصادی ویژه شد،رو آغاز آنها از رسمی و8ی اعتبار15هزار تومان میلیارد

اجرایزه برای و شده نیز52ینه شد آغاز رسما امروز آنها احداث عملیات که و62طرحی گرفته50هزار نظر در اعتبار تومان میلیارد

است.شده

شود.میایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا

ینارف

)۱۰:۲۸-۰۰/۰۴/۰۱(چابهارآزادمنطقهدرجمهوررییسدستوربهپتروشیمیپلنت7اجراییعملیاتآغاز

اجرایی عملیات اقتصاد: و شما گزارش روحانی7به دکتر دستور با کنفرانس ویدئو صورت به مبنا صنعت کیمیا پتروشیمی پروژه به مربوط پتروشیمی پلنت
شد.آغازچابهارآزادمنطقهصنعتیپیکرهدرکشورآزادمناطقعالیشورایدبیرمومنیحمیدرضاحضورباوجمهوررییس

گذا سرمایه برآورد اقتصاد: و شما گزارش ارربه پروژهزیاولیه این سرمایهگذا1350ی برآورد و یورو اولیهرمیلیون یالیرمیلیارد45000ی

میباشد.

میشود.فراهمنفر2460مستقیماشتغالزمینهملیمهمپروژهاینیزانداراهواحداثبا

چابهارآزادمنطقهسازمانبینالمللاموروعمومیروابط

لمللابینسبوریاندازاهرباادآزمناطقدرلیماتامینجدیدهایکانالاقتصاد:وشما|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۴۶۵
Freena.ir

http://www.newswire.ir/HIUOTAN4


)۰۸:۴۷-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدرفعبزودییمهارتحروحانی:

سرمایهگذا گفت: سالررئیسجمهور در امیدوار99و98یها اقتصادی آینده به مردم یعنی این و است شده بیشتر اقتصادی، جنگ و مشکالت علیرغم
هستند.

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین ،حجتاالسالم صبحانه گزارش افتتاحربه حاشیه در و ملی حهای

ط سازمانراز آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه مناطقرو عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس شد، گزار

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و الملل بین بورس شدن فعال گفت: دررآزاد، تحول برای مهم آزادح ومناطق باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودترنشستنثمربهبرایهمدولت

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

بخوانید؛ایسناوایرناازنقلبهادامهدرراویاظهاراتاهم

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم ط100* این برای که است خصوصی بخش این هستند، امیدوار سرمایهگذاردرصد یرحها

سرمایهگذا تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. سرمایهگذارکرده خصوصی بخش وقتی اما کند بهری میکند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنای

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر سرمایهگذار* از میزان چنین که باشند نداشته امید ایستادگیری همین نمیدهند. انجام را ی

است.مامردمواالیجایگاهازنشانبوده،بیسابقهیخرتادرکهکشیدندنیموسالسهایندرکهسختیورنجبرخالفمردم

آم خود پیش روز چند اینکه حاضر* کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را خودریم که میدهد نشان یم

ترو درراین اگر که گفتهاند نبوده، درست قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائل

رفتیم.تولیدسمتبههمواکسندرومیکنیمصادراتوشدیمخودکفاماسکتولیددرمافهمیدندکهزمانیآنهمتازه*

ما اقتصاد اما دارد وجود اقتصادی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن مالیدند، خاک به را ترامپ بینی مردم *

میشد.محسوبیکارآمبهتودهنیکهبودملیحهایرطافتتاحهمینآننشانیکونشدنابودجنگاینپساز

ط افتتاح دولت آخر روز تا ما طر* ما میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی کردیمزحهایرحهای افتتاح مختلف مناطق در یادی

سرمایهگذا آنچه با شدرکه کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد اینکهرهزار از من گرفت. صورت آزادی مناطقمناطق از ایران

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکننده

تح زودی به شاءاهلل ان سرار* ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن جمهور* رییس با مهمی تصمیمات میشود. گسترده آذربایجان با ما روابط ها، آذربایجانریم ی

تح دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده مردمراتخاذ و میشود عملیاتی و اجرایی اینها همه که بود شده مواجه کندی با کمی یم
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بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهد

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآور*{ و روزرکان هر آزاد}: مناطق در بویژه وی زحمات ی

بز بسیار افتتاح دررشاهد آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش بازرهستیم. و است شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهم

کرد.خواهدکمکیززعایرانتوسعهبرایآزادمناطقبهدوازدهمویازدهمدولتهمانندسیزدهمدولتمطمئنم*

ج را قشم ادامه در گذاز*{ سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم کرد}: توصیف آباد ای شدهریره انجام منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و افتتاحزاست باشیم. جزحرط15یره این در همهزیرهزیربنایی خوشحالی موجب یبا

دارد.یرگردشگهمچنینویاردازیربهرهبرداویاییردبخشدرهموتولیدبرایهمیادیزبسیاراستعدادیرهزجاینچوناستما

اسفند سفر در و97* نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات بودزبه اروندرود الیروبی مسئله عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در تصرکه ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق جهاتریر از که کردیم ح

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومخاتلف

ط همچنین در* به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن همرح این و است مهم بسیار میکند متصل مدیترانه یای

و نخست با ما مصوبات فعالیتزجزو و برطرف موانع که کردیم صحبت الکاظمی آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد برایرآغاز خوبی بسیار مسیر این بود نخواهد هم کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتز

سختیها هنوز همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این *

خواهد ادامه را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و

داد./خبرآنالین

...داردادامه

)۱۱:۱۷-۰۰/۰۳/۳۱(شوندپیشرانخارجییرسرمایهگذادربایدآزادمناطقروحانی:

تح از ناشی موانع و مشکالت گفت: جمهور مانعررئیس کشور پیشرفت و توسعه راه در نتوانسته کرونا شیوع و دشمن اقتصادی جنگ و ظالمانه های یم
کند.ایجاد

شدخواهدفعربزودییمهاتحرروحانی:آنالین:صبحانه|خبرخبرادامهادامه
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ط افتتاح آیین در جمهور رئیس روحانی، حسن ، بورس صدای گزارش ملیربه پروژههای و آزادحها کشورمناطق اقتصادی ویژه و

سرمایهگذارتص افزایش و کشور آبادانی و توسعه روند کرد: طریح در هایری پروژه و دهندهزحها نشان مختلف بخشهای در یربنایی

جنگ برابر در ایستادگی و مقاومت با ایران مردم اینکه بیان با روحانی هستند. امیدوار کشور و خود آینده به مردم که است این

تح و آمراقتصادی مسئوالن گذشته روزهای در داشت: اظهار مالیدند، خاک به را دشمن بینی و سیاه صورت ظالمانه، یکاییریمهای

تح لغو برای و پذیرفته مدتها از بعد را خود امروزراشتباه ما که است درحالی این و کردند آمادگی اعالم ایران علیه کرونا واکسن یم

یم.رنداجرخابهیزنیاماسکجملهازکرونابامقابلهتجهیزاتتامیندروهستیمواکسنکنندهتولید

دیگ بخش در جمهور جایگاهررئیس اهمیت به اشاره با خود سخنان از آزادی گفت:مناطق کشور، اقتصاد در اقتصادی ویژه و

آزادامروز بامناطق ایران بین ارتباطی پل و شدهاند تبدیل کننده تولید و کننده صادر به کننده مصرف و کننده وارد از و یافته توسعه

هستند.جهانمختلفکشورهایوهمسایگان

بخوانید:بیشتر

گره برجام مذاکرت به را مردم معیشت و اقتصادی شد/شرایط نخواهد ختم هم برجام به و نمیشود شروع برجام از خارجی سیاست

زنیمنمی

اینکه بر تاکید با آزادروحانی سرمایهگذامناطق در تحرباید بزودی گفت: شوند، پیشران خارجی سرمایهری و میشود برداشته یمها

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجی

تب با خود سخنان ابتدای در جمهور بزررئیس مسئولیت به عمل خاطر به ایران مردم از (ع)، رضا امام سعادت با میالد وریک سیاسی گ

کرد.یرسپاسگزایخیرتامقطعایندریرجمهویاسترانتخاباتدرکترشواجتماعی

آم رسمی مقام یک اعتراف به اشاره با تحرروحانی گستره به آمریکا ظالمانه خریمهای بر حتی درریکا گفت: کرونا، واکسن و ماسک ید

تح را چیز همه سفید کاخ ظالمان که میگفتیم چه هر ایران، ملت علیه عیار تمام اقتصادی جنگ نیم و سال سه همهرطول و کرده یم

نمیکردند.باورعدهایبازبستهاند،راراهها

دولت و کردند اعمال ایران ملت علیه کامل محاصره نیم و سال سه سفید کاخ ظالمان که داد نشان اعتراف این افزود: جمهور رئیس

است.دادهادامهرامسیرهمانگذشتهماه5حدوددرمتفاوتشعارهایوجودبانیزیکارآمجدید

تص آمرروحانی کرد: صادریح حتی و خودکفا ماسک تولید در ایران ملت دیدند وقتی نیزریکاییها واکسن تولید زمینه در و است کننده

کرد.خواهندرفعراایرانبرایواکسنوماسکیدرخیمرتحکهکنندمیاعالمتازهاست،بودهموفق

ط مستمر افتتاح جمهور بزررئیس عمرانی آمرحهای به تودهنی یک را کشور سراسر در افتتاحهایرگ کرد: خاطرنشان و توصیف یکا

آم شاید که داد نشان تحرپنجشنبهها با بتوانند هریکاییها اما کنند، مواجه مشکل با را ایران ملت رفاه تولیدریم توانست نخواهند گز

کنند.تعطیلکشورایندررافعالیتو

یرجمهویاستریرخبپایگاهمنبع:
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)۰۸:۱۹-۰۰/۰۳/۳۱(خوردکلیدشلمچه-بصرهراهآهنساخت

عالی شورای آزاددبیر درمناطق عمرانی های پروژه اجرای عملیات آغاز آزاداز جامناطق روز کهردر داد خبر رئیسجمهور دستور با ی

است.شملچه-بصرهراهآهناحداثپروژهها،ینرمهمتازیکی

بهرهبردا و اجرایی عملیات آغاز مراسم در امروز مومنی حمیدرضا مهر، از نقل به صما گزارش عمرانیربه پروژههای از آزادی ومناطق

با کنفرانس ویدئو صورت به و رئیسجمهور حضور با که اقتصادی آزادویژه بمناطق حال اجراییرگزاردر عملیات امروز گفت: است، ی

ارزش52 با گردشگ62پروژه پتروشیمی، پروژههای شامل پروژهها این شد. آغاز تومان میلیارد باغاترهزار بصره، شلمچه راهآهن ی،

تجا مجتمعهای پارگلخانهای، رفاهی، و درری اسکی پیست و تلهکابین آبی، آزادک ومناطق قشم کیش، انزلی، ماکو، اروند، ارس،

میشود.چابهار

است. اروند آزاد منطقه در شملچه-بصره راهآهن احداث میشود، آغاز آن احداث عملیات امروز که پروژههایی این جمله از داد: ادامه وی

حاضر حال در افزود: سرمایهگذا621مومنی با عمرانی ازرپروژه بیش در248ی تومان میلیارد آزادهزار حالمناطق در اقتصادی ویژه و

دارند.درصد50یکیزفیپیشرفتمتوسططوربهکهاستاجرا

عالی شورای آزاددبیر بهرهبردامناطق با آتی ماههای در داد: ادامه اقتصادی ویژه اجرا،رو حال در پروژههای این از نفر37ی هزار

است.گرفتهبرعهدهخصوصیبخشراپروژههاایندریرسرمایهگذاعمدهوشدخواهندکاربهمشغول

مخا احداث روی، فوالد، پتروشیمی، شامل پروژهها این مومنی، گفته گردشگزبه انبار، نیررن، اسکله، ساخت شیوی، آب و ینکنرگاه

است.درصدچهارتنهاپروژههاایندردولتسهمکههستندماکووکیشقشم،چابهار،انزلی،اروند،ارس،آزادمناطقدر

اجرایی عملیات رئیسجمهور دستور با امروز کرد: خاطرنشان ارزش62وی به در42پروژه تومان میلیارد آزادهزار اقتصادیمناطق ویژه و

شد.خواهدآغاز
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یرکمکااقتصادیویژهوآزادمناطقدرجدیدحرطیالرمیلیاردهزار80افتتاحمیشود؛انجامرییسجمهویحضوربافردا
میرسدتولیدکنندهدستبهآورسرسامقیمتهایباوسختیبهاولیهموادمصرفکننده/وتولیدکنندهازحمایتدردولت
)۰۴:۴۵-۰۰/۰۳/۳۱(کشوربندر9دردامینهادهتنمیلیون4ازبیشوجود

ط افتتاح بارقطار دوازدهم دولت ملی ارزشرط50حهای به میلیارد80ح رسید.رهزار اقتصادی ویژه و آزاد مناطق ایستگاه به بار پنجمین برای یال،
کشوربندر9دردامینهادهتنمیلیون4ازبیشوجود

ط افتتاح بارقطار دوازدهم دولت ملی ارزشرط50حهای به میلیارد80ح ایستگاهرهزار به بار پنجمین برای آزادیال، ویژهمناطق و

رسید.اقتصادی

اقتصادیویژهوآزادمناطقدرجدیدحرطیالرمیلیاردهزار80افتتاح***

صنایع، گزارش ط31به تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در آذربایجانرخردادماه استانهای در هایی ح

هرم خوزستان، غربی، آذربایجان ویدیزشرقی، حضور با بلوچستان و سیستان و گیالن رییسجمهووگان، خواهدرکنفرانسی افتتاح ی

سرمایهگذا به مربوط که دررشد آزادی حدودرتجامناطق برای و شود می انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی و2ی- نفر90هزار

میکند.فراهمرامستقیماشتغالزایی

تجا آزاد منطقه در گزارش، این اساس ارسربر سرمایهگذا15ی ارزش با اقتصادی و تولیدی و2یرپروژه و619هزار تومان میلیارد

برای بردا575اشتغالزایی بهره به اروندرنفر آزاد منطقه در و رسد می ورط11ی اقتصادی گذازح سرمایه ارزش به 225یریربنایی

کنند.میفراهممستقیمصورتبهرانفر260اشتغالامکانکهرسدمییربردابهرهبهتومانمیلیارد

و15همچنین تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در برداریربنایی بهره به قشم صنعتی سرمایهگذاری ارزش که رسد می آنهاری و2ی هزار

برای480 و است تومان افتتاح880میلیارد نیز کیش آزاد منطقه در و کند می ایجاد شغل کاررط9نفر دستور در تولیدی و اقتصادی ح

کند.میایجادشغلیفرصتنفر375برایواستتومانمیلیارد689وهزار2آنهایرگذاسرمایهارزشکهداردقرار

ط افتتاح ادامه ها،ردر گذا50ح سرمایه با دیگر و64یرپروژه و192هزار هزار هفت اشتغالزایی و تومان رییس117میلیارد فرمان با نفر

کرد.خواهندآغازراخوداجراییعملیاتی،رجمهو

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت زنی کلنگ ورعملیات هزار یک اشتغالزایی769ی و تومان 6نفر،738میلیارد

گذا سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه اشتغالزایی517ی و تومان انزلی405میلیارد آزاد منطقه در پروژه یک نفر،

گذا سرمایه اعتبار اشتغالزایی430یربا و تومان گذا120میلیارد سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در پروژه سه و46یرنفر، 217هزار

و هزار یک اشتغالزایی و تومان گذا14نفر،562میلیارد سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در ورپروژه هزار هفت تومان328ی میلیارد

و هزار یک اشتغالزایی گذا10نفر،936و سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه یک579ی اشتغالزایی و تومان میلیارد

و گذا686هزار سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در پروژه هشت و ورنفر هزار یک برای213ی اشتغالزایی و تومان آغاز670میلیارد نفر

شد.خواهد
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)۱۱:۴۵-۰۰/۰۳/۳۱(آزادمناطقدرشلمچه-بصرهآهنراهپروژهآغازآزاد:مناطقعالیشورایدبیر

داد.خبراروندآزادمنطقهدربصره–شلمچهآهنراهپروژهآغازازآزاد،مناطقعالیشورایدبیر

داد.خبراروندآزادمنطقهدربصره–شلمچهآهنراهپروژهآغازازآزاد،مناطقعالیشورایدبیر

آزادمناطقدرعمرانیپروژههایاجراییعملیاتآغاز***

دوشنبه مؤمنی حمیدرضا ، صنایع گزارش بهرهبردا31به و اجرایی عملیات آغاز مراسم در ورخرداد آزاد مناطق عمرانی پروژههای از ی

داشت:اظهاراست،یرگزاربحالدرآزادمناطقباکنفرانسویدئوصورتبهورئیسجمهورحضورباکهاقتصادیویژه

اجرایی عملیات ارزش52امروز با گردشگ62پروژه پتروشیمی، پروژههای شامل که آغاز تومان میلیارد بصره،رهزار شلمچه راهآهن ی،

تجا مجتمعهای گلخانهای، پارباغات رفاهی، و قشمری کیش، انزلی، ماکو، اروند، ارس، آزاد مناطق در اسکی پیست و تلهکابین آبی، ک

میشود.چابهارو

افزود:ادامهدروی

است.اروندآزادمنطقهدرشملچه-بصرهراهآهناحداثمیشود،آغازآناحداثعملیاتامروزکهپروژههاییاینجملهاز

)۰۴:۵۹-۰۰/۰۴/۰۱(میشودبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور رییس سرارایسنا: ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته درزیمها که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهمدولت

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و طرحجتاالسالم از ملیری آزادحهای بسیاررتجامناطق مسئولیت مردم اینکه بیان با ی

رییسجمهوربز آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی اقدامرگ این برای آنان به کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیار

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

۱۴۰۰خرداد۳۱
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ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۰۹:۳۲-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور رییس طال، سایت گزارش سراربه ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته وزیمها میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهمدولتدرکهامیدوارم

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و طرحجتاالسالم از ملیری آزادحهای بسیاررتجامناطق مسئولیت مردم اینکه بیان با ی

رییسجمهوربز آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی اقدامرگ این برای آنان به کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیار

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

میشودداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:نیوز:صنعت|خبرخبرادامهادامه
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ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۱۵:۲۳-۰۰/۰۳/۳۱(شدآغازپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهساختاجراییعملیات

ط افتتاح رویداد پنجمین رویداد این طالنیوز: گزارش سراسربه های آزادیرح کنفرانسیمناطق ویدیو افتتاحیه های برنامه یاستردر

پارجمهو مجموعه پروژه ساخت عملیات روحانی دکتر دستور با که بوده شهرباری و آبی سزک گردشگری و تجارت فاز در یرپوشیده

بز پروژه این است گفتنی شد. آغاز انزلی آزاد گردشگرمنطقه تکمیلرگ منظور به دیگر گامی گردشگزی های ساخت افزایشریر و ی

شد.محققکشورازجرخامقیمداخلیگذارسرمایهجذبباکهبودهانزلیآزادمنطقهدرگردشگریرماندگایبرض

پا شهربارمجموعه و ابی سزک گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه گیرمیلیارد4300یرپوشیده بهره با خصوصی بخش ازریالی ی

مساحترآخ به فضایی در المللی بین های شاخص و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای متر23مترمربع(23000یر هزار

گیرد.میقراریربردابهرهموردوساختهنیموسالدوظرفمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرنفر120برایاشتغالزاییمیزانبامربع)

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز
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گذارگردشگ سرمایه با منطقه خاری مقیم ایرانی جهتری در سازمان های ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از ج

گردد.میمحسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایهجذب

گردشگ حوزه در اکنون هم است ذکر به بزرالزم دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه خزندگانرکواآیریحی-گردشگرین باغ و یوم

بز مرگترکشور؛ تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل سایررینا بهمراه آبی های ورزش و یحی

تف گردشگرامکانات و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سویریحی از که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقهسازمان

)۱۳:۲۱-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایهزودیبهروحانی:

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایهومیشودبرداشتهیمهارتحبزودیگفت:جمهوررئیساعتبار-عصر

خب پایگاه گزارش طربه افتتاح آیین در دوشنبه روز روحانی حسن دکتر والمسلمین حجتاالسالم ایبنا، از نقل به « اعتبار عصر وری« حها

ملی آزادپروژههای تصمناطق تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین و درهفتاد کشور اقتصادی ویژه توسعهرو روند کرد: یح

سرمایهگذا افزایش و کشور آبادانی طرو در هایری پروژه و بهزحها مردم که است این دهنده نشان مختلف بخشهای در یربنایی

هستند.امیدوارکشوروخودآینده

تح و اقتصادی جنگ برابر در ایستادگی و مقاومت با ایران مردم اینکه بیان با بهرروحانی را دشمن بینی و سیاه صورت ظالمانه، یمهای

آم مسئوالن گذشته روزهای در داشت: اظهار مالیدند، تحرخاک لغو برای و پذیرفته مدتها از بعد را خود اشتباه کروناریکایی واکسن یم

جمله از کرونا با مقابله تجهیزات تامین در و هستیم واکسن کننده تولید امروز ما که است درحالی این و کردند آمادگی اعالم ایران علیه

یم.رنداجرخابهیزنیاماسک

دیگ بخش در جمهور جایگاهررئیس اهمیت به اشاره با خود سخنان از آزادی گفت:مناطق کشور، اقتصاد در اقتصادی ویژه و

آزادامروز بامناطق ایران بین ارتباطی پل و شدهاند تبدیل کننده تولید و کننده صادر به کننده مصرف و کننده وارد از و یافته توسعه

هستند.جهانمختلفکشورهایوهمسایگان

اینکه بر تاکید با آزادروحانی سرمایهگذامناطق در تحرباید بزودی گفت: شوند، پیشران خارجی سرمایهری و میشود برداشته یمها

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجی

تب با خود سخنان ابتدای در جمهور بزررئیس مسئولیت به عمل خاطر به ایران مردم از (ع)، رضا امام سعادت با میالد وریک سیاسی گ

کرد.یرسپاسگزایخیرتامقطعایندریرجمهویاسترانتخاباتدرکترشواجتماعی

آم رسمی مقام یک اعتراف به اشاره با تحرروحانی گستره به آمریکا ظالمانه خریمهای بر حتی درریکا گفت: کرونا، واکسن و ماسک ید

تح را چیز همه سفید کاخ ظالمان که میگفتیم چه هر ایران، ملت علیه عیار تمام اقتصادی جنگ نیم و سال سه همهرطول و کرده یم

نمیکردند.باورعدهایبازبستهاند،راراهها

دولت و کردند اعمال ایران ملت علیه کامل محاصره نیم و سال سه سفید کاخ ظالمان که داد نشان اعتراف این افزود: جمهور رئیس
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است.دادهادامهرامسیرهمانگذشتهماه5حدوددرمتفاوتشعارهایوجودبانیزیکارآمجدید

تص آمرروحانی کرد: صادریح حتی و خودکفا ماسک تولید در ایران ملت دیدند وقتی نیزریکاییها واکسن تولید زمینه در و است کننده

کرد.خواهندرفعراایرانبرایواکسنوماسکیدرخیمرتحکهکنندمیاعالمتازهاست،بودهموفق

ط مستمر افتتاح جمهور بزررئیس عمرانی آمرحهای به تودهنی یک را کشور سراسر در افتتاحهایرگ کرد: خاطرنشان و توصیف یکا

آم شاید که داد نشان تحرپنجشنبهها با بتوانند هریکاییها اما کنند، مواجه مشکل با را ایران ملت رفاه تولیدریم توانست نخواهند گز

کنند.تعطیلکشورایندررافعالیتو

)۰۹:۳۸-۰۰/۰۳/۳۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورساقتصادی:ویژهوآزادمناطقعالیشورایدبیر

بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و آزاد مناطق عالی شورای دبیر بازار- عصر
میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهدافتتاح

خب پایگاه گزارش طربه افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز مومنی» «حمیدرضا ایرنا، از نقل به « بازار عصر » باری های ح

موثرت از یکی اینکه بیان با تولید جهش برای امید و تدبیر دررعنوان الملل بین بورس ایجاد ها برنامه آزادین اقتصادیمناطق ویژه و

مهمت عنوان به موضوع این داشت: اظهار ایجادراست، جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر ین

ط از تا شد کنترخواهد قابل و استاندارد های شیوه ارریق و مالی نیازهای تامین با کاالهایزل صادرات برای مطمئنی مسیر کشور ی

کند.فراهمداخلیتولیدی

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:وی

شورایعالی آزاددبیر تمناطق اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه است،رو تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای ین

گذارتص سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های ماه طی راستا همین در کرد: هایریح پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات ی،

شد.انجامآزادمناطقهایسازمانکلیدی

از بیش اساس همین بر افزود: و2وی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختزمیلیارد

گردشگ و لجستیکی پروژهرهای و کاسپین بندر های اسکله تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهای

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

همکا اینکه بیان با میانرمومنی ای گسترده آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت گذامناطق سرمایه جذب جهت بورس بازارهای های فعالیت گسترش ازرو ویژه به ی

شدخواهدیرازسرانایرسمتبهجیخارمایهسرزودیبهروحانی:اعتبار:عصر|خبرخبرادامهادامه
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شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

گذا سرمایه اقدامات و ها تجارفعالیت و اعتمادساری با شرایط این کرد: تاکید است، ایجادزی بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،بینمالیمنابعوسرمایهورودزمینه

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده مومنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامین

/۰۰/۰۳(اقتصادیویژهوآزادمناطقدرجدیدحرطیالرمیلیاردهزار80افتتاحمیشود؛انجامرییسجمهویحضوربافردا
۳۰-۱۸:۲۷(

ط افتتاح قطار پالس- بارفردا دوازدهم دولت ملی ارزشرط50حهای به میلیارد80ح ایستگاهرهزار به بار پنجمین برای مناطقیال،

رسید.اقتصادیویژهوآزاد

طهخردادما31دوشنبه،(فردا تولید»، جهش برای امید و افتتاح«تدبیر برنامه چهارمین و هفتاد در آذربایجانر) استانهای در هایی ح

هرم غربی،خوزستان، آذربایجان ویدیزشرقی، حضور با بلوچستان و سیستان و گیالن رییسجمهووگان، شدرکنفرانسی افتتاحخواهد ی

سرمایهگذا به مربوط دررکه آزادی حدودرتجامناطق برای و شود می ارس،انزلی اروند، قشم، کیش، صنعتی و2ی- نفر90هزار

میکند.فراهمرامستقیماشتغالزایی

تجا آزاد منطقه در گزارش، اساساین ارسربر سرمایهگذا15ی ارزش با اقتصادی تولیدیو و2یرپروژه اشتغالزایی619هزار و تومان میلیارد

بردا575برای بهره به اروندرنفر آزاد منطقه در و رسد می ورط11ی اقتصادی گذازح سرمایه ارزش به به225یریربنایی تومان میلیارد

کنند.میفراهممستقیمصورتبهرانفر260اشتغالامکانکهرسدمییربردابهره

و15همچنین تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در برداریربنایی بهره به صنعتیقشم سرمایهگذاری ارزش که رسد می آنهاری و2ی 480هزار

برای و است تومان افتتاح880میلیارد نیز کیش آزاد منطقه در و کند می ایجاد شغل قراررط9نفر کار دستور در تولیدی و اقتصادی ح

کند.میشغلیایجادفرصتنفر375برایواستتومانمیلیارد689وهزار2آنهایرگذاارزشسرمایهکهدارد

ط ادامهافتتاح ها،ردر گذا50ح سرمایه با دیگر و64یرپروژه و192هزار هزار هفت اشتغالزایی تومانو رییس117میلیارد فرمان با نفر

کرد.خواهندآغازرااجراییخودعملیاتی،رجمهو

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت زنی ورعملیاتکلنگ هزار یک اشتغالزایی769ی و تومان 6نفر،738میلیارد

گذا سرمایه اعتبار با اروند منطقهآزاد در ورپروژه هزار سه اشتغالزایی517ی و تومان انزلی405میلیارد آزاد منطقه پروژهدر یک نفر،

گذا سرمایه اعتبار اشتغالزایی430یربا و تومان گذا120میلیارد سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه پروژهدر سه و46یرنفر، 217هزار

و هزار یک اشتغالزایی و تومان گذا14نفر،562میلیارد سرمایه اعتبار با قشم منطقهآزاد در ورپروژه هزار هفت و328ی تومان میلیارد
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و هزار یک سرمایهگذا10نفر،936اشتغالزایی اعتبار با کیش آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه یک579ی اشتغالزایی و تومان میلیارد

و سرمایهگذا686هزار اعتبار با ماکو آزاد منطقه در پروژه هشت و ورنفر هزار یک برای213ی اشتغالزایی و تومان آغاز670میلیارد نفر

شد.خواهد

اقتصادیویژهوآزادمناطقدرجدیدحهایرازطیربهرهبرداگام5

ط مرحله، چهار در بردارتاکنون بهره به اخیر یکسال در اقتصادی ویژه و مناطقآزاد در ای توسعه های اینرح پنج مرحله فردا و رسیده ی

شود.میگزاررآیین،ب

بهرهبردا نخستینگام طردر از شهری در ها سالرح سرمایهگذا99،58یورماه ارزش به ورپروژه هزار یک اشتغال580ی و تومان میلیارد

و هزار گذشته412چهار سال ماه دی در دوم گام در و شد آغاز گذا60نفر سرمایه ارزش به سه9یرپروژه اشتغال و تومان میلیارد هزار

و فروردین200هزار در سوم دوره در و شد افتتاح گذارط39نیز1400نفر سرمایه با برایرح اشتغالزایی و میلیاردتومان هزار هفت ی

و هزار پنج بهرهبردا42حدود به آخرنفر در و رسید جاری سال ماه اردیبهشت در فطر عید با همزمان مرحله ارزش94ی،رین به پروژه

کردند.آغازراخودفعالیتنفر943وهزار2اشتغالوتومانمیلیاردهزار6

های پروژه افتتاح گذشته دوره مجموعچهار آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با تومان38ح میلیارد هزار

است.رسیدهیربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16حدودو

دارای آزادایراناکنون هفترتجامناطق تشکیل گذشته های هفته طی استو ماکو و اروند انزلی، ارس، چابهار، قشم، کیش، ی-صنعتی

گرفت.قراردولتکاردستوردروشدتصویبنیزجدیداقتصادیویژهمنطقه13وآزادمنطقه

)۱۱:۵۶-۰۰/۰۳/۳۱(یربناییزپروژه50ازیربهرهبرداباآزادمناطقدرتولیدجهش

رییسجمهو حضور با امروز صبح پالس- و50یرفردا و کرد آغاز را خود فعالیت تومان میلیارد هزار هشت ارزش به بارط52پروژه ح

گرفت.قراراجراییمرحلهدراقتصادیویژهوآزادمناطقدرتومانمیلیاردهزار64یرسرمایهگذا

) امروز جمهوهخردادما31صبح رییس ویدیر) صورت به جهشوی برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد قالب در کنفرانسی

هرم خوزستان، غربی، آذربایجان شرقی، آذربایجان استانهای در طرحهایی اززتولید»، تا کرد افتتاح بلوچستان سیستانو و گیالن گان،

بگیرد.قرارمردمبهرسانیخدمتبرایفعالیتمداردرامروز

سال آغاز از اینکه بیان با روحانی» المسلمینحسن و االسالم «حجت راستا، همین پشتسر99در افتتاح رویداد چهارم و هفتاد امروز تا

تص است، شده مرگذاشته ایران که دهد می نشان جهانیان به روند این کرد: سرمایهگذاریح عالقهمندرکز ایران مردم و است تولید و ی
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هستند.خودکشورآبادانیبه

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر خاطرنشانکرد: مردم نداشتند،ری امید خود هزار248ی

نمیکردند.یرگذاسرمایهآزادمناطقدرمیلیاردتومان

ارزش به پروژههایی فعالیت آغاز اینکه بیان با بورسبین70روحانی ایجاد کرد: تاکید است، ملت این عظمت از نشان تومان میلیارد هزار

است.پیشرفتتوسعهومسیردراقتصادیویژهوآزادمناطقگرفتنقرارازحاکیآبشوربانکالمللی،

کرد: خاطرنشان کیش، در بورس تاالر ایجاد به اشاره با اقتصادی ویژه و آزاد شورایعالیمناطق دبیر مومنی» «حمیدرضا همچنین

مهمت عنوان به طراینموضوع از تا شد خواهد ایجاد اقتصادجهانی به اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر یقرین

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنیمسیرکشوریزارونیازهایمالیتامینبالرکنتقابلواستانداردهایشیوه

گذا سرمایه در دولت سهم اینکه بیان با هایروی آزادیپروژه دورهمناطق چهار طی کرد: تاکید است، درصد چهار اقتصادی ویژه و

گذا621آیینافتتاحیه سرمایه ورپروژه گذازی سرمایه ارزش به ها محدوده این در است248یریربنایی اجرا حال در تومان میلیارد هزار

داشت.خواهدهمراهبهمستقیماشتغالزایینفرهزار37برایدارندویکیزفیپیشرفتدرصد50متوسططوربهکه

جمهو رییس از پایان در تسرمومنی برای درخواستکه وری آبشور بانک برای مجوز صدور و الملل بین بورس فعالیت فرآیند در یع

کند.صادرراالزمدستوراتبانکاختصاصی

شدزنیکلنگافتتاحواقتصادیویژهوآزادمناطقدرحرط102

ط تولید»، جهش برای امید «تدبیرو افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد غربی،ردر آذربایجان شرقی، آذربایجان استانهای در هایی ح

ویدیزخوزستان،هرم حضور با بلوچستان و سیستان و گیالن رییسجمهووگان، سرمایهگذارکنفرانسی به کهمربوط شد افتتاح یری

آزاددر گذارتجامناطق سرمایه ارزش با بودو انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی حدودری- برای تومان میلیارد هزار هشت هزار2ی

است.کردهاشتغالزاییمستقیمنفر90و

ط شاملراین ها سرمایهگذا15ح ارزش اقتصادیبه و تولیدی و2یرپروژه برای619هزار اشتغالزایی و تومان ارس،575میلیارد در 11نفر

ورط اقتصادی گذازح سرمایه ارزش به برای225یریربنایی اشتغالزایی و تومان اروند،260میلیارد در و15نفر تولیدی یربناییزپروژه

سرمایهگذا ارزش و2یربه برای480هزار اشتغالزایی و و880میلیاردتومان قشم در سرمایهرط9نفر ارزش به تولیدی و اقتصادی ح

شد.مینفر375برایاشتغالزاییتومانمیلیارد689وهزار2یرگذا

گذا50همچنین سرمایه با دیگر و64یرپروژه و192هزار هزار هفت اشتغالزایی و تومان جمهو117میلیارد رییس فرمان با ی،عملیاترنفر

گذا سرمایه اعتبار با آزادارس منطقه در پروژه هشت زنی کلنگ عملیات شامل که کردند آغاز را خود وراجرایی هزار یک میلیارد769ی

اشتغالزایی و گذا6نفر،738تومان سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه ورپروژهدر هزار سه اشتغالزایی517ی و تومان نفر،405میلیارد

گذا سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه واشتغالزایی430یریک تومان اعتبار120میلیارد با چابهار آزاد منطقه در پروژه سه نفر،

گذا و217هزارو46یرسرمایه هزار یک اشتغالزایی و تومان گذا14نفر،562میلیارد سرمایه بااعتبار قشم آزاد منطقه در هفترپروژه ی

و و328هزار هزار یک اشتغالزایی و تومان گذا10نفر،936میلیارد سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه 579ی

و هزار یک واشتغالزایی تومان و686میلیارد هزار گذارییک سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در پروژه هشت و تومان213نفر میلیارد

شود.مینفر670برایاشتغالزاییو

ط افتتاح برای رویداد چهار برتاکنون اقتصادی ویژه و آزاد هایمناطق بهرهبردارح گام نخستین در که است شده طرگزار از هادرری ح
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سالرشه سرمایهگذا99،58یورماه ارزش به ورپروژه هزار یک و580ی هزار چهار واشتغال تومان دوم412میلیارد گام در و شد آغاز نفر

گذشته سال ماه دی گذا60در سرمایه بهارزش و9یرپروژه هزار سه اشتغال و تومان میلیارد در200هزار سوم دوره در و شد افتتاح نفر

گذارط39نیز1400فروردین سرمایه با ورح هزار پنج حدود برای اشتغالزایی و تومان میلیارد هزار هفت بردا42ی بهره به ورنفر رسید ی

آخ سالجاردر ماه اردیبهشت در فطر عید با همزمان مرحله ارزش94ی،رین به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار نفر943هزار

کردند.آغازخودرافعالیت

پروژههای افتتاح گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیاردتومان38ح هزار

است.رسیدهیربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16حدودو

دارای اکنون آزادایران هفترتجامناطق تشکیل گذشته های هفته طی و است ماکو و اروند انزلی، ارس، چابهار، قشم، ی-صنعتیکیش،

گرفت.قراردولتکاردستوردروشدتصویبنیزجدیداقتصادیویژهمنطقه13ومنطقهآزاد

آزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217/صنعتیـیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیاردهزار80ارزشباپروژه50افتتاح
)۱۵:۰۱-۰۰/۰۳/۲۷(استاحداثدستدر

ازربهرهبردا و50ی تولیدی عمرانی، ارزشزپروژه با میلیارد80یربنایی اجراییرهزار عملیات آغاز و گذا50یال سرمایه ارزش با دیگر ازرپروژه بیش 641ی
شد.خواهدآغازکنفرانسویدئویقرطازوجمهوررئیسفرمانباصنعتیـیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیاردهزار

شورایعالی دبیرخانه عمومی روابط گزارش آزادبه دبیرمناطق و جمهور رئیس مشاور مومنی» «حمیدرضا اقتصادی، ویژه و

آزادشورایعالی هایمناطق پروژه افتتاح مرحله از دور پنجمین گفت: خبر این اعالم با اقتصادی ویژه آزادو بارتجامناطق صنعتی ـ ی

شد.خواهدگزارربخردادماه31دوشنبهروزجمهور؛رییسروحانیدکترحضور

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه15ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و نفر880یال

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9و

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار
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صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز**

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و نفر،120یال

گذا3 سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه14نفر،562یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با قشم و73یرآزاد ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار10نفر،936یال با کیش آزاد منطقه در پروژه

گذا و35یرسرمایه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در 12یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار

استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217**

های پروژه به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای

اول دوره در است؛ ط99یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر

(اردیبهشت چهارم دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیارد38ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومان

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ 46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

)۰۶:۴۳-۰۰/۰۳/۳۰(مجلسدرهوراندوینرخداآفکلیبر،مردمنمایندهباارسآزادمنطقهسازمانمدیرعاملدیدار

خداآف مردم نماینده حاتمی، حسین با ارس آزاد منطقه سازمان مدیرعامل نشست درردر پیشین مصوبات اسالمی، شورای مجلس در هوراند و کلیبر ین
خداآف پیگیرحوزه خداآفرین محدوده های پروژه زنی کلنگ و افتتاح خصوص در و کشورری آزاد مناطق های افتتاح دوره پنجمین در ارس آزاد منطقه ین

شد.بررسیجمهوررئیستوسط

ف گزارش خداآفربه محدوده خصوصی و دولتی بخش زنی کلنگ و افتتاح قابل های پروژه حجم دورهرینا، این در ارس آزاد منطقه ین

است.یالرمیلیاردهزاردهازبیش

مناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز217/صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاحینا:فر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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های افتتاح دوره پنجمین در است؛ آزادگفتنی تلومناطق زنده ارتباط بصورت اخیر ماه طی که افتتاحزکشور جمهور رئیس توسط یونی

شد؛ بز15خواهد گذارپروژه سرمایه با اقتصادی ازرگ بیش میلیارد26ی بهرهزار ارس آزاد منطقه در دولتی و خصوصی بخش یالی

رسید.خواهدیربردابهره

بزرط8همچنین گذارح سرمایه گذارگ سرمایه میزان با برری بالغ میلیارد16ی زنیرهزار کلنگ دولتی و خصوصی بخش توسط یال

شود.می

)۰۳:۵۹-۰۰/۰۳/۳۱(انزلیآزادمنطقهپوشیدهرسیزشهرباوابیکرپامجموعهاحداثعملیاتآغاز

پا مجموعه ساخت عملیات جمهور، رییس روحانی حسن دکتر فرمان به آزاد مناطق های پروژه افتتاح از دور پنجمین شهرباردر و ابی سزک پوشیدهری
شود.میآغازمنطقهاین

ف گزارش پاربه مجموعه شهربارینا، و ابی سزک گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه خصوصیرمیلیارد4300یرپوشیده بخش یالی

گی بهره با آخرداخلی از مساحتری به فضایی در المللی بین های شاخص و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای یر

گیرد.میقراریربردابهرهموردوساختهنیموسالدوظرفمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرمربع)مترهزار23مترمربع(23000

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این گردشگرخدمات ـ منطقهریحی سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

گذارگردشگ سرمایه با منطقه خاری مقیم ایرانی جهتری در سازمان های ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از ج

گردد.میمحسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایهجذب

گردشگ حوزه در اکنون هم است بزرگفتنی دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه کشور؛رکواآیریحی-گردشگرین خزندگان باغ و یوم

مرگتربز تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل امکاناترینا سایر بهمراه آبی های ورزش و یحی

گردشگرتف و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سازمانریحی سوی از که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقه

مجلسدراندهوروینخداآفرکلیبر،دممرنمایندهباسارادآزمنطقهمانسازعاملمدیردیدارینا:فر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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)۰۷:۵۰-۰۰/۰۳/۳۱(شدافتتاحارسآزادمنطقهدرصنعتیوتولیدیحرط15

) دوشنبه جمهور،هخردادما31امروز رئیس دستور با و کشور آزاد مناطق های پروژه افتتاح آیین پنجمین در منطقهرط15) در تولیدی و عمرانی صنعتی، ح
رسید.یربردابهرهبهوافتتاحفرعی،حرط12واصلیحرطسهازمتشکلارس،آزاد

ف گزارش برداربه بهره و اجرا برای ایرنا، از نقل به طرینا این از هاری و26ح گذاررمیلیارد187.5هزار سرمایه وریریال هزار100یالی

است.گرفتهانجامیزاریرگذاسرمایهدالر

است.شدهفراهمارسآزادمنطقهدرنفر575مستقیماشتغالزمینههاحرطاینافتتاحبا

ط هشت احداث کلنگ همچنین گذارامروز سرمایه با ارس آزاد منطقه صنعتی و عمرانی تولیدی، و21یرح بارمیلیارد112هزار یال

شد.زدهزمینکنفرانسویدیوصورتبهویرجمهورییسدستور

زایی اشتغال با ارس» موتور گذا158«ایستا سرمایه و و20یرنفر بارمیلیارد250هزار سهند» گستر «شیمی و50یال، زایی اشتغال نفر

و2 گذارمیلیارد180هزار سرمایه شریال و باری نگین» صنعت و «کشت و110کت هزار یک و زایی اشتغال سرمایهرمیلیارد50نفر یال

بودند.ارسآزادمنطقهامروزشدهافتتاحهایحرطجملهازیرگذا

ط اجرایی عملیات همچنین ویرامروز ساختمان پازح ژئو زاییریاتور اشتغال با ارس گذا10ک سرمایه و شرمیلیارد120یرنفر کتریال،

و هزار چهار تولید ظرفیت با ارس آذرتروند المللی بین صنعت و اشتغالزایی500کشت سال، در فرنگی گوجه سرمایه100تن و نفر

ورگذا هزار سه گاودارمیلیارد828ی و گذاریال سرمایه با راسی هزار سه و2یری ورمیلیارد855هزار با150یال زایی اشتغال نفر

شد.آغازیرجمهورییسدستور

با ارس آزاد م70منطقه با وسعت هکتار درزکرهزار جلفا شهر تبرکیلومت130یت غرب شمال شهرستانری تا و است شده واقع یز

دارد.امتدادینرخداآف

/۰۰/۰۳(جمهوررئیسفرمانبااقتصادیویژهوآزادمناطقهایسازمانیربناییزواقتصادیحرط102احداثویربردابهره
۳۱-۰۹:۰۳(

اجراییربهرهبردا عملیات آغاز و و102ی اقتصادی تجازپروژه آزاد مناطق در دوشنبه(ریربنایی روز کشور اقتصادی ویژه و صنعتی ـ فرمانهخردادما31ی با (
شد.آغازکنفرانسوویدئیقرطازوجمهوررئیس

ف گزارش پویشربه هفته چهارمین و هفتاد در روحانی، حسن دکتر والمسلمین حجتاالسالم دولت، رسانی اطالع پایگاه از نقل به ینا

های پروژه افتتاح آیین پنجمین در و تولید، جهش برای امید و تدبیر آزادملی رسمیمناطق افتتاح فرمان و102کشور، اقتصادی پروژه

درز را آزادیربنایی هرمرتجامناطق بلوچستان، و سیستان خوزستان، استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی ـ وزی شرقی آذربایجان گان،

کرد.صادرگیالن

اجرای در50برای آزادپروژه بهرهبردامناطق امروز که کشور اقتصادی ویژه میشود،رو آغاز آنها از رسمی و8ی تومان15هزار میلیارد

۱۴۰۰خرداد۳۱
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ه اجرایزاعتبار برای و شده نیز52ینه میشود آغاز رسما امروز آنها احداث عملیات که و62طرحی نظر50هزار در اعتبار تومان میلیارد

است.شدهگرفته

شود.میایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا

افتتاح فرمان صدور از قبل جمهور ورط15رئیس صنعتی برابزح سه افزایش ارس، آزاد منطقه در گذاریربنایی سرمایه اینری در ی

و هزار یک از سال900منطقه در تومان بر98میلیارد بالغ سال6به در تومان میلیارد اقتصادی99هزار جنگ شکست از خوبی نشانه را

دانست.ایرانمردمعلیهیکارآم

ط افتتاح آیین در روحانی وردکتر اقتصادی های تزح اکبر مهندس مرحوم خاطره و یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه کانریربنایی

بسیار زحمات جملهزکه از مختلف های بخش در آزادیادی مستعدمناطق مناطق از یکی عنوان به کیش از کشیدند، کشور توسعه برای

گذا سرمایه سرمایهگذاربرای که است مناطقی جزو کیش گفت: و برد نام بسیارری بسیارزیهای استعداد و گرفته انجام آن در یادی

گذاز سرمایه برای خارجیریادی سرمایه جذب و تحول برای کشور جنوب آزاد منطقه در مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد هم بیشتر ی

باشد.

به دوازدهم و یازدهم دولت همانند هم سیزدهم دولت دارم اطمینان افزود: جمهور آزادرئیس عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

گذا سرمایه افزایش شاهد کرونا و اقتصادی جنگ رغم به خوشبختانه افزود: روحانی درردکتر آزادی بخشمناطق فعالیت و تالش با

است.شدهکشورآیندهوتولیداقتصاد،آیندهبهمردمبیشتریرامیدوابهمنجرکههستیمخصوصی

ط افتتاح به اشاره با ادامه در جمهور مهمررئیس های روابطزح دارم اطمینان داشت: اظهار ارس، آزاد منطقه در اقتصادی و بنایی یر

جمهورجمهو با ایران اسالمی تحری شدن برداشته از بعد آذربایجان بیشتری گسترش شد، خواهد برداشته زودی به که ها خواهدریم ی

یافت.

همکا برای مهمی بسیار تصمیمات اینکه بیان با روحانی جمهوردکتر رئیس با کشور دو گفت:ری است، شده اتخاذ آذربایجان کشور

تح خاطر به تصمیمات این تحرهمه لغو با که بود شده مواجه کندی با غیرقانونی و ظالمانه های وریم عملیاتی نزدیک، آینده در ها یم

بود.خواهندکشوروغربشمالیزمرمناطقدرمثبتبسیارتحولیکشاهدمردمومیشوداجرایی

)۱۰:۱۴-۰۰/۰۳/۳۱(شدندکلنگزنیویربهرهبردااروندآزادمنطقهدرخدماتیوصنعتیحرط17

) دوشنبه کشور،هخردادما31امروز آزاد مناطق های پروژه افتتاح آیین پنجمین در ازرط17) بیش ارزش به صنعتی و9ح سرمایهرمیلیارد430هزار یال
ورگذا داخلی سرمایهگذا100ی یورو جمهورمیلیون رئیس کنفرانسی ویدئو دستور با خارجی درری خوزستان استاندار دشتکی سلیمانی قاسم حضور و ی

شدند.زنیکلنگویربهرهبردااروندآزادمنطقه

ف گزارش سربه ایرنا، از نقل به بهرهبردارینا آیین این در اروند آزاد منطقه سازمان طرپرست افتتاح و وری آبادان در اشتغالزایی حهای

افتتاح برای گفت: اروندرط11خرمشهر آزاد منطقه در تولیدی و2ح سرمایهگذارمیلیارد260هزار گرفتهریال صورت خصوصی بخش ی

است.شدهاشتغالزاییغیرمستقیمصورتبهنفر540ومستقیمصورتبهنفر260برایهاحرطایناجرایبااینکهضمناست

جم…رئیسمانفربااقتصادیویژهوادآزمناطقهایمانسازیربناییزواقتصادیحطر102احداثویداربرهبهرینا:فر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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زنی کلنگ به گروسی اجرایرط6حسین برای افزود: و کرد اشاره اروند آزاد منطقه در هفتزحرط6ح خرمشهر و آبادان در یربنایی

و سرمایهگذا171هزار ورمیلیارد داخلی سرمایهگذا100ی یورو بردارمیلیون بهره با که است شده بینی پیش خارجی طری این از حری

میشود.ایجادشغلغیرمستقیمصورتبه870ومسقیمصورتبهنفر405برایشدندزنیکلنگامروزکهها

ط این افزود: ورگروسی شلمچه سایت خرمشهر، صنعتی سایت در اروند آزاد منطقه توسعه راستای در و خصوصی بخش سوی از حها

شدند.زنیکلنگویربهرهبرداآبادانیکشمارهصنعتیکرشه

ش کرد: بیان پروی از پت ظرف محصول با تاروند موفق پالست نوآوران اعتباررکت با اشتغالزاییرمیلیارد58یفرم با و به28یال نفر

ش غیرمستقیم، و مستقیم سرمایهگذارصورت و پنیر تولید با وارنا غذایی صنایع اشتغالزاییرمیلیارد181یرکت و شه86یال در کرنفر

باشند.میاروندآزادمنطقهدرشدهافتتاحهایحرطجملهازآبادانصنعتی

شرس همچنین افزود: اروند آزاد منطقه سازمان اعتباررپرست با کلراید آلومینیوم پلی محصول تولید با گلگاه بارمیلیارد450کت و یال

ش76اشتغالزایی چاکرنفر، سانا گذارکت سرمایه با شوینده مواد انواع تولید با اروند اشتغالزاییرمیلیارد206یرخ و به79یال نفر

شدند.یربهرهبرداآبادانصنعتیکرشهدرغیرمستقیمومستقیمصورت

ش استایرگروسی، پلی از ساختمانی پانال محصول با زمرد صدف فوم گذارکت سرمایه با اشتغالزاییرمیلیارد40یرن و نفر82یال

ش استایرهمچنین پلی از ساختمانی پانال محصول تولید با فرم پویا پژمان گذارکت سرمایه با اشتغالزاییرمیلیارد67یرن و 38یال

شه در طرنفر دیگر از را آبادان صنعتی بردارک بهره مورد های شرح گفت: و کرد عنوان آزاد منطقه این در آری پیشگامان تجارترکت یا

گذا سرمایه با جوراب محصول تولید اشتغالزاییرمیلیارد81یربا و ط27یال دیگر از بردارنفر بهره مورد های اروندرح آزاد منطقه در ی

است.

بهرهبردا به اشاره با شروی از شری این گفت: اروند طالئی تجارت لنگر گذارکت سرمایه با الایدی المچ محصول تولید با 29یرکت

کرد.فراهمراغیرمستقیمومستقیمصورتبهنفر44اشتغالزمینهکهشدیربهرهبرداآبادانصنعتیسایتدریالرمیلیارد

شرس کرد: بیان اروند آزاد منطقه سازمان گذارپرست سرمایه حجم با و زعفران بندی بسته با آذین سیویل ورمیلیارد52یرکت یال

اشتغالزایی ش44میزان و بارنفر نیز دوربین و پاد مونو آدابتور، انواع پی، اس یو کابل تولید با نیز اروند کاسپین صنعت الکترو پویا کت

شدند.تولیدمدارواردخرمشهرصنعتیکرشهدرنفر56اشتغالزاییویالرمیلیارد67یرگذاسرمایهمیزان

ش افتتاح با داشت: اظهار آنالینرگروسی فروش پایانه باسیم، آنالین فروش پایانه تولید با نیز کیش پارسیان الکترونیک تجارت کت

است.شدهایجادشغلمستقیمغیرومستقیمصورتبهنفر226براییالرمیلیارد986یرگذاسرمایهباوبیسیم

شه در صنعتی پساب خانه تصفیه عملیات آغاز به اشاره با اعتبارروی با پروژه این گفت: خرمشهر صنعتی و2ک یالرمیلیارد778هزار

شد.خواهداحداث

کرد:رس بیان اروند آزاد منطقه سازمان و(معبر13پرست یکهزار اعتبار با نیز دسترسی) شهرمیلیارد317جاده در خرمشهرریال صنعتی ک

شد.خواهداحداث

ب زمینه در طرحی اجرای به کلیدخانهرگروسی، داشت: اظهار و کرد اشاره نیز خرمشهر در شه400ق در وات خرمشهررکیلو صنعتی ک

اعتبار و2با سرمایهگذارمیلیارد741هزار هواییریال خط از و احداث ب400ی وات گذارکیلو سرمایه با بارمیلیارد99یرق و یال

شد.یربهرهبرداخرمشهرصنعتیسایتدرنفر90اشتغالزایی

بهسا به ادامه در نوسازوی و سا(معبر6یزی بازجاده تجهیزرمیلیارد236ی) افزود: و کرد اشاره آبادان صنعتی سایت در اعتبار یال
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شد.آغازشلمچهیرتجاسایتدریورومیلیون100اعتباربانیزبصرهبهشلمچهآهنراهاتصالپروژهگاهرکا

مساحت با اروند آزاد و37منطقه مینوشهر400هزار و خرمشهر آبادان، شهرهای شامل فارس خلیج غربی شمال در مینو)زج(هکتار یره

دارد.قرارکارونواروندرودخانه2تالقیمحلدرکهاست

بهمصرفکنندهوکنندهواردازامروزاقتصادیویژهوآزادمناطقشوند/پیشرانخارجییرسرمایهگذادربایدآزادمناطق
)۱۰:۱۴-۰۰/۰۳/۳۱(استشدهتبدیلکنندهتولیدوکنندهرصاد

ط هفته هر افتتاح جمهور سالررئیس آغاز از ای توسعه و ملی که99حهای دانست واقعیت این بیان در جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت را تاکنون
تح از ناشی موانع و مشکالت و هستند خود کشور آبادانی و توسعه به عالقمند نتوانستهرایرانیان کرونا شیوع و دشمن اقتصادی جنگ و ظالمانه های یم

کند.ایجادمانعکشورپیشرفتوتوسعهراهدر

ف گزارش افتتاحربه آیین پنجمین در دوشنبه روز روحانی حسن دکتر والمسلمین حجتاالسالم دولت، رسانی اطالع پایگاه از نقل به ینا

پروژههایرط و آزادحها تصمناطق تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین و هفتاد در کشور اقتصادی ویژه روندرو کرد: یح

سرمایهگذا افزایش و کشور آبادانی و طرتوسعه در هایری پروژه و مردمزحها که است این دهنده نشان مختلف بخشهای در یربنایی

هستند.امیدوارکشوروخودآیندهبه

تح و اقتصادی جنگ برابر در ایستادگی و مقاومت با ایران مردم اینکه بیان با روحانی دشمنردکتر بینی و سیاه صورت ظالمانه، یمهای

آم مسئوالن گذشته روزهای در داشت: اظهار مالیدند، خاک به تحررا لغو برای و پذیرفته مدتها از بعد را خود اشتباه واکسنریکایی یم

از کرونا با مقابله تجهیزات تامین در و هستیم واکسن کننده تولید امروز ما که است درحالی این و کردند آمادگی اعالم ایران علیه کرونا

یم.رنداجرخابهیزنیاماسکجمله

دیگ بخش در جمهور جایگاهررئیس اهمیت به اشاره با خود سخنان از آزادی گفت:مناطق کشور، اقتصاد در اقتصادی ویژه و

آزادامروز بامناطق ایران بین ارتباطی پل و شدهاند تبدیل کننده تولید و کننده صادر به کننده مصرف و کننده وارد از و یافته توسعه

هستند.جهانمختلفکشورهایوهمسایگان

اینکه بر تاکید با روحانی آزاددکتر سرمایهگذامناطق در تحرباید بزودی گفت: شوند، پیشران خارجی سرمایهری و میشود برداشته یمها

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجی

تب با خود سخنان ابتدای در جمهور بزررئیس مسئولیت به عمل خاطر به ایران مردم از (ع)، رضا امام سعادت با میالد وریک سیاسی گ

کرد.یرسپاسگزایخیرتامقطعایندریرجمهویاسترانتخاباتدرکترشواجتماعی

آم رسمی مقام یک اعتراف به اشاره با روحانی تحردکتر گستره به آمریکا ظالمانه خریمهای بر حتی گفت:ریکا کرونا، واکسن و ماسک ید

تح را چیز همه سفید کاخ ظالمان که میگفتیم چه هر ایران، ملت علیه عیار تمام اقتصادی جنگ نیم و سال سه طول وردر کرده یم

نمیکردند.باورعدهایبازبستهاند،راراههاهمه

دولت و کردند اعمال ایران ملت علیه کامل محاصره نیم و سال سه سفید کاخ ظالمان که داد نشان اعتراف این افزود: جمهور رئیس

است.دادهادامهرامسیرهمانگذشتهماه5حدوددرمتفاوتشعارهایوجودبانیزیکارآمجدید
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تص روحانی آمردکتر کرد: صادریح حتی و خودکفا ماسک تولید در ایران ملت دیدند وقتی واکسنریکاییها تولید زمینه در و است کننده

کرد.خواهندرفعراایرانبرایواکسنوماسکیدرخیمرتحکهکنندمیاعالمتازهاست،بودهموفقنیز

ط مستمر افتتاح جمهور بزررئیس عمرانی آمرحهای به تودهنی یک را کشور سراسر در افتتاحهایرگ کرد: خاطرنشان و توصیف یکا

آم شاید که داد نشان تحرپنجشنبهها با بتوانند هریکاییها اما کنند، مواجه مشکل با را ایران ملت رفاه تولیدریم توانست نخواهند گز

کنند.تعطیلکشورایندررافعالیتو

است:حرشاینبهروحانیدکترسخنانکاملمتن

الرحیمالرحمنبسماهلل

تب موسیالرضا(ع)، علیبن حضرت سعادت با میالد شب مناسبت به جهان مسلمانان همه و ایران ملت امامیربه میکنم. عرض یک

دا چه هر و است ایرانیان ما افتخار و فخر موجب دازیمرکه همام امام آن بلند سایه آنریر بلند روح به توسل با ما کشور انشاءاهلل یم.

بود.خواهدپیشرفتوتوسعهمسیردرروزبهروزامام

بز بسیار مسئولیت مردم سیزدهمرالحمداهلل دوره برای را جمهور رئیس و دادند انجام جمعه روز در را خودشان اجتماعی و سیاسی گ

خب مجلس و مجلس میاندورهای انتخابات مناطق از بعضی در بود. هم شوراها انتخابات البته کردند. مردمرانتخاب به که بود هم گان

تبزع ایران تاریز مقطع این در که ارزشمندی و خوب بسیار اقدام این خاطر به میگویم صندوقریک پای خودشان گسترده حضور با یخی

دادند.انجامآرا

سال آغاز از گذشته هفتههای همه افتتاحهای و امروز چهارمین99افتتاحهای و هفتاد امروز و کردیم آغاز را پنجشنبهها افتتاح که

م ایران که است این عالمت اولین است. جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت یک هست، سرمایهگذارافتتاح ورکز است تولید و ی

در االن که کنید نگاه آمار همین به شما هستند. خودشان کشور آبادانی به عالقمند ایران آزادمردم شد.مناطق اعالم دررط621ما ح

آنها اجرای برای که اجراست گذا248حال سرمایه تومان میلیارد طرهزار این شده، پایان53حهاری تا و شده عملیاتی و اجرایی درصد

میرسد.افتتاحبهاینهاهمهومیکندپیداادامهآیندهسالوسال

سرمایهگذا سود به اگر باشند، نداشته امید خودشان کشور آینده به مردم اگر است. مهمی بسیار مساله باشند،راین نداشته امید خود ی

در248نمیآیند فقط تومان میلیارد آزادهزار بسیاررسرمایهگذامناطق مناطق کنند. آنهازی در روزانه که هست کشور سراسر در یادی

اینرسرمایهگذا در که مشکالتی و سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی میشود. یک3ی برابر در کشیدند، مردم نیم و سال

تا در بینظیر اقتصادی تارجنگ در که منطقه راریخ ملتی که بوده، نظیر کم هم جهان مانند3.5یخ کنند، محاصره کامل طور به سال

است.نداشته

تح را ملتی سفید کاخ ظالمان اینراینکه بگذارند. دست روی دست و نکنند حمایت و کمک سفید کاخ ترس از هم دیگران و کنند یم

آم دارایی مسئولین که تحرحرفی آمادهایم فردا از که کردند اعالم پیش روز سه برداریکا را کرونا واکسن تروریم این یعنی یستهاریم،

جدید دولت که ماهها از بعد حاال کردند. قفل را بانکی فعالیتهای تمام و بستند مردم این روی بر را چیز همه که میکنند اعتراف کامال

تح باید است معتقد و آمده کار طرروی آن که گفته بارها و بگذارد کنار را طریم تحرح، االنرح بوده، نادرست و غلط ترامپ 4،5یم

ندارد.اشکالیباشد،کروناواکسنوماسکبرایاگربانکی،تبادلکهگفتندپیشروزسهدوتازههستند،کارِرساستماه

صاد ماسک در و ندارد نیاز ماسک در ایران میدانستند که زمانی از بعد هم تولیدکنندهراین هم واکسن در فهمیدند و هستیم کننده

است.آزادواکسنبرایبانکیتبادلگفتندتازهوقتآنشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیمتولیدکهوقتیشدیم.
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کشید طول ماهها گفتیم مردم به اینکه میشود، اداره سختی چه با کشور که میزدیم مردم به نیم و سال سه این طول در که حرفی این

ایران اختیار در واکسن بتوانند آنها که کنیم پرداخت را کوواکس واکسنهای یعنی جهانی، بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم تا

که حاال شود. کشور وارد هست، نیاز مورد آنچه اینکه برای کشیدیم سختیهایی چه که کنند باور بود سخت مردم برای شاید بگذارند،

آم پیش روز سه صردو شود،یحریکاییها آغاز بانکی فعالیت ماسک و واکسن برای فقط که داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم ًا

مالیدند.خاکبهرادشمنسیاهصورتحالعیندراماکردند،زندگیسختیایچهبامردمکهمیدهدنشاناین

بز مالیدندرمردم خاک به را آنها بینی مالیدند، خاک به را سفید کاخ جالدان همه صورت مالیدند، خاک به را ترامپ صورت ایران گوار

تح شرایط این در عظمت با و قامت سرو سرمایهگذارو و ایستادگی همهریم با بود الزم آنچه شرایط همین در کردند. تولید کردند، ی

جنگ این اما هستند، فشار در جنگ این سایه در مردم و هست گرانی البته است، جنس از پر کشور بازار کردیم. کشور وارد سختیها

شود.محققداشتند،آنهاکههدفیوبپاشد،فروایراناقتصادنگذاشت

آم به تودهنی یک پنجشنبهای هر بود. پنجشنبه افتتاحهای مهم، بسیار کارهای از شماریکی دهیم نشان آنها به که بود یکاییها

تح را ایران ملت تحرنمیتوانید را ایران تولید نمیتوانید کنید. تحریم به را مردم راحتی میتوانید کنید. میتوانیدریم بکشانید، یم

تح به را بازدارارزانی تولید جهش مسیر از توسعه، مسیر در را ملتی نمیتوانید اما بکشانید، تحولریم این شاهد امروز الحمداهلل و ید

هستیم.کشورسراسردر

آخ تا دولت، این آخر روز تا ایرانرانشاءاهلل مردم که داد خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را خود افتتاحهای دوشنبه و پنجشنبه ین

میکنند.تالشکشورتوسعهزمینهدرسرافرازحدچهتا

در بحمداهلل آزادامروز طمناطق بسیاررمختلف شد.زحهای افتتاح ط8یادی تومان میلیارد مجموعرهزار و شد افتتاح کهح آنچه با ًا

گذا شدرسرمایه زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در اینکه بود. تومان میلیارد گذا70هزار سرمایه و افتتاح تومان میلیارد باشیم،رهزار ی

است.ملتاینعظمتنشان

آزاداز صادمناطق مناطق به واردکننده مناطق از دوازدهم و یازدهم دولت در اینکه دلیل به میکنم مناطقرتشکر از شدند، تبدیل کننده

تبدیل مختلف کشورهای و ایران بین ارتباطی پل و همسایگان و ایران بین ارتباطی پل به شدند، تبدیل تولیدکننده مناطق به واردکننده

در امروز اینکه آزادشدند. کهمناطق است این نشان اینها همه هستند، آفشور بانک و بینالمللی بورس ایجاد فکر آزاددر کشورمناطق

باشد.پیشرانخارجییرسرمایهگذادربایدآزادمناطقانشاءاهللواستپیشرفتوتوسعهمسیردر

تحرسرمایهگذا زودی به انشاءاهلل گرفت. خواهد انجام کشور در جا همه خارجی سمتری به خارجی سرمایههای و میشود برداشته یم

سرا امازایران شد، خواهد آزادیر انشاءاهللمناطق باشند. پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در و دارند را خودشان خاص شرایط

شوند.برخوردارآنبهرهازانشاءاهللمردمتاباشیمسیزدهمدولتدروآیندههفتههایطولدربیشترفعالیتشاهدزمینهایندر

کاتهربورحمهاهللوعلیکموالسالم
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)۱۰:۱۴-۰۰/۰۳/۳۱(رسیدیربهرهبردابهکیشدرخدماتیوعمرانیحرط9

) دوشنبه کشور،هخردادما31امروز آزاد مناطق های پروژه افتتاح آیین پنجمین در گردشگرط9) و خدماتی عمرانی، جرح در رییسزی دستور با کیش یره
رسید.یربهرهبردابهکنفرانسویدئوصورتبهیرجمهو

ف گزارش طربه این اجرای برای ایرنا، از نقل به بارینا همزمان صورت به که اروندرط50حها و قسم ارس، آزاد منطقه سه در دیگر ح

جمهو رییس روحانی حسن االسالم حجت دستور شد،ربا افتتاح میلیارد19ی گذارهزار سرمایه ،ریریال و11یالی یوررو 22میلیون

گذا سرمایه دالر اررمیلیون برایزی آن نتیجه در که شده انجام و375ی مستقیم صورت به شغل755نفر مستقیم غیر صورت به نفر

است.شدهایجاد

ط بلراین یوتاور، مسکونی مجتمع شامل، ها ماربAکوح پرشین های شرج شرینا، دوم فاز پارسیان، سرویس پترو خدماترکت کت

مه فامور فرآیند شرایمنی دوم فاز میکا، کابین تلکه شرگان، جدید فاز پویش، طاها شرکت مدیفارم، کیش لرکت مت هیدرونیووکت ک

است.کیشالمتیدرمرواکترشماتیک،

مساحت به زمینی در یوتاور مسکونی و10مجتمع با100هزار مربع مربع21متر متر بازهزار و میلیارد6یربنا گذارهزار سرمایه یریال

است.شدهایجاداشتغالمستقیمغیرصورتبهنفر150ومستقیمصورتبهنفر30برایآندرکهشدهاحداث

ماربAکوبل پرشین های مساحترج به زمینی در و11ینانیز با595هزار مربع و14متر مربع865هزار مستقیمزمتر اشتغال برای یربنا

است.شدهاحداثاعتباریالرمیلیاردهزار10بانفر350مستقیمغیرونفر27

دارایرش نیز کیش پارسیان سرویس پترو گی27کت نمونه خدمات ارایه به مربوط حفاردستگاه گل از ارایهری اطالعات، پایش و ی

است.پیشرفتهمادالکینگسرویسارایهویرحفاخدمات

ط این گذارمیلیارد150حربرای سرمایه گذاریریال سرمایه دالر میلیون پنج و آنریالی نتیجه در که شده انجام صورت46ی به نفر

هستند.بکارمشغولمستقیمغیرصورتبهنفر57ومستقیم

ش دوم مهرفاز فامور فرآیند ایمنی خدمات ایمنیرکت بازرسی منظور به نیز کیش آموزش45گان و گاز و نفت صنایع به مربوط داد قرار

و هزار مستقیم400یک اشتغال افق با مستقیم12نفر غیر و با18نفر گذارمیلیارد200نفر سرمایه وریریال سرمایه700یالی یورو هزار

است.شدهاحداثیزاریرگذا

با نیز کیش میکا کابین و20تلکه معمولی ب2کابین و رفت مسیر کیلومتر سه طول به ویژه بارکابین سرمایهرمیلیارد600گشت یال

وریرگذا گذا10یالی سرمایه یورو اررمیلیون آنزی در که شده احداث و80ی مستقیم صورت به مستقیم120نفر غیر صورت به نفر

هستند.بکارمشغول

ش دوم حفارمرحله زمینه در خدمات ارایه برای پویش طاها دایرکت گیری نمودار و گیرکشنال مغزه و چاهی درون دوربین و باری 250ی

گذارمیلیارد سرمایه وریریال گذا17یالی سرمایه دالر اررمیلیون مستقیمزی اشتغال افق با مستقیم70ی غیر و احداث130نفر نفر

است.شده

ش جدید هشترفاز ساالنه تولید افق با ورزشی های مکمل انواع و خوراکی های قطره و شربت تولید عرصه در فعال مدیفار کیش کت

است.شدهایجادنفر45مستقیمغیرونفر30مستقیماشتغالافقبایالیرمیلیارد270یرگذاسرمایهباقوطیمیلیون
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لرش مت بهوکت زمینی در گاز و نفت صنایع حوزه در دقیق ابزار اتصاالت و شیرآالت تتولید زمینه در که نیز کیش ماتیک هیدرونیو ک

عملیاتی700مساحت حجم با مربع با13متر قطعه انرمیلیارد450هزار نتیجه در که شده احداث اعتبار مستقیم10یال صورت به نفر

هستند.بکارمشغولمستقیمغیرصورتبهنفر60و

مروارش بارکت دارد فعالیت شرب آب تولید زمینه در که کیش المت گذارمیلیارد700ید سرمایه مستقیمریال اشتغال افق با نفر70ی

است.شدهاحداثنفر200مستقیمغیرو

ش ساالنهراین است قادر لیوانی،630کت آشامیدنی آب لیتر و6هزار بط400میلیون آشامیدنی آب لیتر سی،500یرهزار 13سی

و آشامیدنی500میلیون آب لیتر سی،1500هزار و6سی آشامیدنی200میلیون آب لیتر و20هزار میلیون سه آب200گالنی، لیتر هزار

کند.بازارروانهوتولیدرافرمیرپازپتتولیدتن810ویرلیت10گالنیآشامیدنی

اجرایی عملیات آیین این گردشگرط12در و خدماتی عمرانی، جرح در جمهوزی دستوررییس با دوشنبه روز کیش ویدئوریره صورت به ی

ط این اجرای برای شد آغاز و15حهارکنفرانس گذارمیلیارد209هزار سرمایه وریریال هزار یک شامل که شد خواهد انجام 103یالی

است.دولتیبخشیرگذاسرمایهیالرمیلیارد106ووهزار14ودولتیبخشیرگذاسرمایهیالرمیلیارد

این93 اعتبارات از هرط12درصد دولتی منابع از نیز درصد هفت و خصوصی بخش سوی از برایزح آن نتیجهاجرای در که شود می ینه

شد.خواهدایجادشغلمستقیمغیرومستقیمصورتبهنفرنفر686وهزاریکبرای

تجا مراکز بر عالوه اکنون حدودرهم خدماتی، و گذا340ی سرمایه حجم با صنعتی خدمات و صنعتی و10یالیریرواحد 593هزار

ورمیلیارد دال534یال چوبی،رمیلیون مصنوعات پزشکی، تجهیزات پالستیکی، "مصنوعات تولیدات جمله از مختلف های زمینه در ی

هزارو پنج واحدها دراین و است فعال منطقه این در بهداشتی" و آرایشی محصوالت و غذایی مواد بندی به567بسته مشغول نفر

کارهستند.

وزج میلیون یک حدود ساله همه که بوده آسیا غرب جنوب پذیر گردشگر مناطق چهار از یکی کیش پذیرش800یره گردشگر نفر هزار

است.رسیدهممکنحداقلبهگذشتهسالدرکهمیکرد

ج از هرمزکیش استان های اززیره بیش با در91گان مساحت مربع آنرکیلومت18کیلومتر گذشته در که شده واقع ایران جنوبی کرانه ی

خواندند.میقیسرا

ج راهبردی،زاین موقعیت دلیل به تاکنون دیرباز از گردشگزیره و اقتصادی همهجانبه توسعه و نظیر بی های گردشگرانریبایی مقصد ی

میشود.محسوبکشورآزادمناطقینرتحرمطازیکیهموارهوبودهاقتصادوتجارتحوزهفعاالنو

استپذیرامکاناقتصادیویژهوآزادمناطقدرالمللبینبورسیزراهاندابایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذب
)۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۲۷(

شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و آزاد مناطق شورایعالی دبیر و جمهور رییس مشاور
میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهدافتتاحبورسعالی

سیدریدارهبربهربهکیشدرخدماتیوانیعمرحطر9ینا:فر|خبرخبرادامهادامه
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ف گزارش طربه افتتاح آیین پنجمین در دوشنبه روز مومنی» «حمیدرضا ایرنا، از نقل به پروژههایرینا و آزادحها اقتصادیمناطق ویژه و

موثرت از یکی اینکه بیان با تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین و هفتاد در المللرکشور بین بورس ایجاد ها برنامه ین

آزاددر مهمتمناطق عنوان به موضوع این داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه بارو خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر ین

ط از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به کنتراتصال قابل و استاندارد های شیوه ارریق و مالی نیازهای تامین با مسیرزل کشور ی

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنی

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:مومنی

ت اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با تصروی است، تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای طیرین راستا همین در کرد: یح

گذا سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های هایرماه سازمان کلیدی های پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات مناطقی،

شد.انجامآزاد

شورایعالی آزاددبیر ازمناطق بیش اساس همین بر افزود: اقتصادی ویژه و2و کیش،500هزار فرودگاه ترمینال برای تومان میلیارد

کیشایر، توسعه و گردشگزتجهیزات و لجستیکی های وریرساخت تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهایپروژهوکاسپینبندرهایاسکلهتکمیل

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

شورایعالی آزاددبیر همکامناطق اینکه بیان با اقتصادی ویژه میانرو ای گسترده آزادی بازارمناطق مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه و

تص است، گرفته صورت شرسرمایه ایجاد کرد: خاصریح سرمایه تامین آزادکت جهتمناطق بورس بازارهای های فعالیت گسترش و

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهایازویژهبهیرگذاسرمایهجذب

مر برون بانک اینکه بیان با مهمتزمومنی از یکی نیز گذاری سرمایه اقدامات و ها فعالیت رساندن ثمر به در مالی ساختارهای ورین ی

اعتمادسارتجا با شرایط این کرد: تاکید است، بینزی مالی منابع و سرمایه ورود زمینه ایجاد بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده جمهور، رییس مشاور گفته تجاربه و ظرفیتری آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامینجهتباالیی

شورایعالی دبیر گفته آزادبه ازمناطق بیش حاضر حال در اقتصادی، ویژه بانک320و و479شعبه بیمه حال74شعبه در صرافی شعبه

هستند.کشورآزادمناطقاقتصادیفعاالنبهیراعتباومالیزمینهدررسانیخدمت

های پروژه افتتاح آیین پنجمین در جمهور رییس روحانی حسن دکتر والمسلمین حجتاالسالم است؛ آزادگفتنی فرمانمناطق کشور،

رسمی و102افتتاح اقتصادی درزپروژه را آزادیربنایی ورتجامناطق سیستان خوزستان، استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی ـ ی

کرد.صادرگیالنوشرقیآذربایجانگان،زهرمبلوچستان،

استپذیرامکاناقتصادیویژهوادآزمناطقدرلمللابینسبوریاهاندازربایارزلیماتامینوجیخارمایههایسرجذبینا:فر|خبرخبرادامهادامه
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اجرای در50برای آزادپروژه بهرهبردامناطق امروز که کشور اقتصادی ویژه شد،رو آغاز آنها از رسمی و8ی اعتبار15هزار تومان میلیارد

اجرایزه برای و شده نیز52ینه شد آغاز رسما امروز آنها احداث عملیات که و62طرحی گرفته50هزار نظر در اعتبار تومان میلیارد

است.شده

شود.میایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا

)۱۱:۲۷-۰۰/۰۳/۳۱(شدافتتاحقشمیربناییزپروژه15

ارزپروژه15 ارزش به و53یزیربنایی یورو و9یالیرمیلیون اشتغال960هزار حجم با دستور880میلیاردی با قشم آزاد منطقه در انسانی نیروی
شد.افتتاحجمهوررئیسکنفرانسیوویدئ

ف گزارش خبربه از نقل به امروزرگزارینا قشم، از فارس افتتاحهایهدوشنب(ی دور پنجمین در جمهور) درریاست آزادی 15کشورمناطق

ارزپروژه ارزش به و53یزیربنایی یورو و9یالیرمیلیون اشتغال960هزار حجم با با880میلیاردی قشم آزاد منطقه در انسانی نیروی

شد.افتتاحجمهوررئیسکنفرانسیوویدئدستور

تش در قشم آزاد منطقه سازمان گردشگرمدیرعامل سایت نخست فاز داشت: اظهار پروژهها این بایریح سرمایهرمیلیارد200َکندالو یال

شد.افتتاحیرهزجساحلینواردریرگردشگظرفیتافزایشباهدفقشمآزادمنطقهسازمانتوسط

وسعت به مساحتی در پروژه این افزود: درویشپور برای6علی و25هکتار، مستقیم بهصورت محلی بهصورت75نیروی نیرو

است.داشتههمراهبهاشتغالغیرمستقیم

تص پور محوطهساردرویش کرد: انجامشدهزیح اقدامات ازجمله بلوار این سبز فضای و روشنایی تأمین دسترسی، بلوار احداث اسکله، ی

است.یرگردشگسایتاینازیربهرهبردانخستفازدر

کارب افزایش توسعه، داد: ادامه دروی فعالیتهای امنیت و تجاری فعالیتهای تا گرفته صیادی از گردشگریایی و اشتغالری ایجاد ی،

است.سایتاینساختبرایقشمآزادمنطقهسازماناصلیاهدافازمحلیجوامعبرایدرآمدزاییوپایدار

قشمروستاییویرشهمحیطبهبودویحیرتفسرانهرشد**

پا همچنین کرد: اضافه قشم آزاد منطقه سازمان شهرمدیرعامل محلهای کلیرکهای وسعت به روستایی و با6ی مترمربع هزار

رسید.یربهرهبردابهجمهوررییسدستبهقشمیرهزجدردولتیبخشیالیرمیلیارد200وهزاریکیرسرمایهگذا

پا این احداث گفت: پور جردرویش روستاهای و شهرها سطح در پیرامونی محیط بهبود راستای در محلهای برایزکهای تالشی یره،

است.گرفتهصورتقشمآزادمنطقهسازمانتوسطیرهزجساکنانزندگیکیفیتافزایشواجتماعیمسئولیتهایبهعمل

پا کرد: عنوان شهروی در مذکور محلهای ورکهای قشم شهر مسکونی ج60کهای بززروستای پروژه دومین اعتبارریره، میزان ازنظر گ

است.منطقهایندریرجمهویاسترافتتاحهایپنجمدورعمرانیپروژههایمیاندر

اشتغالزایی کرد: عنوان ورنف300درویشپور مستقیم بهصورت ویرنف900ی از غیرمستقیم بهصورت خدماتیژی پروژه این دیگر گیهای

است.یرهزجسطحدریحیرتفو

استپذیرامکاناقتصادیویژهوادآزمناطقدرلمللابینسبوریاهاندازربایارزلیماتامینوجیخارمایههایسرجذبینا:فر|خبرخبرادامهادامه
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قشممحلیجامعهبهیرساختیزخدماتشاخصارتقا**

آمادهسا پروژه کرد: عنوان قشم آزاد منطقه سازمان دزمدیرعامل شهر شمالی ساحل آسفالت بااعتباری ارزشرگهان به یالرمیلیارد200ی

خدمات شاخص ارتقا راستای در قشم آزاد منطقه سازمان جزتوسط جامعه به تدبیرزیرساختی دولت رییس توسط نیز گردشگران و یره

شد.افتتاحامیدو

خاک عملیات شامل پروژه این گفت: پور جدولگذازیردرویش دری، شمالی ساحل بلوار روشنایی و آسفالت باری، که است گهان

میدهد.افزایشراگهانردشهردرترددییرساختهایزسرانهمتر،865طولبهدولتیبخشیرسرمایهگذا

پروژه، این در داشت: ابراز و30وی مستقیم بهصورت بومی شه90نیروی جامعه و شده شغل صاحب غیرمستقیم بهصورت ورنیرو ی

شد.خواهندبرخورداریربیشترفاهازدارند،ترددگهانردشهربهکهگردشگرانی

قشمدرنقلیوحملخدماتسرانهافزایش**

قطعه نخست فاز افتتاح داشت: اظهار قشم آزاد منطقه سازمان سرمایهگذاربز3مدیرعامل با خلیجفارس میلیاردرگراه هزار یک یالیری

داد.افزایشرایرهزجدرحملونقلیخدماتسرانهقشم،آزادمنطقهسازمان

بز این کرد: بیان پور طولردرویش به د7.8گراه میدان تا کاوه اسکله حدفاصل مسیررکیلومتر دو در و کرده متصل یکدیگر به را گهان

کند.تسهیلرامنطقهساکنانوگردشگرانتردداستقرارمتر،11.5باندهرعرضبهگشتررفتوب

اضطرا توقف و کندرو تندرو، خط سه پروژه، این در داشت: ابراز روانساروی به تا طراحیشده باند هر در وزی رفت پر در تردد ی

نماید.یربیشتکمکیرهزججادهینرآمدت

کرد: خاطرنشان قشم آزاد منطقه سازمان و50مدیرعامل مستقیم ط150نیروی این در غیرمستقیم راهاندارنیروی با و دارند اشتغال یزح

تجا محمولههای و ساکنان،گردشگران انتقال نقلو مسیر، طراین از که جری آبی مرزهای تسهیلزیق میکنند، تردد اصلی سرزمین به یره

شد.خواهد

قشمیدرمروارفاهیکرشهافتتاح**

شه نخست فاز گفت: پور مرواردرویش سرمایهگذارک با رفاهی2یرید سرانه افزایش باهدف قشم آزاد منطقه سازمان هزارمیلیاردی

شد.افتتاحیرجمهویاسترافتتاحیههایدورپنجمیندریرهزج

شه این کرد: عنوان وروی هزار دو وسعت به مساحتی در رفاهی با500ک ویالیی واحد پنج شامل واحدزمترمربع هر 530یربنای

میشود.شاملرادوبلکسواحدیکودوطبقهواحدچهارکهاستمترمربع

شه این افتتاح با داد: ادامه قشم آزاد منطقه سازمان برایرمدیرعامل رفاهی، و70ک مستقیم بهصورت بومی بهصورت210نیروی نیرو

مییابد.ارتقاآزاد،منطقهاینرفاهیکهایرشهظرفیتوایجادشدهاشتغالغیرمستقیم

قشمگانانربازفعالیتتسهیلبراییرساختیزخدماتساماندهی**

جمهو رییس همچنین کرد: اضافه پور آمادهساردرویش پروژه آغاز دستور اراضیزی درهکتا35ی انبارهای سرمایهگذاری با را یرگهان

کرد.صادریالرمیلیارد700وهزاریک

بهرهبردا با کرد: عنوان برایروی پروژه این از و50ی شده ایجاد اشتغال مستقیم بهصورت مشغول150نفر غیرمستقیم بهصورت نیز نفر

شد.خواهندفعالیت

آمادهسا کرد: اضافه قشم آزاد منطقه سازمان دزمدیرعامل انبارهای سایت مساحتری به زمینی در مشا35گهان بهصورت و کتیرهکتار
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است.شدهاجراییگهانردشهرسطحانبارهایساماندهیباهدفخصوصیبخشوقشمآزادمنطقهسازمانمیان

انباردا پور، ذخیرهساردرویش فرآیند ذخیرهسازی فرآیند شامل و است انبار یک در کاال کنتزی درری، و شده کاالها و... موجودی ل

داشت.خواهدیرگذارتأثینقشاقتصادیفعاالنکاراییمیزانویترمدیبهبوددقت،افزایش

برنامه طبق گفت: آمادهسازیروی مراحل طی از پس گرفته صورت راهاندازی و سایت این مربوطزی انبارهای تا است قرار آنها، کامل ی

کنند.پیداانتقالمنطقهاینبهساماندهیجهتگهانردشهردرفعالیرتجاواحدهایبه

میشودکشوردرمیگوتولیدکوردداررقشم**

ش افزود: قشم آزاد منطقه سازمان بالغبررمدیرعامل سرمایهای با قشم یزدان کیان شرمیلیارد670کت نخستین بهعنوان کتریال،

افتتاح قشم آزاد منطقه در روحانی حسن توسط کرده، صنعتی شیوه به میگو پرورش به اقدام متراکم فوق تکنیک با که کشور شیالتی

شد.

ش این گفت: پور تولیدردرویش ظرفیت با نخست، فاز در آب800کت تولیدات ارتقا و غذا تأمین به کمک ضمن سال، در میگو یانزُتن

ارزآو کشور، خاردر به قشم آزاد منطقه برند صدور و جری اراضی حفظ به نگاهی کشور، تکنولوزج سایه در ساژیره متراکم و نیززی ی

است.داشته

برای اشتغال ایجاد کرد: بیان و15وی مستقیم بهصورت بومی وی25نیروی دیگر از غیرمستقیم بهصورت پروژهژنیرو این گیهای

است.ارزشمند

ش گفت: قشم آزاد منطقه سازمان بارمدیرعامل قشم یزدان کیان تولید480کت ظرفیت میانگین، بهطور هر40حوضچه، در میگو ُتن

حدود برداشت (با سنتی روش با مقایسه در که دارد را هکتا7هکتار هر در کشوررُتن غذایی صنعت در میگو تولید درزمینه جهشی ،(

زد.خواهدرقم

سوالراقامتیمجموعهافتتاحباقشماقامتظرفیت**افزایش

بهرهبردا داشت: اظهار بااعتباردرویشپور قشم سوالر اقامتی مجموعه نخست فاز میلیاردری هزار یک معادل بخشری توسط یال

میافزاید.قشمگردشگراناقامتظرفیتبهتخت152خصوصی،

بااعتبا اقامتی مجموعه این کرد: عنوان میلیاردروی هزار یک معادل شاملری خصوصی بخش توسط از40یال متشکل اقامتی واحد

میکند.مرتفعرایبازیرهزجاینبهسفربهعالقهمندگردشگرانویژهنیازهایتمامیکهاستخوابهدوواحد16وخوابهیکواحد24

خدماتی، بخشهای بر عالوه قشم سوالر اقامتی مجموعه کرد: اضافه قشم آزاد منطقه سازمان تجا5مدیرعامل عرضهرواحد برای ی

برای درمجموع که دارد نیز صنایعدستی و و35محصوالت مستقیم بهصورت همراه60نیروی به اشتغالزایی غیرمستقیم بهصورت نیرو

داشت.خواهد

با این از پیش قشم آزاد منطقه گفت: پور و11درویش با425هزار که بود جهان و کشور مختلف مناطق از گردشگرانی پذیرای تخت

رسید.خواهدتخت577هزار11بهمذکورظرفیتمجموعه،اینافتتاح

قشمیرمسافبنادردریرشناوترددتسهیل**

مقاومسا و الیروبی پروژه کرد: عنوان ارزشزوی به پهل و الفت اسکلههای سرمایهگذارمیلیارد400ی با و آزادریال منطقه سازمان ی

رسید.یربهرهبردابهیرجمهویاسترتوسطنیزقشم

مقاومسا الیروبی، شامل پروژه این افزود: قشم آزاد منطقه سازمان بهسازمدیرعامل پهل،زی، و الفت اسکلههای عرشه اصالح و ی

شدافتتاحقشمیربناییزپروژه15ینا:فر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۴۹۳
Freena.ir



پرترددت از یکی جربهعنوان ورودی مبادی نگهدازین ظرفیت افزایش تعمیر، باهدف ورودیریره مبدأ این ظرفیت از بهینه استفاده و ی

شد.اجراییقشمآزادمنطقهسازمانتوسط

برای اشتغال فرصت ایجاد کرد: بیان پور و15درویش مستقیم ط45نیروی این درآمدن اجرا به دیگر مزایای از غیرمستقیم حرنیروی

است.

پروژه، این نخست بخش در داشت: ابراز د53وی پهنه از مترمکعب طرهزار دوم بخش در و شده الیروبی پهل، و الفت اسکله ح،ریایی

گرفت.صورتیرهزجبهورودیخودروهایحاملشناورهاییرگیوپهلتسهیلبهمنظورخشکیپهنهیزبهساویزمقاومسا

نگهدا و حفظ کرد: خاطرنشان قشم آزاد منطقه سازمان منطقهرمدیرعامل سازمان سوی از اجتماعی مسوولیت یک بهعنوان اسکلهها ی

بوده امید و تدبیر دولت در منطقه این اقدامات از بخشی گردشگران، و ساکنان به درخور و شایسته خدمات ارائه باهدف و قشم آزاد

است.

قشمیرهزجدریانزآبافزودهارزشزنجیرهتکمیل**

جمهو رییس دستور با همچنین افزود: پور طردرویش از طری یک کنفرانس ویدئو ظرفیتریق با خشک ماهی تولید حوزه در تولیدی ح

رسید.یربهرهبردابهسالدرمحصوالتانواعتنهزار10تولید

ش داد: ادامه خشروی ماهی بستهبندی و (تولید قشم غذای سالم سرمایهگذاککت با جمهورمیلیارد380یر) رییس دستور با یریالی

بهرهبردا با که کرد آغاز را خود برایرفعالیت پروژه این از و100ی شده ایجاد اشتغال مستقیم بهصورت بومی نیروی نیز90نفر نفر

شد.خواهندفعالیتمشغولغیرمستقیمبهصورت

برنامه طبق گفت: قشم آزاد منطقه سازمان چرخهزیرمدیرعامل به ورود جهت واحد این در تولیدشده شیالتی محصوالت گرفته صورت ی

مال و ژاپن جنوبی، (کره شرقی آسیای کشورهای به خلیجفارسزصادرات حوزه کشورهای و از(ی) بخشی همچنین و است آماده عمان)

آب خوراک اولیه ماده تهیه جهت تولیدی واحد این تولیدشده شزمحصوالت به خواهدریان پیدا اختصاص حوزه این تولیدکننده کتهای

کرد.

فرآو و تولید چرخه در ارزشافزوده ایجاد جهت بلندی گام قشم غذای سالم مجتمع کار به آغاز با داشت: ابراز پور محصوالتردرویش ی

کردن دار طمع همچنین تولیدی واحد این توسعه فاز در که میگیرد صورت پایدار اشتغال ایجاد و اقتصادی رشد باهدف منطقه شیالتی

است.پیشبینیشده)Anchovies(آنچویشکالتتولیدهمچنینوداخلیبازارهایبهمحصوالتارائهجهتخشکماهی

فرآو صنعتی، فعالیتهای توسعه کرد: خاطرنشان سودآوروی باهدف منطقه این شیالتی محصوالت به مربوط بستهبندی و وری ی

است.یرهزجدرقشمآزادمنطقهسازمانهمچنینوامیدوتدبیردولتاصلیاهدافازبومیانبرایاقتصادیتوسعه

قشمدریژانرتولیدروندازپشتیبانی**

ار بااعتبار قشم حرا نفتی اسکله نخست فاز داشت: اظهار قشم آزاد منطقه سازمان حضور53یزمدیرعامل با یورو میلیون

رسید.یربهرهبردابهقشمآزادمنطقهدرامیدوتدبیردولترییسکنفرانسیوویدی

ش افزود: بهرهبرداردرویشپور و ساخت قشمرکت حرا اسکله سرمایهگذا(ی پاسارهلدینگ بودهری پروژه این خصوصی سرمایهگذار گاد)

پهل ظرفیت قشم، حرا نفتی اسکله آن، افتتاح با کشتیرگیوکه ش35ی خوراک تأمین به و پیداکرده را تنی حوزهرهزار در فعال کتهای

میپردازد.یژانرتولید

انر و گاز نفت، صنعت نیازهای تأمین در زدایی مانع موجب تولید، رشد به رو روند از پشتیبانی ضمن توانمندی، این داد: ادامه یژوی
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میکند.تبدیلبرندیکبهنفتیتولیداتحوزهدرراقشمناموشدهتولیدیصنایعخهایرچگردشومنطقه

بهرهبردا آغاز با داشت: ابراز قشم آزاد منطقه سازمان شناورمدیرعامل پایگاه این از طری از خام نفت ورود ایجادری، باهدف شناور یق

توسط که نفتی فرآوردههای سایر و شناورها سوخت نفت، قیر، نظیر محصوالتی انتقال سپس، و خوراک تأمین در تجهیزات و تسهیالت

گرفت.خواهدصورتشده،تولیدهمجوارپاالیشگاههای

اسکله، این افتتاح کرد: عنوان و45درویشپور مستقیم ج120نیروی اشتغال و کار چرخه وارد را غیرمستقیم تثبتزنیروی در که کرد یره

بز از یکی قشم، حرا نفتی اسکله و دارد بسزایی نقش محلی جامعه پایدار ظرفیترگتردرآمدهای با کشور جنوب در نفتی اسکلههای ین

با و و14یرگیرتخلیه پهلهزار500میلیون امکان دوم فاز در که است نفتی فرآوردههای نفتیرگیوُتن کشتیهای نیز80ی را تنی هزار

کرد.خواهدمهیا

کشورغذاییمحصوالتبرقشمبرند**

بهرهبردا به اشاره با شروی توسعه دوم فاز از پاالیشگاهزکتری سرمایهگذاریست با قشم جلبک باال110یریز با قشم گفت: میلیاردی،

شد.کشوربهداشتیوآرایشیمحصوالتوغذاییزنجیرهازبخشیتأمینآمادهخود،تولیداتظرفیتبردن

ش این کرد: بیان قشم آزاد منطقه سازمان تکنولورمدیرعامل توسعه با فناوژکت و ظرفیتری توانسته توسعهای، فاز در محصول تولید ی

برساند.سالدرُتن30بهُتن2.5ازرااسپیرولیناجلبکیزرپودرتولید

ش افزود: پاالیشگاهزکتردرویشپور سطحیریست در قشم، آزاد منطقه در فعال خصوصی بخش سرمایهگذار بهعنوان قشم جلبک یز

وسعت فراو14به کشت، به اقدام مترمربع موادرهزار تولید جهت پروتئین از غنی منبع یک بهعنوان اسپیرولینا جلبک میکرو تولید و ی

است.کردهغذاییاولیه

بودن پذیر تجدید داد: ادامه امکانروی و لبشور و شور آبهای در رشد امکان حاصلخیز، زراعی زمینهای به نیاز عدم جلبکها، یز

مصرف آزمایشگاهی، و بسته فضاهای در آنها پرورش و ایجادCO2رشد محیطO2و نمودن تمیز تولید( فرآیند اهمیتتیسزدر (

میکند.ارزشمندترراآنهاازاستفاده

ش این کرد: خاطرنشان قشم آزاد منطقه سازمان برایرمدیرعامل اشتغال ایجاد با تم40کت با بومی بانوانرنیروی اشتغال بر ویژه کز

فناو60و از استفاده با کشور غذایی امنیت تأمین درزمینه غیرمستقیم، بشرنیروی زندگی کیفیت ارتقاء جهت روز فعالیتریهای یت

میکند.

قشمآزادمنطقهدرزندگیکیفیتارتقای،رشهخدماتتوسعه**

شه فاضالب تصفیهخانه سوم مدول کرد: بیان تصفیهردرویشپور توان و دولتی بخش سرمایه با ساحلی روز1000ک در آب مترمکعب

گرفت.قراریربهرهبرداموردقشمآزادمنطقهیرجمهویاسترافتتاحیههایدورپنجمیندر

بااعتبار تصفیهخانه این گفت: ساکنانرمیلیارد500وی زندگی کیفیت ارتقا و خدمات بهبود راستای در قشم آزاد منطقه سازمان یالی

است.اجراشدهوطراحی

تص متوسطروی بهطور قشم شهر فاضالب تصفیهخانه در ساخت حال در های مدول از یک هر ظرفیت کرد: و1000یح روز در مترمکعب

پیکرض شه(3.8یب نشتاب و انسانی فاضالبهای ازترشامل حذف قابلیت و بوده گسترده هوادهی سیستم فعال، لجن روش به (

دارد.رایفیکاسیونرنیتروشبه

پروژه، این افتتاح با کرد: خاطرنشان قشم آزاد منطقه سازمان و25مدیرعامل مستقیم شده75نیروی شغل صاحب غیرمستقیم نیروی
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میگیرد.قرارمصرفموردقشمیرهزجسبزفضاییرنگهداوتوسعهبهمنظورتصفیهشده،ویافتیزباآبو

گردشگرانوساکناندسترسیتسهیلبرایقشمجادههاییزبهسا**

جمهو رییس همچنین گفت: پور طردرویش نخست فاز بااعتبارری را هلر - رمچاه - جنوبی ساحل بلوار اجرای عمرانی میلیارد400ح

کرد.افتتاحقشمیرهزجدریالر

میشود.عملیاتیخصوصیبخشسرمایهگذاروسازماناینمیانکتیرمشابهصورتوکیلومتر2طولبهپروژهاینافزود:وی

خاک عملیات اجرای کرد: اضافه قشم آزاد منطقه سازمان جدولگذازیرمدیرعامل درری، نیز سبز فضای ایجاد و روشنایی آسفالت، ی،

است.پیشبینیشدهساکنانبهبهترخدماتارائهجهتعمرانیپروژهاینمحدوده

بهرهبردا با کرد: عنوان پور طردرویش این از برایری عمرانی و30ح ایجادشده اشتغال مستقیم بهصورت بومی کار نیروی نیز90نفر نفر

شد.خواهندکاربهمشغولغیرمستقیمبهصورت

بهسا داد: ادامه برونشهزوی حادثهخیز نقاط رفع و روستایی معابر اصلی، جادههای گردشگرانری و شهروندان جان حفظ بهمنظور ی

میشود.انجاممستمربهصورتاجتماعیمسوولیتبهعملراستایدرقشمآزادمنطقهسازمانتوسط

برونشه معبرهای کیفیت به توجه گفت: قشم آزاد منطقه سازمان شرمدیرعامل بهعنوان مهمتری از یکی قشم، اصلی ینریانهای

دارد.شهروندانسالمتوحملونقلی،رگردشگجملهازیرهزجفعالیتیبخشهایسایردرمهمیتأثیرکهاستسازمانایناهداف

ج مواصالتی محورهای فرسودگی و کمبود امید و تدبیر دولت از پیش تا کرد: خاطرنشان پور اززدرویش بیش مساحت با قشم 1500یره

و ج67کیلومترمربع مردم روی پیش چالشهای از یکی راهزروستا نهضت یازدهم دولت در چالش این رفع برای میآمد، بهحساب یره

دارد.ادامهنیزهماکنونوشدآغازقشمیرهزجدریزجادهساو

دوشنبه امروز فارس، گزارش جمهو1400خردادماه31به رییس حضور با کنفرانسی ویدیو آیین تعدادردر ار105ی بااعتبار 667یزپروژه

و دالر و276میلیون یورو و61یالیرمیلیون ط150هزار معرفی و زنی کلنگ افتتاح، بخش سه در دررهزارمیلیاردی اجرا حال در حهای

رسید.یربهرهبردابهومعرفیقشمآزادمنطقه

افتتاحهای از مرحله چهار در این از پیش قشم آزاد جمهورمنطقه باریاست امید و تدبیر دولت در اعتبار63ی به هزار64یالیرپروژه

است.حضورداشتهخصوصیودولتیبخشدودریردالمیلیون281ویورومیلیون340یزارومیلیاردی670و

)۱۲:۴۳-۰۰/۰۳/۳۱(شدآغازچابهارآزادمنطقهدریربناییزواقتصادیحرطسهاجراییعملیات

ط سه اجرایی ورعملیات اقتصادی ملی ارزح اعتبار با وزیربنایی میلیارد یک سرمایهگذا421ی و یورو و64یالیریرمیلیون دررمیلیارد553هزار یال
شد.آغازیرجمهورییسدستورباوکنفرانسوویدئیقرطازچابهارآزادمنطقه

ف گزارش مربه انقالب معظم رهبر جانب از که سالی در ایرنا، از نقل به بخشیزینا زداییها، مانع و پشتیبانیها تولید، نام به است ین

برنامه تجازیراز آزاد منطقه کالن اهداف تحقق برای امید و تدبیر دولت در گرفته صورت ایجادری و تولید رشد برای چابهار صنعتی ی

سرمایهگذا شاهد و نشسته ثمر به صادراتمحور و پایدار امروزراشتغال و هستیم سنگین صنایع عرصه در غیردولتی بخش کالن یهای
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جمهو رییس دستور سرمایهگذاربا مجموع با ملی پروژه سه اجرایی عملیات ارری وزی میلیارد یک سرمایهگذا421ی و یورو یرمیلیون

معادلر و64یالی سرمایهگذارمیلیارد553هزار میزان نظر از پروژهها این که شد آغاز خصوصی بخش توسط نوعریال همچنین و ی

هستند.اهمیتداراییژتکنولو

ط کرد آغاز را خود اجرایی عملیات روحانی حسن دستور با که پروژه شرنخستین استرح پتروشیمی صنایع در مبنا» صنعت «کیمیا کت

ساخت برای در2که که است پلیپروپیلن واحدهای و اتیلن پلی تولید واحد یک الفینها به متانول تبدیل واحد یک متانول واحد

مساحت به گذا73زمینی سرمایه با و ورهکتار میلیارد یک و350ی هزار چهار و یورو سالیانه500میلیون تولید برای تومان میلیارد

است.شدهطراحینفر460وهزار2برایمستقیماشتغالایجادوپتروشیمیمحصولانواعُتنهزار414ومیلیونیک

ش پروژههای مجموعه از پروژه بفردردومین منحصر مجموعه و آن جانبی صنایع و شکر تصفیه حوزه در که بوده تیس پیشرو صبا کت

بزرگردشگ شامل درگتری مساحترین با جهان مصنوعی مساحت116یاچه به زمینهایی مجموعه در اقامتی جزایر و هکتار139هکتار

گذا سرمایه با و35یرو و700میلیون یکهزار و یورو خدمات500هزار ارائه و شکر پایه بر محصول انواع تولید برای تومان میلیارد

است.شدهطراحینفر726برایمستقیماشتغالایجادواقامتیویرگردشگ

ط پروژه، شیرسومین سارح دزین آب آزادری منطقه محدوده در مستقر فوالد و پتروشیمی صنایع در استفاده و آشامیدنی آب برای یا

برنامهرتجا فاز سه طی که است چابهار صنعتی شزیری و است شده مری نگین توسعه سرمایهگذاکت امروزرُکران دارد. عهده به را آن ی

جمهو رییس دستور تولیدربا ظرفیت با پروژه این نخست فاز اجرایی عملیات شی40ی آب مکعب متر اسمزرهزار روش با روز در ین

آبهای از برداشت و گذازمعکوس سرمایه با و و35یریرسطحی و700میلیون یورو برای450هزار مستقیم اشتغال و تومان میلیارد

شد.شروعنفر76

کالنت شهید بندر به پتروشیمی محصوالت انتقال خط اجرایی عملیات همزمان است ذکر به سایترالزم به آب انتقال خط همچنین و ی

شد.آغازنیزپتروشیمی

ط اجرایی بهرهبردار«عملیات آیین در شده، ذکر طرحهای از ملیری آزادحهای هرمرتجامناطق استانهای صنعتی ـ آذربایجانزی گان،

شد»آغازبلوچستانوسیستانوگیالنخوزستان،غربی،وشرقی

شد.افتتاحوکلنگزنیکشورسطحدرملیحرطتومانمیلیاردهزار70ازبیشمراسمایندر

)۱۵:۰۶-۰۰/۰۳/۳۱(اندشدهتبدیلکنندهتولیدوکنندهرصادبهکنندهواردازآزادمناطقامروز

ط هفته هر افتتاح جمهور سالررئیس آغاز از ای توسعه و ملی که99حهای دانست واقعیت این بیان در جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت را تاکنون
تح از ناشی موانع و مشکالت و هستند خود کشور آبادانی و توسعه به عالقمند نتوانستهرایرانیان کرونا شیوع و دشمن اقتصادی جنگ و ظالمانه های یم

کند.ایجادمانعکشورپیشرفتوتوسعهراهدر

ف گزارش افتتاحربه آیین پنجمین در دوشنبه روز روحانی حسن دکتر والمسلمین حجتاالسالم دولت، رسانی اطالع پایگاه از نقل به ینا

پروژههایرط و آزادحها تصمناطق تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین و هفتاد در کشور اقتصادی ویژه روندرو کرد: یح

سرمایهگذا افزایش و کشور آبادانی و طرتوسعه در هایری پروژه و مردمزحها که است این دهنده نشان مختلف بخشهای در یربنایی

شدآغازچابهارادآزمنطقهدریربناییزواقتصادیحطرسهاییاجرعملیاتینا:فر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۴۹۷
Freena.ir

http://www.newswire.ir/IIOKS0CG


هستند.امیدوارکشوروخودآیندهبه

تح و اقتصادی جنگ برابر در ایستادگی و مقاومت با ایران مردم اینکه بیان با روحانی دشمنردکتر بینی و سیاه صورت ظالمانه، یمهای

آم مسئوالن گذشته روزهای در داشت: اظهار مالیدند، خاک به تحررا لغو برای و پذیرفته مدتها از بعد را خود اشتباه واکسنریکایی یم

از کرونا با مقابله تجهیزات تامین در و هستیم واکسن کننده تولید امروز ما که است درحالی این و کردند آمادگی اعالم ایران علیه کرونا

یم.رنداجرخابهیزنیاماسکجمله

دیگ بخش در جمهور جایگاهررئیس اهمیت به اشاره با خود سخنان از آزادی گفت:مناطق کشور، اقتصاد در اقتصادی ویژه و

آزادامروز بامناطق ایران بین ارتباطی پل و شدهاند تبدیل کننده تولید و کننده صادر به کننده مصرف و کننده وارد از و یافته توسعه

هستند.جهانمختلفکشورهایوهمسایگان

اینکه بر تاکید با روحانی آزاددکتر سرمایهگذامناطق در تحرباید بزودی گفت: شوند، پیشران خارجی سرمایهری و میشود برداشته یمها

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجی

تب با خود سخنان ابتدای در جمهور بزررئیس مسئولیت به عمل خاطر به ایران مردم از (ع)، رضا امام سعادت با میالد وریک سیاسی گ

کرد.یرسپاسگزایخیرتامقطعایندریرجمهویاسترانتخاباتدرکترشواجتماعی

آم رسمی مقام یک اعتراف به اشاره با روحانی تحردکتر گستره به آمریکا ظالمانه خریمهای بر حتی گفت:ریکا کرونا، واکسن و ماسک ید

تح را چیز همه سفید کاخ ظالمان که میگفتیم چه هر ایران، ملت علیه عیار تمام اقتصادی جنگ نیم و سال سه طول وردر کرده یم

نمیکردند.باورعدهایبازبستهاند،راراههاهمه

دولت و کردند اعمال ایران ملت علیه کامل محاصره نیم و سال سه سفید کاخ ظالمان که داد نشان اعتراف این افزود: جمهور رئیس

است.دادهادامهرامسیرهمانگذشتهماه5حدوددرمتفاوتشعارهایوجودبانیزیکارآمجدید

تص روحانی آمردکتر کرد: صادریح حتی و خودکفا ماسک تولید در ایران ملت دیدند وقتی واکسنریکاییها تولید زمینه در و است کننده

کرد.خواهندرفعراایرانبرایواکسنوماسکیدرخیمرتحکهکنندمیاعالمتازهاست،بودهموفقنیز

ط مستمر افتتاح جمهور بزررئیس عمرانی آمرحهای به تودهنی یک را کشور سراسر در افتتاحهایرگ کرد: خاطرنشان و توصیف یکا

آم شاید که داد نشان تحرپنجشنبهها با بتوانند هریکاییها اما کنند، مواجه مشکل با را ایران ملت رفاه تولیدریم توانست نخواهند گز

کنند.تعطیلکشورایندررافعالیتو

است:حرشاینبهروحانیدکترسخنانکاملمتن

الرحیمالرحمنبسماهلل

تب موسیالرضا(ع)، علیبن حضرت سعادت با میالد شب مناسبت به جهان مسلمانان همه و ایران ملت امامیربه میکنم. عرض یک

دا چه هر و است ایرانیان ما افتخار و فخر موجب دازیمرکه همام امام آن بلند سایه آنریر بلند روح به توسل با ما کشور انشاءاهلل یم.

بود.خواهدپیشرفتوتوسعهمسیردرروزبهروزامام

بز بسیار مسئولیت مردم سیزدهمرالحمداهلل دوره برای را جمهور رئیس و دادند انجام جمعه روز در را خودشان اجتماعی و سیاسی گ

خب مجلس و مجلس میاندورهای انتخابات مناطق از بعضی در بود. هم شوراها انتخابات البته کردند. مردمرانتخاب به که بود هم گان

تبزع ایران تاریز مقطع این در که ارزشمندی و خوب بسیار اقدام این خاطر به میگویم صندوقریک پای خودشان گسترده حضور با یخی

دادند.انجامآرا
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سال آغاز از گذشته هفتههای همه افتتاحهای و امروز چهارمین99افتتاحهای و هفتاد امروز و کردیم آغاز را پنجشنبهها افتتاح که

م ایران که است این عالمت اولین است. جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت یک هست، سرمایهگذارافتتاح ورکز است تولید و ی

در االن که کنید نگاه آمار همین به شما هستند. خودشان کشور آبادانی به عالقمند ایران آزادمردم شد.مناطق اعالم دررط621ما ح

آنها اجرای برای که اجراست گذا248حال سرمایه تومان میلیارد طرهزار این شده، پایان53حهاری تا و شده عملیاتی و اجرایی درصد

میرسد.افتتاحبهاینهاهمهومیکندپیداادامهآیندهسالوسال

سرمایهگذا سود به اگر باشند، نداشته امید خودشان کشور آینده به مردم اگر است. مهمی بسیار مساله باشند،راین نداشته امید خود ی

در248نمیآیند فقط تومان میلیارد آزادهزار بسیاررسرمایهگذامناطق مناطق کنند. آنهازی در روزانه که هست کشور سراسر در یادی

اینرسرمایهگذا در که مشکالتی و سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی میشود. یک3ی برابر در کشیدند، مردم نیم و سال

تا در بینظیر اقتصادی تارجنگ در که منطقه راریخ ملتی که بوده، نظیر کم هم جهان مانند3.5یخ کنند، محاصره کامل طور به سال

است.نداشته

تح را ملتی سفید کاخ ظالمان اینراینکه بگذارند. دست روی دست و نکنند حمایت و کمک سفید کاخ ترس از هم دیگران و کنند یم

آم دارایی مسئولین که تحرحرفی آمادهایم فردا از که کردند اعالم پیش روز سه برداریکا را کرونا واکسن تروریم این یعنی یستهاریم،

جدید دولت که ماهها از بعد حاال کردند. قفل را بانکی فعالیتهای تمام و بستند مردم این روی بر را چیز همه که میکنند اعتراف کامال

تح باید است معتقد و آمده کار طرروی آن که گفته بارها و بگذارد کنار را طریم تحرح، االنرح بوده، نادرست و غلط ترامپ 4،5یم

ندارد.اشکالیباشد،کروناواکسنوماسکبرایاگربانکی،تبادلکهگفتندپیشروزسهدوتازههستند،کارِرساستماه

صاد ماسک در و ندارد نیاز ماسک در ایران میدانستند که زمانی از بعد هم تولیدکنندهراین هم واکسن در فهمیدند و هستیم کننده

است.آزادواکسنبرایبانکیتبادلگفتندتازهوقتآنشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیمتولیدکهوقتیشدیم.

کشید طول ماهها گفتیم مردم به اینکه میشود، اداره سختی چه با کشور که میزدیم مردم به نیم و سال سه این طول در که حرفی این

ایران اختیار در واکسن بتوانند آنها که کنیم پرداخت را کوواکس واکسنهای یعنی جهانی، بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم تا

که حاال شود. کشور وارد هست، نیاز مورد آنچه اینکه برای کشیدیم سختیهایی چه که کنند باور بود سخت مردم برای شاید بگذارند،

آم پیش روز سه صردو شود،یحریکاییها آغاز بانکی فعالیت ماسک و واکسن برای فقط که داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم ًا

مالیدند.خاکبهرادشمنسیاهصورتحالعیندراماکردند،زندگیسختیایچهبامردمکهمیدهدنشاناین

بز مالیدندرمردم خاک به را آنها بینی مالیدند، خاک به را سفید کاخ جالدان همه صورت مالیدند، خاک به را ترامپ صورت ایران گوار

تح شرایط این در عظمت با و قامت سرو سرمایهگذارو و ایستادگی همهریم با بود الزم آنچه شرایط همین در کردند. تولید کردند، ی

جنگ این اما هستند، فشار در جنگ این سایه در مردم و هست گرانی البته است، جنس از پر کشور بازار کردیم. کشور وارد سختیها

شود.محققداشتند،آنهاکههدفیوبپاشد،فروایراناقتصادنگذاشت

آم به تودهنی یک پنجشنبهای هر بود. پنجشنبه افتتاحهای مهم، بسیار کارهای از شماریکی دهیم نشان آنها به که بود یکاییها

تح را ایران ملت تحرنمیتوانید را ایران تولید نمیتوانید کنید. تحریم به را مردم راحتی میتوانید کنید. میتوانیدریم بکشانید، یم

تح به را بازدارارزانی تولید جهش مسیر از توسعه، مسیر در را ملتی نمیتوانید اما بکشانید، تحولریم این شاهد امروز الحمداهلل و ید

هستیم.کشورسراسردر

آخ تا دولت، این آخر روز تا ایرانرانشاءاهلل مردم که داد خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را خود افتتاحهای دوشنبه و پنجشنبه ین
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میکنند.تالشکشورتوسعهزمینهدرسرافرازحدچهتا

در بحمداهلل آزادامروز طمناطق بسیاررمختلف شد.زحهای افتتاح ط8یادی تومان میلیارد مجموعرهزار و شد افتتاح کهح آنچه با ًا

گذا شدرسرمایه زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در اینکه بود. تومان میلیارد گذا70هزار سرمایه و افتتاح تومان میلیارد باشیم،رهزار ی

است.ملتاینعظمتنشان

آزاداز صادمناطق مناطق به واردکننده مناطق از دوازدهم و یازدهم دولت در اینکه دلیل به میکنم مناطقرتشکر از شدند، تبدیل کننده

تبدیل مختلف کشورهای و ایران بین ارتباطی پل و همسایگان و ایران بین ارتباطی پل به شدند، تبدیل تولیدکننده مناطق به واردکننده

در امروز اینکه آزادشدند. کهمناطق است این نشان اینها همه هستند، آفشور بانک و بینالمللی بورس ایجاد فکر آزاددر کشورمناطق

باشد.پیشرانخارجییرسرمایهگذادربایدآزادمناطقانشاءاهللواستپیشرفتوتوسعهمسیردر

تحرسرمایهگذا زودی به انشاءاهلل گرفت. خواهد انجام کشور در جا همه خارجی سمتری به خارجی سرمایههای و میشود برداشته یم

سرا امازایران شد، خواهد آزادیر انشاءاهللمناطق باشند. پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در و دارند را خودشان خاص شرایط

شوند.برخوردارآنبهرهازانشاءاهللمردمتاباشیمسیزدهمدولتدروآیندههفتههایطولدربیشترفعالیتشاهدزمینهایندر

کاتهربورحمهاهللوعلیکموالسالم

)۱۳:۲۷-۰۰/۰۴/۰۱(شدزنیکلنگوافتتاحاروندآزادمنطقهدرصنعتیپروژه17جمهوررئیسکنفرانسیویدئوحضوربا

ط افتتاح آیین پنجمین امروزردر کنفرانس، ویدئو قالب در جمهور رئیس روحانی حسن حضور با کشور اقتصادی ویژه و آزاد مناطق پروژههای و 11حها
شد.آغازنیزدیگرپروژه6زنیکلنگوافتتاحاروندآزادمنطقهدرپروژه

ف گزارش سربه طرینا، افتتاح مراسم در اروند آزاد منطقه سازمان پروژههایرپرست و آزادحها حضورمناطق با که کشور اقتصادی ویژه و

ب خرمشهر و آبادان های شهرستان محلی مسئوالن از چند تنی و سازمان این معاونین خوزستان، امروزراستاندار گفت: شد، پروژه11گزار

گرفت.قراریربردابهرهموردوافتتاحمنطقه؛ایندرنفر260برایاشتغالزاییویالرمیلیارد259وهزار2بربالغیراعتباباتولیدی

ط اینکه به اشاره با گروسی بردارحسین بهره به خصوصی بخش همت با همگی مذکور خدماتی و صنعتی های افزود:رح اند، رسیده ی

پرش از پت ظرف ی کننده تولید اروند، موفق پالست نوآوران بارکت ایرانی گذارمیلیارد58یفرم سرمایه اشتغالریال و داخلی نفر10ی

و مستقیم طور ش18به مستقیم، غیر طور به بارنفر ایرانی لبنیات کننده تولید وارنا، آبادان غذایی صنایع سرمایهرمیلیارد181کت یال

زاییرگذا اشتغال و داخلی و27ی مستقیم طور به ش59نفر مستقیم، غیر شکل به بارنفر ایرانی، کلراید آلومینیوم پلی گلگاه 450کت

گذارمیلیارد سرمایه اشتغالریال و داخلی و25ی مستقیم طور ش51به مستقیم، غیر شکل به پاکرنفر سانا تولیدرکت اروند، خ

گذا سرمایه حجم با ایرانی شوینده انواع ی اشتغالرمیلیارد206یرکننده و داخلی و26یالی مستقیم شکل به غیر53نفر طور به نفر

ش استایرمستقیم، پلی از ساختمانی پانل کننده تولید زمرد، صدف فوم ورکت ایرانی گذارمیلیارد82ن سرمایه وریال داخلی نفر10ی

و مستقیم طور ش19به ، مستقیم غیر طور به استایرنفر پلی از ساختمانی پانل کننده تولید فوم پویا پژمان سرمایهرکت حجم با ایرانی ن

برایرمیلیارد67یرگذا اشتغال زمینه ایجاد و داخلی و17یالی مستقیم طور به ش21نفر مستقیم، غیر شکل به آرنفر پیشگامان یارکت
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با ایرانی نخ تابندگی و جوراب کننده تولید گذارمیلیارد81تجارت، سرمایه برایریال زایی اشتغال و داخلی و10ی مستقیم طور به نفر

ش17 و مستقیم غیر شکل به ورنفر ال.ای.دی المپ کننده تولید اروند، طالیی تجارت لنگر گذارمیلیارد29کت سرمایه وریال داخلی ی

هستند.آبادانصنعتیسایتدرشدهیربردابهرهیپروژه8مستقیم؛غیرطوربهنفر28ومستقیمطوربهنفر16اشتغال

ش داد:همچنین ادامه گذاروی سرمایه حجم با ایرانی زعفران ی کننده بندی بسته آذین، سیویل زاییرمیلیارد52یرکت اشتغال و یال

و15برای مستقیم طور به ش29نفر و مستقیم غیر شکل به پی،رنفر یو.اس. کابل کننده تولید اروند، کاسپین صنعت الکترو پویا کت

آدابتور با(انواع دوربین، پاد مونو و صنعتی) غیر گذارمیلیارد67شارژ سرمایه اشتغالریال و داخلی و19ی مستقیم شکل به 37نفر

ش و مستقیم غیر طور به سرمایهرنفر با سیم بی و سیم با آنالین فروش های پایانه ی سازنده کیش، پارسیان الکترونیک تجارت کت

داخلیرگذا برایرمیلیارد986ی اشتغال ی زمینه ایجاد و و85یال مستقیم طور به صنعتی168نفر سایت در مستقیم غیر شکل به نفر

رسیدند.یربردابهرهبهوافتتاحخرمشهر

زنیرس کلنگ عملیات آغاز از خود سخنان ادامه در اروند آزاد منطقه سازمان سرمایه6پرست اعتبار با اروند آزاد منطقه در دیگر پروژه

و35یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد171هزار و با405یال صنعتی پساب خانه تصفیه اجرای افزود: و داد خبر و2نفر میلیارد778هزار

گذار سرمایه برایریال زایی اشتغال و و80ی مستقیم طور به احداث170نفر مستقیم، غیر طور به سرمایه(معبر13نفر با دسترسی) جاده

ورگذا هزار یک برایرمیلیارد317ی اشتغال ایجاد و و100یال مستقیم شکل به کلیدخانه200نفر احداث مستقیم، غیر طور به 400نفر

گذا سرمایه حجم با وات میزانرکیلو به داخلی و2ی برایرمیلیارد741هزار زایی اشتغال و و25یال مستقیم طور به طور50نفر به نفر

هوایی خط اجرای مستقیم، گذا400غیر سرمایه با خرمشهر صنعتی سایت در واقع وات برایرمیلیارد99یرکیلو اشتغال ایجاد و یالی

و30 مستقیم طور به بهسا60نفر احداث، مستقیم، غیر شکل به نوسازنفر و آبادان6یزی صنعتی سایت سا(معبر بازجاده 236ی)

گذارمیلیارد سرمایه برایریال زایی اشتغال و و20ی مستقیم شکل به شلمچه50نفر آهن راه اتصال پروژه و مستقیم غیر طور به نفر

گذا سرمایه با بصره مشتر– شهرساری و راه وزارت و اروند آزاد منطقه سازمان میزانزک به برای100ی اشتغال ایجاد و یورو 150میلیون

و مستقیم طور به تجا340نفر سایت در مستقیم غیر شکل به ،رنفر شلمچه شد.6ی زده زمین به نیز آنها کلنگ امروز که هستند پروژه

)۱۳:۲۷-۰۰/۰۴/۰۱(چابهارآزادمنطقهدرتولید"جهشبرایامیدو"تدبیرافتتاحدوشنبههای

کنفرانس ویدئو صورت به کشور آزاد مناطق شورایعالی دبیر حضور با جمهور رییس دستور با چابهار آزاد منطقه تیس پیشرو صبا مجتمع اجرایی عملیات
شد.آغازچابهارآزادمنطقهصنعتیپیکرهدر

ف گزارش جانبیربه صنایع و شکر تصفیه مجتمع پروژه این در چابهار، آزاد منطقه سازمان بینالملل امور و عمومی روابط از نقل به ینا

بر شی6مشتمل و تصفیه کارخانه تفزینسارکارخانه، مجموعه احداث و صنایع و آب بزری ساخت بر مشتمل درگتریحی یاچهرین

گردشگ کرههای جزایر، جهان، تفرمصنوعی اسکله احداث و تجاری مجتمع پاریحی، و اداری ساختمان احداثرکینگ و نمایشگاهی ی

است.شدهیفرتعیتیرمدیویرادامجتمع
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میباشد.داخلییالرمیلیارد983وهزار14ویورومیلیون35.7پروژاینیزاریرسرمایهگذابرآورد

میگردد.فراهمنفر726مستقیماشتغالزمینهپروژهیزراهانداواحداثباشایانذکراست

)۱۳:۲۷-۰۰/۰۴/۰۱(چابهارآزادمنطقهدرجمهوررییسدستوربهپتروشیمیپلنت7اجراییعملیاتآغاز

اجرایی حضور7عملیات با و جمهور رییس روحانی دکتر دستور با کنفرانس ویدئو صورت به مبنا صنعت کیمیا پتروشیمی پروژه به مربوط پتروشیمی پلنت
شد.آغازچابهارآزادمنطقهصنعتیپیکرهدرکشورآزادمناطقعالیشورایدبیرمومنیحمیدرضا

ف گزارش گذاربه سرمایه برآورد چابهار، آزاد منطقه سازمان بینالملل امور و عمومی روابط از نقل به اررینا پروژهزیاولیه این 1350ی

میباشد.یالیرمیلیارد45000اولیهیرسرمایهگذابرآوردویورومیلیون

میشود.فراهمنفر2460مستقیماشتغالزمینهملیمهمپروژهاینیزانداراهواحداثبا

)۲۳:۰۲-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایهزودیبه

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایهوشودمیبرداشتههایمرتحبزودیگفت:جمهوررئیس-بانکفصل

ط افتتاح آیین در دوشنبه روز روحانی حسن دکتر والمسلمین حجتاالسالم ، بانک فصل گزارش ملیربه پروژههای و آزادحها ومناطق

تص تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین و درهفتاد کشور اقتصادی افزایشرویژه و کشور آبادانی و توسعه روند کرد: یح

طرسرمایهگذا در هایری پروژه و امیدوارزحها کشور و خود آینده به مردم که است این دهنده نشان مختلف بخشهای در یربنایی

هستند.

تح و اقتصادی جنگ برابر در ایستادگی و مقاومت با ایران مردم اینکه بیان با بهرروحانی را دشمن بینی و سیاه صورت ظالمانه، یمهای

آم مسئوالن گذشته روزهای در داشت: اظهار مالیدند، تحرخاک لغو برای و پذیرفته مدتها از بعد را خود اشتباه کروناریکایی واکسن یم

جمله از کرونا با مقابله تجهیزات تامین در و هستیم واکسن کننده تولید امروز ما که است درحالی این و کردند آمادگی اعالم ایران علیه

یم.رنداجرخابهیزنیاماسک

دیگ بخش در جمهور جایگاهررئیس اهمیت به اشاره با خود سخنان از آزادی گفت:مناطق کشور، اقتصاد در اقتصادی ویژه و

آزادامروز بامناطق ایران بین ارتباطی پل و شدهاند تبدیل کننده تولید و کننده صادر به کننده مصرف و کننده وارد از و یافته توسعه

هستند.جهانمختلفکشورهایوهمسایگان

اینکه بر تاکید با آزادروحانی سرمایهگذامناطق در تحرباید بزودی گفت: شوند، پیشران خارجی سرمایهری و میشود برداشته یمها

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجی

تب با خود سخنان ابتدای در جمهور بزررئیس مسئولیت به عمل خاطر به ایران مردم از (ع)، رضا امام سعادت با میالد وریک سیاسی گ

چابهارادآزمنطقهدرتولید"جهشایبرامیدو"تدبیرافتتاحدوشنبههایینا:فر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۵۰۲
Freena.ir

http://www.newswire.ir/JIOU1O0M
http://www.newswire.ir/HIQOTMGV


کرد.یرسپاسگزایخیرتامقطعایندریرجمهویاسترانتخاباتدرکترشواجتماعی

آم رسمی مقام یک اعتراف به اشاره با تحرروحانی گستره به آمریکا ظالمانه خریمهای بر حتی درریکا گفت: کرونا، واکسن و ماسک ید

تح را چیز همه سفید کاخ ظالمان که میگفتیم چه هر ایران، ملت علیه عیار تمام اقتصادی جنگ نیم و سال سه همهرطول و کرده یم

نمیکردند.باورعدهایبازبستهاند،راراهها

دولت و کردند اعمال ایران ملت علیه کامل محاصره نیم و سال سه سفید کاخ ظالمان که داد نشان اعتراف این افزود: جمهور رئیس

است.دادهادامهرامسیرهمانگذشتهماه5حدوددرمتفاوتشعارهایوجودبانیزیکارآمجدید

تص آمرروحانی کرد: صادریح حتی و خودکفا ماسک تولید در ایران ملت دیدند وقتی نیزریکاییها واکسن تولید زمینه در و است کننده

کرد.خواهندرفعراایرانبرایواکسنوماسکیدرخیمرتحکهکنندمیاعالمتازهاست،بودهموفق

ط مستمر افتتاح جمهور بزررئیس عمرانی آمرحهای به تودهنی یک را کشور سراسر در افتتاحهایرگ کرد: خاطرنشان و توصیف یکا

آم شاید که داد نشان تحرپنجشنبهها با بتوانند هریکاییها اما کنند، مواجه مشکل با را ایران ملت رفاه تولیدریم توانست نخواهند گز

کنند.تعطیلکشورایندررافعالیتو

--

)۲۳:۰۲-۰۰/۰۳/۳۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورس

عالی شورای دبیر - بانک آزادفصل ازمناطق مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و

میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهدافتتاحبورسعالیشورایسوی

ط افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز مومنی» «حمیدرضا ، بانک فصل گزارش جهشربه برای امید و تدبیر عنوان با های ح

موثرت از یکی اینکه بیان با دررتولید الملل بین بورس ایجاد ها برنامه آزادین موضوعمناطق این داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه و

مهمت عنوان طربه از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر هایرین شیوه یق

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنیمسیرکشوریزارومالینیازهایتامینبالرکنتقابلواستاندارد

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:وی

شورایعالی آزاددبیر تمناطق اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه است،رو تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای ین

گذارتص سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های ماه طی راستا همین در کرد: هایریح پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات ی،

شد.انجامآزادمناطقهایسازمانکلیدی

از بیش اساس همین بر افزود: و2وی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختزمیلیارد

گردشگ و لجستیکی پروژهرهای و کاسپین بندر های اسکله تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهای

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

شدخواهدیرازسرانایرسمتبهجیخارمایهسرزودیبهبانک:فصل|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

همکا اینکه بیان با میانرمومنی ای گسترده آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت گذامناطق سرمایه جذب جهت بورس بازارهای های فعالیت گسترش ازرو ویژه به ی

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

گذا سرمایه اقدامات و ها تجارفعالیت و اعتمادساری با شرایط این کرد: تاکید است، ایجادزی بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،بینمالیمنابعوسرمایهورودزمینه

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده مومنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامین

--

)۱۳:۰۰-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدافتتاحکیشدربینالمللبورساقتصادی:ویژهوآزادمناطقعالیشورایدبیر

افتتاح بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و آزاد مناطق عالی شورای دبیر
شد.خواهدیزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهد

خب پایگاه گزارش طربه افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در دوشنبه امروز مومنی حمیدرضا آنالین»، «فلزات تحلیلی و عنوانری با حهای

موثرت از یکی اینکه بیان با تولید جهش برای امید و دررتدبیر بینالملل بورس ایجاد برنامهها آزادین است،مناطق اقتصادی ویژه و

مهمت عنوان به موضوع این داشت: خواهدراظهار ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی سرمایههای جذب برای اقتصادی بستر ین

ط از تا کنترشد قابل و استاندارد شیوههای ارریق و مالی نیازهای تامین با تولیدیزل کاالهای صادرات برای مطمئنی مسیر کشور ی

کند.فراهمداخلی

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینکرد:اضافهوی

شورایعالی آزاددبیر اصلیتمناطق از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه است،رو تولید از پشتیبانی و مانعزدایی ابزارهای ین

سرمایهگذارتص و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر ماههای طی راستا همین در کرد: پروژههایریح مالی منابع برای الزم اقدامات ی،

شد.انجامآزادمناطقسازمانهایکلیدی

و هزار دو از بیش اساس، همین بر داد: ادامه کیشایر،500وی توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان میلیارد

گردشگز و لجستیکی کاسپینریرساختهای بندر اسکلههای تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبوربانک:فصل|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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است.شدهتامینمالیمختلفروشهایباقشمیرساختیزپروژههایو

پروژههای برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی شدنمناطق نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینشیوههاهمینبهالزمفرآیندهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کردهاند.خدمترسانیزمینهایندرفعاالنبه

همکا اینکه بیان با میانرمومنی گستردهای آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت سرمایهگذامناطق جذب جهت بورس بازارهای فعالیتهای گسترش ازرو ویژه به ی

است.ارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

سرمایهگذا اقدامات و تجارفعالیتها و اعتمادساری با شرایط این کرد: تاکید است، ایجادزی بر عالوه خارجی سرمایهگذاران برای ی

کرد.خواهدایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبربینالمللی،مالیمنابعوسرمایهورودزمینه

معتب و متعدد سرمایهگذاران کرد: اضافه تسروی صورت در که کردهاند تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای یعری

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرمبانک

سرمایهگذا فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن سپردههای مومنی، گفته به ایرنا، از گزارشی اساس تجاربر و یری

کرد.خواهدفراهمآزادمناطقدرمستقرپروژههایمالیتامینجهتباالییظرفیتآنها،

پیام//انتهای

)۱۲:۰۹-۰۰/۰۳/۳۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورساقتصادی:ویژهوآزادمناطقعالیشورایدبیر

افتتاح بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و آزاد مناطق عالی شورای دبیر
میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهد

ط افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در مومنی حمیدرضا ، ایرنا از نقل به « کاالخبر » گزارش جهشربه برای امید و تدبیر عنوان با های ح

موثرت از یکی اینکه بیان با دررتولید الملل بین بورس ایجاد ها برنامه آزادین موضوعمناطق این داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه و

مهمت عنوان طربه از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر هایرین شیوه یق

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنیمسیرکشوریزارومالینیازهایتامینبالرکنتقابلواستاندارد

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:وی

شورایعالی آزاددبیر تمناطق اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه است،رو تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای ین

گذارتص سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های ماه طی راستا همین در کرد: هایریح پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات ی،

شد.انجامآزادمناطقهایسازمانکلیدی

شدخواهدافتتاحکیشدرلمللبیناسبوراقتصادی:ویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیرآنالین:اتفلز|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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از بیش اساس همین بر افزود: و2وی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختزمیلیارد

گردشگ و لجستیکی پروژهرهای و کاسپین بندر های اسکله تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهای

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتوهستندمشغولزمینهایندرفعاالنبه

همکا اینکه بیان با میانرمومنی ای گسترده آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت گذامناطق سرمایه جذب جهت بورس بازارهای های فعالیت گسترش ازرو ویژه به ی

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

گذا سرمایه اقدامات و ها تجارفعالیت و اعتمادساری با شرایط این کرد: تاکید است، ایجادزی بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،بینمالیمنابعوسرمایهورودزمینه

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده مومنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامین

)۰۷:۵۶-۰۰/۰۳/۳۱(شودمیبرداشتههایمرتحزودیبهروحانی:

جمهو تحررییس بیان با جمهوری رییس با که مهمی تصمیات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته بزودی جمهوریمها کردهری اتخاذ آذربایجان ی
بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی طرحسن از افتتاح حاشیه در و ملی سازمانرحهای آزادحهای ویژهمناطق و

ب کنفرانسی ویدئو صورت به که المللراقتصادی بین بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس شد، گزار

میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبوراقتصادی:ویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیرخبر:الکا|خبرخبرادامهادامه
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ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین دررو تحول برای مهم آزادح زودترمناطق نشستن ثمر به برای هم دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاین

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبهمیکندیرسرمایهگذا

شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش استرهستیم. شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهمبازو

جمهو بهررییس دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

ج را قشم ادامه در گذازوی سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد ای انجامریره منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است افتتاحزشده باشیم. جزحرط15یره این در خوشحالیزیرهزیربنایی موجب یبا

ج این چون است ما بسیارزهمه استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از گردشگری همچنین و یریا

دارد.

اسفند سفر در کرد: تاکید و97روحانی نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسئلهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

ط همچنین افزود: دوازدهم و یازدهم دولتهای دررییس به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن مدیترانهرح یای

و نخست با ما مصوبات جزو هم این و است مهم بسیار میکند الکاظمیزمتصل آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف موانع که کردیم همرصحبت کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتزبرایخوبیبسیارمسیراینبودنخواهد

همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این یادآورشد: وی

را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و سختیها هنوز

داد.خواهدادامه
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داردادامه

ایرنامنبع:

)۰۹:۰۴-۰۰/۰۳/۳۱(آزادمناطقدرعمرانیپروژه50ازیربهرهبردا

رئیسجمهور روحانی حسن کنفرانسی ویدئو حضور با مراسمی حدود50طی ارزش به عمرانی میلیارد80پروژه بهرهزار کشور آزاد مناطق در یال
رسید.یربهرهبردا

رئیسجمهور کنفرانسی ویدئو حضور با امروز صبح مانا، گزارش در50به تومان میلیارد هزار هشت حدود ارزش به عمرانی مناطقپروژه

رسیدیربهرهبردابهکشورآزاد

اساس این گذا15بر سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در و26یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و منطقه11نفر،575یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با اروند ورآزاد هزار دو اشتغالزاییرمیلیارد259ی با و سرمایه15نفر،260یال اعتبار با قشم آزاد منطقه در پروژه

و24یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و و880یال گذا9نفر سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در و26یرپروژه میلیارد896هزار

است.شدهنفر375اشتغالزاییباویالر

عالی شورای دبیر مومنی آزادحمیدرضا گذامناطق سرمایه مجموع بود: گفته باره این بهرهردر آماده پروژههای در شده انجام یهای

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار80کیش)وقشماروند،(ارس،آزادمناطقیربردا

اجرایی عملیات آینده دوشنبه اینکه به اشاره با سرمایهگذا50وی با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال 117هزار

تص میشود، آغاز گذارنفر سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت زنی کلنگ عملیات کرد: و17یریح یالرمیلیارد694هزار

اشتغالزایی با گذا738و سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در پروژه شش و35یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد171هزار با و نفر،405یال

گذا سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه و4یریک اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و چابهار3نفر،120یال آزاد منطقه در پروژه

گذا سرمایه اعتبار و462یربا ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و سرمایه14نفر،562یال اعتبار با قشم آزاد منطقه در پروژه

و73یرگذا ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و گذا10نفر،936یال سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در و35یرپروژه هزار

ورمیلیارد797 هزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در و12یرپروژه بارمیلیارد132هزار و یال

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزایی

فی پیشرفت به اشاره با گفت:53یکیزمومنی آزاد، مناطق پروژههای احداث622درصدی حال در مختلف حوزههای و بخشها در پروژه

گذا سرمایه ارزش که وراست میلیون دو نیز آنها برای شده انجام میلیارد127ی (رهزار اشتغال217یال میزان و تومان) میلیارد هزار

است.نفرهزار37

بورس تاسیس آفشور، بانک ایجاد بر مبنی خود مشاور پیشنهاد سه شدن اجرایی از مراسم این در روحانی حسن گزارش، این اساس بر

داد.خبرآزادمناطقتخصصیبانکایجادوبینالمللی
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درپروژهتومانمیلیاردهزار217جمهور؛رییسفرمانبهآزادمناطقهایپروژهافتتاحمرحلهازدورپنجمینباهمزمان
)۱۲:۲۸-۰۰/۰۳/۲۹(استاحداثدستدرآزادمناطق

خب پایگاه گزارش فربه از نقل به و آسیا مناطق شورایعالیری دبیر و جمهور رئیس مشاور مومنی» «حمیدرضا آزادینا، ویژهمناطق و

های پروژه افتتاح مرحله از دور پنجمین گفت: خبر این اعالم با آزاداقتصادی رییسرتجامناطق روحانی دکتر حضور با صنعتی ـ ی

شد.خواهدگزارربخردادماه31دوشنبهروزجمهور؛

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه15ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و نفر880یال

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9و

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و نفر،120یال

گذا3 سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه14نفر،562یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با قشم و73یرآزاد ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار10نفر،936یال با کیش آزاد منطقه در پروژه

گذا و35یرسرمایه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در 12یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار

استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217

های پروژه به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی
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گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای

اول دوره در است؛ ط99یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر

(اردیبهشت چهارم دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیارد38ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومان

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ 46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

مناطقدرمالیتامینجدیدهایکانالاقتصادی:ویژهوآزادمناطقهایپروژهافتتاحآیینپنجمیندرجمهوررییسمشاور
)۰۶:۳۹-۰۰/۰۴/۰۱(المللبینبورسیزانداراهباآزاد

خب پایگاه گزارش فربه از نقل وبه آسیا مناطق طری افتتاح آیین پنجمین در دوشنبه روز مومنی» «حمیدرضا پروژههایرینا، و مناطقحها

موثرتآزاد از یکی اینکه بیان با تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین و هفتاد در کشور اقتصادی ویژه ایجادرو ها برنامه ین

در الملل بین آزادبورس مهمتمناطق عنوان به موضوع این داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه سرمایهرو جذب برای اقتصادی بستر ین

ط از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی کنترهای قابل و استاندارد های شیوه ارریق و مالی نیازهای تامین با یزل

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنیمسیرکشور

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:مومنی

ت اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با تصروی است، تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای طیرین راستا همین در کرد: یح

گذا سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های هایرماه سازمان کلیدی های پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات مناطقی،

شد.انجامآزاد

شورایعالی آزاددبیر ازمناطق بیش اساس همین بر افزود: اقتصادی ویژه و2و کیش،500هزار فرودگاه ترمینال برای تومان میلیارد

کیشایر، توسعه و گردشگزتجهیزات و لجستیکی های وریرساخت تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهایپروژهوکاسپینبندرهایاسکلهتکمیل

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد
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کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

شورایعالی آزاددبیر همکامناطق اینکه بیان با اقتصادی ویژه میانرو ای گسترده آزادی بازارمناطق مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه و

تص است، گرفته صورت شرسرمایه ایجاد کرد: خاصریح سرمایه تامین آزادکت جهتمناطق بورس بازارهای های فعالیت گسترش و

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهایازویژهبهیرگذاسرمایهجذب

مر برون بانک اینکه بیان با مهمتزمومنی از یکی نیز گذاری سرمایه اقدامات و ها فعالیت رساندن ثمر به در مالی ساختارهای ورین ی

اعتمادسارتجا با شرایط این کرد: تاکید است، بینزی مالی منابع و سرمایه ورود زمینه ایجاد بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده جمهور، رییس مشاور گفته تجاربه و ظرفیتری آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامینجهتباالیی

شورایعالی دبیر گفته آزادبه ازمناطق بیش حاضر حال در اقتصادی، ویژه بانک320و و479شعبه بیمه حال74شعبه در صرافی شعبه

هستند.کشورآزادمناطقاقتصادیفعاالنبهیراعتباومالیزمینهدررسانیخدمت

های پروژه افتتاح آیین پنجمین در جمهور رییس روحانی حسن دکتر والمسلمین حجتاالسالم است؛ آزادگفتنی فرمانمناطق کشور،

رسمی و102افتتاح اقتصادی درزپروژه را آزادیربنایی ورتجامناطق سیستان خوزستان، استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی ـ ی

کرد.صادرگیالنوشرقیآذربایجانگان،زهرمبلوچستان،

اجرای در50برای آزادپروژه بهرهبردامناطق امروز که کشور اقتصادی ویژه شد،رو آغاز آنها از رسمی و8ی اعتبار15هزار تومان میلیارد

اجرایزه برای و شده نیز52ینه شد آغاز رسما امروز آنها احداث عملیات که و62طرحی گرفته50هزار نظر در اعتبار تومان میلیارد

است.شده

شود.میایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا

)۱۹:۲۹-۰۰/۰۳/۲۷(آزادمناطقدرپروژه50اجراییعملیاتآغاز

داد.خبرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217ارزشبهپروزه622بودنساختدستدرازآزادمناطقشورایعالیدبیر-میمتالز

کرد: اظهار مومنی حمیدرضا میمتالز، گزارش گذا15به سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در و26یرپروژه بارمیلیارد190هزار و یال

زایی گذا11نفر،575اشتغال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه زاییرمیلیارد259هزار اشتغال با و 15نفر،260یال

گذا سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه زاییرمیلیارد800هزار اشتغال با و و880یال کیش9نفر آزاد منطقه در پروژه

میشود.افتتاحنفر375زاییاشتغالباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتباربا

گذا سرمایه مجموع افزود: برداروی بهره آماده پروژههای در شده انجام آزادیریهای کیش)مناطق و قشم اروند، و80(ارس، هزار

ماتا…جدیدهایکانالاقتصادی:ویژهوادآزمناطقهایپروژهافتتاحآیینپنجمیندرجمهورییسرمشاورآسیا:مناطق|خبرخبرادامهادامه
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است.داشتههمراهبهنیززاییاشتغالنفر2090کهاستیالرمیلیارد145

اجرایی عملیات آینده دوشنبه اینکه به اشاره با سرمایهگذا50وی با دیگر و641یرپروژه زاییرمیلیارد92هزار اشتغال و و7یال هزار

تص117 میشود، آغاز زنیرنفر کلنگ عملیات کرد: گذا8یح سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در و17یرپروژه ورمیلیارد694هزار یال

زایی اشتغال گذا6نفر،738با سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه زاییرمیلیارد171هزار اشتغال با و یک405یال نفر،

گذا سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در و4یرپروژه زاییرمیلیارد300هزار اشتغال با و چابهار3نفر،120یال آزاد منطقه در پروژه

گذا سرمایه اعتبار و462یربا ورمیلیارد713هزار یکهزار زایی اشتغال با و سرمایه14نفر،562یال اعتبار با قشم آزاد منطقه در پروژه

و73یرگذا ورمیلیارد285هزار یکهزار زایی اشتغال با و گذا10نفر،936یال سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در و35یرپروژه هزار

ورمیلیارد797 هزار زایی اشتغال با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در و12یرپروژه بارمیلیارد132هزار و یال

شد.خواهدآغازنفر670زاییاشتغال

فی پیشرفت به اشاره با گفت:53یکیزمومنی آزاد، مناطق پروژههای احداث622درصدی حال در مختلف حوزههای و بخشها در پروژه

گذا سرمایه ارزش که نیزراست آنها برای شده انجام و2ی میلیارد127میلیون (رهزار اشتغال217یال میزان و تومان) میلیارد هزار

است.نفرهزار37

تسنیمیرگزارخبمنبع:

)۰۸:۱۸-۰۰/۰۳/۲۹(آزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217احداث

است.احداثحالدرآزادمناطقدراکنونهممختلفحوزههایوبخشهادرپروژه622گفت:جمهوررئیسمشاور-میمتالز

شورایعالی دبیر و جمهور رئیس مشاور مومنی» «حمیدرضا میمتالز، گزارش آزادبه گفت:مناطق خبر این اعالم با اقتصادی ویژه و

پروژههای افتتاح مرحله از دور آزادپنجمین دوشنبهرتجامناطق روز جمهور؛ رییس روحانی دکتر حضور با صنعتی ـ ب31ی گزاررخردادماه

شد.خواهد

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی اعتبار15ـ با ارس آزاد منطقه در پروژه

گذا و26یرسرمایه زاییرمیلیارد190هزار اشتغال با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه هزار

زاییرمیلیارد259 اشتغال با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالرمیلیارد800هزار با و یال

و880زایی گذا9نفر سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در و26یرپروژه زاییرمیلیارد896هزار اشتغال با و افتتاح375یال نفر

میشود.

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده پروژههای در شده انجام آزادیریهای کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

است.داشتههمراهبهنیززاییاشتغالنفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز

ادآزمناطقدرپروژه50اییاجرعملیاتآغازلز:متامی|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۵۱۲
Freena.ir

http://www.newswire.ir/JIOPP02Y


اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا زاییرمیلیارد694هزار اشتغال با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

زاییر اشتغال با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، زاییرمیلیارد300هزار اشتغال با و 120یال

گذا3نفر، سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار زایی اشتغال با و در14نفر،562یال پروژه

گذا سرمایه اعتبار با قشم آزاد و73یرمنطقه ورمیلیارد285هزار یکهزار زایی اشتغال با و کیش10نفر،936یال آزاد منطقه در پروژه

گذا سرمایه اعتبار و35یربا ورمیلیارد797هزار یکهزار زایی اشتغال با و و686یال سرمایه8نفر اعتبار با ماکو آزاد منطقه در پروژه

شد.خواهدآغازنفر670زاییاشتغالباویالرمیلیارد132وهزار12یرگذا

استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217

پروژههای به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف حوزههای و بخشها در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای

اول دوره در است، ط99یوررشه(گفتنی افتتاح آزادحهایر) اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای زایی اشتغال و تومان میلیارد نفر5042هزار

(اردیبهشت چهارم دوره در فط1400و سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار به943هزار نفر

رسید.یربردابهره

پروژههای افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیارد38ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومان

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح پروژههای در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ هزار46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکزاییاشتغالوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیارد

(ایبنا)ایرانبانکواقتصادیرخبشبکهمنبع:
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/۰۰(استتکمیلحالدرکیشفرودگاهجدیدپایانهآزاد/منطقهبهکیشایرسهامگشتزبابرایرئیسجمهورازدرخواست
۰۳/۳۱-۱۱:۰۵(

با برای حقوقی درخواستهای به اشاره با کیش آزاد منطقه مدیرعامل - مسافزمیمتالز جدید پایانه گفت: آزاد، منطقه به کیش هواپیمایی یرگشت
است.تکمیلحالدرکیشبینالمللیفرودگاه

بهرهبردا مراسم در آهنگران جعفر میمتالز، گزارش عمرانیربه پروژههای از آزادی درمناطق انقالب معظم رهبر دغدغههای به اشاره با

عملکرد از سیزدهم دولت و انقالب معظم رهبر حمایت با تردید بی کرد: اظهار مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق آزادخصوص ومناطق

آو تاب از موفقی نمونههای به کشور، اقتصادی توسعه پیشرو عنوان به مناطق این موانع، تحررفع شرایط در اقتصادی تحققری و یم

شد.خواهندتبدیلمقاومتیاقتصاداهداف

ارزش به اشاره با و29وی عمرانی پروژههای تومانی میلیارد بخشزهزار توسط اجرا دست در صنعتی غیر و صنعتی یرساختی،

تکمیل لزوم بر کیش در متوازخصوصی توسعه و ماهیتزیرساختها راستای در پایدار و آزادن سرمایهگذامناطق جذب جمله یراز

فناو انتقال صادرات، افزایش مراکزمالی،رخارجی، عرصه در پیشرفته خدمات ارائه پایه بر مناطق این پنجم نسل به ورود آن از مهمتر و ی

گردشگ توارلجستیکی، هدف با اخیر ماههای در کیش آزاد منطقه سازمان افزود: و کرد تاکید فناورانه فعالیتهای و بازی توسعه در ن

بر کاهش خصوصی، بخش فعالیت خصوصوتسهیل در انقالب معظم رهبر منویات به عمل ضمن اقتصادی، فعاالن با تعامل و کراسی

سرمایهگذا هدایت با توانسته تولید از حمایت و زدایی تولیدیرمانع خدمات و دارویی صنایع کلیدی حوزههای در خصوصی بخش ی

کند.تجربهرامناسبیبسیاررشدفناورانه

ساخت مراحل تکمیل به ملی، سطح در آزاد منطقه این ظرفیتهای مطلوب معرفی و مناسب فرصتهای ایجاد اهمیت بر تاکید با وی

مساف جدید امروزرپایانه افزود: و کرد اشاره کیش بینالمللی فرودگاه سرمایهگذارط9ی حجم با عمرانی تومان1900یالیریرح میلیارد

ارروسرمایهگذا حدود22یزی عالوه به دالر بردا11میلیون بهره به یورو اجراییرمیلیون عملیات و رسید سرمایهگذارط١٢ی با یرح

شد.آغازکیشدریالرمیلیارد١٩٧وهزار١٦

ط این اینکه بیان با طرآهنگران با منطبق نیازجمعیترحها به پاسخگویی هدف با شناختی جمعیت مطالعات اساس بر و کیش جامع ح

تص است، شده بنا منطقه رشد حال طردر این کرد: برایریح حدود375حها و مستقیم طور به غیرمستقیم755نفر طور به نفر

است.داشتهاشتغالزایی

با برای کیش، آزاد منطقه حقوقی خواستههای راستای در کرد درخواست رئیسجمهور از همچنین آزاد منطقه سازمان عامل گشتزمدیر

ش واگذارسهام و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش هواپیمایی جرکت اقتصادی فعاالن به سهام این از بخشی بازی 49گشتزیزه،

ش سهام از بردرصد و آب برکت شبکه اتصال همچنین و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش برق شبکه به کیش سراسرق هدفرق با ی

انرزتقویت ساختهای شهژیر عنوان به منطقه این ساکنان بیشتر رفاه افزایش و راری کیش آزاد منطقه سازمان پیشرو، و هوشمند ی

کند.مساعدت

صک اوراق انتشار گفت: خوآهنگران اوراق و اجاره ارزشرک به دین ساختمان400ید و زمین صندوق اولین ایجاد و تومان میلیارد

آزاددر سازمناطق جمله از داوکشور امید که است مالی منابع تأمین در بخش اطمینان و نوین همرکارهای خصوصی بهبخش یم

۱۴۰۰خرداد۳۱

۵۱۴
Freena.ir

http://www.newswire.ir/MIOSYUFV


یابد.گسترش

تسنیمیرگزارخبمنبع:

)۰۹:۳۶-۰۰/۰۳/۳۱(استجنسازپرما/بازارمیشودبرداشتهیمهارتحزودیبه

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

خب پایگاه گزارش تحربه زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور رییس ،« صنعت میهن » تحلیلی بهری سرمایهها و میشود برداشته یمها

سرا ایران سرمایهگذازسوی افزایش شاهد سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود آنریر سود و نفع از بتوانند مردم و باشیم یها

شوند.بهرهمند

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و طرحجتاالسالم از ملیری آزادحهای بسیاررتجامناطق مسئولیت مردم اینکه بیان با ی

رییسجمهوربز آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی اقدامرگ این برای آنان به کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیار

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح چهارمین هفتادو درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریمها

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

استتکمیلحالدرکیشگاهدفروجدیداد/پایانهآزمنطقهبهکیشایرسهامگشتبازایبررئیسجمهورازخواستدرلز:متامی|خبرخبرادامهادامه
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ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور روحانی ایسنا، گزارش سراربه ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته امیدوارمزیمها و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهمدولتدرکه

پیام/انتهای

)۰۸:۲۰-۰۰/۰۳/۳۱(شودمیبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: جمهور تحررئیس شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که روابطریم شد خواهد برداشته یمها
است.گستردهای

انر و نفت مهم رویدادهای آژانس گزارش افتتاحژبه آئین در امروز صبح جمهور رئیس روحانی حسن االسالم حجت ،" ما نفت ی"

آزادحهایرط هرمرتجامناطق استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی هستمزی، مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان گان

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهکهیمرتحشدنبرداشتهازبعدآذربائیجانیرجمهوباماروابط

...داردادامه

)۰۲:۴۳-۰۰/۰۴/۰۱(کیشدرالمللبینبورسایجاد

بردا بهره دوره ششمین مراسم در مشاور مومنی رضا دررحمید الملل بین بورس ابجاد از کشور آزاد مناطق عمرانی های ح طر اجرایی عملیات آغاز و ی
داد.خبرآزادمنطقهاینتولیدیکاالهایصادراتافزایشزمینهتقویتهدفباکیشآزادمنطقه

استجنسازپرماار/بازمیشودداشتهبریمهاتحرزودیبهصنعت:میهن|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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انر و نفت مهم رویدادهای آژانس گزارش شورایعالیژبه دبیر جمهورو رییس مشاور مومنی، حمیدرضا ،" ما نفت آزادی" یرتجامناطق

دیروز اینکه اعالم با کشور صنعتی گذارط50و سرمایه بررح بالغ ارزشی با برای8ی اشتغالزایی و تومان میلیارد و2هزار نفر90هزار

آزاددر بردامناطق بهره به ارس و قشم اروند، حاضررکیش، حال در که کنم می اعالم افتخار با داشت: اظهار رسید سرمایهرط621ی ح

ورگذا درزی آزادیربنایی برمناطق بالغ ارزشی با با248کشور متوسط صورت به که است اجرا حال در تومان میلیارد درصد50هزار

داشت.خواهدهمراهبهاشتغالزایینفرهزار37حدودبرایآیندههایماهدریربردابهرهویکیزفیپیشرفت

اجرایی عملیات دیروز همچنین افزود: ازرط52وی بیش ارزش به کیش،62ح چابهار، انزلی، اروند، ارس، مناطق در تومان میلیارد هزار

شد.آغازماکووقشم

درج الملل بین بورس ایجاد قانونی کارهای سازو اینکه اعالم با جمهور رییس منظورزمشاور به : داشت اظهار است شده تامین کیش یره

همکا مالی های بازار متعدد و متنوع مزایای از مندی انجامربهره سرمایه بازار مختلف های بخش و مناطق میان ای گسترده های ی

ش ایجاد به توان می جمله آن از که خاصرشده سرمایه تامین آزادکت جهتمناطق مناطق در بورس تاالرهای های فعالیت گسترش و

کرد.اشارههمسایههایکشورازویژهبهخارجیگذارسرمایهجذب

ش ساختار اصالح افزود: گذاروی سرمایه های آزادیرکت اقداممناطق دست در موضوعات دیگر از نیز سرمایه بازار از منابع تامین جهت

است.

موثرت از یکی الملل بین بورس اینکه بیان با خارجیرمومنی های سرمایه جذب جهت الزم اقتصادی بستر ایجاد برای های برنامه ین

ط از اقتصادجهانی احتساب با افزود: است کشور کاالهایربه صادرات برای مطمئنی مسیر الملل بین بورس استاندارد های شیوه یق

کنند.فراهمراکشورتولیدی

ار مالی تامین در بدیلی بی نقش ابزار این : داشت اظهار طزوی برای شری و ها دررح تنها نه ها آزادکت کشورمناطق کل برای بلکه

شد خواهد افتتاح کیش در الملل بین بورس بعدی رویداد در آن از پس و بوده بورس شورایعالی از مجوز اخذ حال در که داشت خواهد

شورایعالی آزاددبیر تسمناطق و تسهیل خواستار اختصاصیرهمچنین بانک و آفشور بانک تاسیس روند آزادیع امکانمناطق همچنین

شد.آزادمناطقتولیدیهایواحدبهکمکبرایهابانکتسهیالتدرصد50ازاستفاده

تص تسرمومنی صورت در کرد: مریح بانک مطابقزکریع آفشور بانک تاسیس برای متعددی گذاران سرمایه مجوز صدور فرایند در ی

بود.خواهیمکشورومناطقاقتصادیتوسعهبریرچشمگییرگذاراثآنازپسکهکنندمیاقداممقرراتوقوانین

مر برون بانک اثزوی از یکی نیز را گذارگذارتری سرمایه اقدامات و ها فعالیت رساندن ثمر به در مالی های ساختار تجارین و یری

سا اعتماد با که تسزبرشمرد در المللی، بین مالی منابع و ها سرمایه ورود زمینه ایجاد بر عالوه خارجی، گذاران سرمایه برای روندری یع

کرد.خواهدایفامهمینقشیرتجا

گذا سرمایه های فعالیت از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده جمهوراظهارداشت: رییس تجارمشاور و وری آنها ی

کند.میایجادآزادمناطقهایحرطتامینجهتباالییبسیارظرفیتآزاد،مناطقهایسازمان

اختصاصی بانک تاسیس مومنی گفته آزادبه تومناطق منظور سازبه هدفند و ها سپرده بهینه هایزیع واحد به ارائه قابل تسهیالت ی

باشد.مییزکرمبانکیرهمکانیازمندکهاستمواردیدیگرازمناطق،درمستقرخدماتیوتولیدی

ش مالی منابع اینکه بیان با بزروی و کوچک های سازمان همه تریان اصلی از یکی مالی تامین و هستند ورگ زدایی مانع های ابزار ین

بردا بهره با تولید در گذارپشتیبانی سرمایه و مالی تامین شورای تشخیص با اخیر ماه سه در اظهارداشت: است پول زمانی ارزش از یری

کیشدرلمللابینسبورایجادما:نفت|خبرخبرادامهادامه
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ط مالی تامین جهت در الزم اقدامات متخصصان و نخبگان حضور هایربا سازمان کلیدی های آزادح نتیجهمناطق در که شد انجام

ار خ2بیش کیش، فرودگاه جدید پایانه برای تومان میلیارد پانصد و ایر،رهزار کیش توسعه و تجهیزات لجستیکیزید های یرساخت

گردشگ طرو و کاسپین بندر های اسکله توسعه و تکمیل امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، هایری یرساختیزح

است.شدهمالیتامینمتنوع،هایروشبابکر

از بیش افزود: همچنین ط3مومنی برای تومان میلیارد هایرهزار درزح آزادیربنایی هایمناطق فرایند شدن نهایی با ارس و چابهار

شد.خواهدتامینالزم

از بیش حاضر حال در مومنی رضا حمید گفته بانک320به و479شعبه بیمه زمینه74شعبه در رسانی خدمت حال در صرافی شعبه

باشند.میکشورآزادمناطقاقتصادیفعاالنبهیراعتباومالی

)۰۹:۱۳-۰۰/۰۳/۳۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورساقتصادی:ویژهوآزادمناطقعالیشورایدبیر

بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و آزاد مناطق عالی شورای دبیر - نقدینه
میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهدافتتاح

خب پایگاه گزارش طربه افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز مومنی» «حمیدرضا ، نقدینه امیدری و تدبیر عنوان با های ح

موثرت از یکی اینکه بیان با تولید جهش درربرای الملل بین بورس ایجاد ها برنامه آزادین داشت:مناطق اظهار است، اقتصادی ویژه و

مهمت عنوان به موضوع طراین از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر یقرین

کنت قابل و استاندارد های اررشیوه و مالی نیازهای تامین با کند.زل فراهم داخلی تولیدی کاالهای صادرات برای مطمئنی مسیر کشور ی

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:وی

شورایعالی آزاددبیر تمناطق اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه است،رو تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای ین

گذارتص سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های ماه طی راستا همین در کرد: هایریح پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات ی،

شد.انجامآزادمناطقهایسازمانکلیدی

از بیش اساس همین بر افزود: و2وی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختزمیلیارد

گردشگ و لجستیکی پروژهرهای و کاسپین بندر های اسکله تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهای

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

همکا اینکه بیان با میانرمومنی ای گسترده آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو
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ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت گذامناطق سرمایه جذب جهت بورس بازارهای های فعالیت گسترش ازرو ویژه به ی

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

گذا سرمایه اقدامات و ها تجارفعالیت و اعتمادساری با شرایط این کرد: تاکید است، ایجادزی بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،بینمالیمنابعوسرمایهورودزمینه

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده مومنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامین

)۰۲:۱۶-۰۰/۰۴/۰۱(آزادمناطقملیحهایرطازیربهرهبرداآغاز

-محرمانهاخبار

اجرایی عملیات قبل دقایقی جمهور، رئیس دستور با / ورط52ایران اقتصادی درزح آزادیربنایی اروند،مناطق انزلی، قشم، کیش، ارس،

شد.آغازماکووچابهار

)۱۴:۳۹-۰۰/۰۳/۳۱(میشوندبرداشتهزودیبهیمهارتح

تح اینکه بیان با «سرمایهگذاررئیسجمهور گفت: میشود، برداشته بهزودی سالریمها در اقتصادی99و98یها جنگ و کرونا بهرغم ،

هستند.»امیدوارصددرصدصادرات،وتولیدکشور،اقتصاد،آیندهبهمردمبنابرایناست؛شدهبیشتر

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن نیوز، اسپات گزارش طربه از افتتاح حاشیه در و ملی حهایرحهای

آزادسازمان بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه اعالمرو آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس شد، گزار

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و بینالملل بورس شدن فعال شما، گزارش به توجه «با تحولرکرد: برای مهم ح

کرد.»خواهدکمکحهارطاینزودترنشستنثمربهبرایهمدولتوکنیددنبالرامواردهمهکهباشدآزادمناطقدر

بخوانید:بیشتر

ط به اشاره با «سالررئیسجمهور کرد: بیان ارس منطقه شده افتتاح و98حهای هزار سال900، در و تومان هزار99میلیارد شش ،

سرمایهگذا ارس منطقه برای تومان آمرمیلیارد شکست بارز نمونه این و است شده بزنیمری سر که کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.»شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذامیبینیم

میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبوراقتصادی:ویژهوادآزمناطقلیعاایشوردبیرنقدینه:|خبرخبرادامهادامه
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خصوصی بخش این چون هستند امیدوار صد در صد صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم «بنابراین کرد: خاطرنشان روحانی

است.»کردهیرسرمایهگذاحهارطاینبرایکهاست

سرمایهگذا تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند «شاید کرد: اضافه سرمایهگذاروی خصوصی بخش وقتی اما کند بهری میکند ی

هستند.»امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنای

تح برداشتن از بعد «مطمئنم افزود: تصمیماتررئیسجمهور میشود. گسترده آذربایجان با ما روابط میشود، برداشته زودی به که یم

تح دلیل به تصمیمات این همه و کردهایم اتخاذ آذربایجان رئیسجمهور با اجراییرمهمی اینها همه که بود شده مواجه کندی با کمی یم

بود.»خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیو

بز بسیار افتتاح شاهد روز «هر داد: ادامه درروی آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش آنجارهستیم. در گی

بسیار استعداد هم باز و است شده سرمایهگذازانجام برای درریادی مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد بیشتر آزادی جنوبمناطق

باشد.»خارجیسرمایهجذببرایکشور

میکند.»کمکیززعایرانتوسعهبرایآزادمناطقبهدوازدهمویازدهمدولتهمانندسیزدهمدولت«مطمئنمکرد:یحرتصروحانی

پیامانتهای

)۱۰:۱۴-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدبرداشتهبهزودییمرتحروحانی:

تح که این بیان با روحانی جمهوررئیسجمهور رییس با که مهمی تصمیمات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته بزودی ِیریمها

بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،کردهاتخاذآذربایجانیرجمهو

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی ایرنا، طربهگزارش ِ افتتاح حاشیه در و ملی سازمانرحهای آزادحهای ویژهمناطق و

ب کنفرانسی ویدئو صورت به که تبراقتصادی با شد، بزرگزار بسیار کار جمعه روز مردم گفت: (ع) رضا امام والدت شب وریک سیاسی گ

رییسجمهو و دادند انجام را خود مناطقراجتماعی برخی در و بود هم شوراها انتخابات البته کردند. انتخاب سیزدهم دوره برای را ی

داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهم

ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت رایریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

سال آغاز از کرد: اظهار امروز افتتاحهای به اشاره است.99روحانی افتتاح چهارمین و هفتاد امروز و کردهایم آغاز را پنجشنبهها افتتاح

م ایران است این عالمت نخستین است. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت گذاراین سرمایه عالقهمندرکز ایران مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشورآبادانیبه

داد: ادامه امید و تدبیر دولت ورط621رییس است اجرا حال در ط248ح این برای تومان میلیارد سرمایهگذارهزار استرحها شده ی

رسد.میافتتاحبهومییابدادامهآیندهسالوسالپایانتاواستشدهعملیاتیواجراییحهارطایندرصد53و

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم فقطری باشند، نداشته امید خود ی

میشود.یرگذاسرمایهکشورسراسردریادیزمناطقدرروزانهونمیکنندیرگذاسرمایهتومانمیلیاردهزار248آزادمناطقدر
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مدت،تص این در مردم ایستادگی از قدردانی با امبد و تدبیر دولت وررییس سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که خودرمشکالتی ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهسالنیموسهراملتی

آم دارایی وزارت مسوولین که حرفی داد: ادامه تحرروحانی که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه واکسنریکا روی را یم

بردا ترورکرونا این یعنی کردندریم، قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلطیمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماههاازبعدحاالو

برمیدارندرایمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرفهمیدندکهزمانی

س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

است.آزادواکسنبراییمرتحگفتندشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیم

جمهو مردمررییس به که این شود. می اداره کشور سختی چه با مردم که میزدیم نیم و سال سه این طول در ما که حرفی شد: یادآور ی

در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها گفتیم

شود.کشورواردکهکشیدیمواکسنکردنواردبرایسختیهاییچهکنندباورکهبودسختمردمبرایشایدبگذارنداختیار

آم پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت صررییس ماسکریکا و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که دهد می نشان این شود آغاز بانکی فعالیت

تح شرایط این در و کرده ایستادگی عظمت با و سروقامت و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ سرمایهرصورت یم

کردند.تولیدویرگذا

جنگ این سایه در البته است. جنس از پر کشور بازار افزود: کردیم، کشور وارد ها سختی تمام با بود الزم که آنچه که این بیان با روحانی

نشد.محققداشتندکههدفییعنیکند،فروپاشیدچارراایراناقتصادنتوانستجنگایناماهستندفشاردرمردموهستگرانی

جمهو آمررییس به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: ادامه در تحری را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود یمریکاییها

تح را ایران تولید نمیتوانید تحرکنید. به را مردم راحتی میتوانید کنید. تحریم به را ارزانی میتوانید بکشانید نمیریم اما بکشانید یم

هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتیتوانید

شدافتتاححرطتومانمیلیاردهزار8امروز

توسعه زمینه در سرافراز حد چه تا مردم که داد خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را ها افتتاح دولت این آخر روز تا که این بیان با وی

آزادط مناطق در امروز گفت: کنند، می تالش بسیاررکشور شد.زحهای افتتاح ط8یادی تومان میلیارد بارهزار مجموعا شد. افتتاح ح

گذا سرمایه که شدرآنچه زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در که این بود. تومان میلیارد و70هزار افتتاح بخش در تومان میلیارد هزار

است.ملتاینعظمتازنشانباشیمیرگذاسرمایه

عملکرد از قدردانی با آزادروحانی دوازدهممناطق و یازدهم دولتهای در آزادگفت: ومناطق کننده تولید مناطق به کننده وارد مناطق از

در امروز که این شدند. مختلف کشورهای و همسایگان و ایران بین ارتباطی پل به تبدیل مناطق این شدند. تبدیل کننده مناطقصادر

است.پیشرفتوتوسعهمسیردرماآزادمناطقکهاستایندهندهنشانهستند،آبشوربانکالمللی،بینبورسایجادفکردرآزاد

جمهو کهررییس این بر تاکید با آزادی گذامناطق سرمایه گذاردر سرمایه گفت: باشد پیشران باید خارجی کشورری در جا همه خارجی ی

شدخواهدداشتهبربهزودییمتحرروحانی:انصاف:|خبرخبرادامهادامه
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تح زودی به انشاءاهلل گرفت. خواهد سرارانجام ایران سمت به خارجی سرمایههای و میشود برداشته امازیم شد. خواهد مناطقیر

هفتههایآزاد طول در بیشتر فعالیت شاهد و باشند پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در بنابراین دارند را خود خاص شرایط

باشیم.سیزدهمدولتدروآینده

هستندامیدوارکشورآیندهبهمردم

ج در همچنین بردارروحانی بهره بینریان بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس و ها پروژه از ی

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و دررالملل تحول برای مهم آزادح نشستنمناطق ثمر به برای هم دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودتر

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبهمیکندیرسرمایهگذا

شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش استرهستیم. شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهمبازو

جمهو بهررییس دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

ج را قشم ادامه در گذازوی سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد ای انجامریره منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است افتتاحزشده باشیم. جزحرط15یره این در خوشحالیزیرهزیربنایی موجب یبا

ج این چون است ما بسیارزهمه استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از گردشگری همچنین و یریا

دارد.

اسفند سفر در کرد: تاکید و97روحانی نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسئلهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

ط همچنین افزود: دوازدهم و یازدهم دولتهای دررییس به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن مدیترانهرح یای

و نخست با ما مصوبات جزو هم این و است مهم بسیار میکند الکاظمیزمتصل آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر
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امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف موانع که کردیم همرصحبت کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتزبرایخوبیبسیارمسیراینبودنخواهد

همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این یادآورشد: وی

را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و سختیها هنوز

داد.خواهدادامه

پیامانتهای

)۰۸:۲۲-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم ، خبر ایران گزارش طربه از ملیری آزادحهای اینکهرتجامناطق بیان با ی

بز بسیار مسئولیت رییسجمهورمردم آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی کردند.رگ انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنانبه

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای
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سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۱۴:۴۷-۰۰/۰۳/۳۱(اروندآزادمنطقهدریرگذاسرمایهحرط11ازیربردابهره

رسید.یربردابهرهبهجمهوررئیستوسطکنفرانسویدئویقرطازامروزاروندآزادمنطقهدریرگذاسرمایهحرط11

گذارط11 سرمایه اجراییرح عملیات آغاز و بارط6ی همزمان اروند، آزاد منطقه در عمرانی و صنعتی آزادح ازمناطق و کشور سراسر

رسید.یربردابهرهبهجمهوررئیستوسطکنفرانسویدئویقرط

است.رسیدهیربردابهرهبهیورومیلیون100خارجییرگذاسرمایهویالرمیلیارد430وهزار9داخلییرگذاسرمایهباحهارطاین

است.شدهفراهممستقیمغیرصورتبهنفر1410ومستقیمصورتبهنفر665اشتغالزمینهحهارطاینافتتاحبا

امروز ازرط52همچنین بیش با در60ح اعتبار تومان آزادهزارمیلیارد بهرهمناطق به جمهور رئیس توسط همزمان صورت به کشور

رسید.خواهدیربردا

سال در گفت: مراسم این در جمهور اندا97رئیس راه و رود اروند الیروبی پیگیر ما عالیات عتبات به سفر در بهزو شلمچه آهن راه ی

ط این که بودیم وربصره نخست با چندبار زمینه این در و رسید تصویب به برطرفزحها موجود موانع و کردیم رایزنی عراق جدید یر

شد.

اندا راه با افزود: روحانی بازحسن و بعد سالهای در بصره به شلمچه آهن راه الوصولیری سهل مسیر میتوان کرونا ویروس کنی یشه

باشد.اربعینسفربرای

که هستند مهمی و حساس بسیار منطقه خرمشهر و آبادان داد: ادامه د8او اشرسال آبادانی برای همه آن از پس و بوده جنگ گیر

باشیم.خطهآنآبادیشاهدتامیکندتالشاینازبیشنیزبعدیدولتانشااهللکرد،راتالششدولتاینواندکوشیده

اینکه بیان با مراسم این در نیز اروند آزاد منطقه سازمان آزادمدیرعامل ماندگامناطق سازمانرزمینه گفت: میکنند فراهم را مرزها در ی

همجوا لحاظ به اروند آزاد استراترمنطقه موقعیت دارای کویت و عراق جنوب با موجبژی لوژستیک شهر عنوان به میتواند و است یکی

شود.ملیتوسعه
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و هیات مصوبه نمودن عملیاتی افزود: اعتبارزگروسی با و100یران بصره به خرمشهر آهن راه ساخت آغاز زمینه در یورویی میلیون

هاست.حرطجملهازاوپاتانهوشمندشهرتاسیس

/۰۰/۰۳(مالیدندخاکبهراسفیدکاخجالدانهمهصورتایرانمردمشد/خواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:
۳۱-۱۹:۳۲(

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: جمهور تحررئیس شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که روابطریم شد خواهد برداشته یمها
است.گستردهای

خب گزارش طرگزاربه افتتاح آئین در امروز صبح جمهور رئیس روحانی حسن االسالم حجت بسیج، آزادحهایری صنعتیرتجامناطق ی،

هرم استانهای اقتصادی ویژه جمهوزو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان ازرگان بعد آذربایجان ی

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهکهیمرتحشدنبرداشته

ب به اشاره با دررگزاروی انتخابات بز28ی بسیار مسئولیت یک مردم الحمدهلل داد: ادامه رارخرداد خودشان اجتماعی و سیاسی گ

هم مناطق برخی در و بود هم شوراها انتخابات البته کردند، انتخاب سیزدهم دوره برای را رییسجمهور و دادند انجام جمعه روز در

خب و مجلس میاندورهای عرانتخابات مردم به که بود هم تبزگان ایران درریز که ارزشمندی و خوب بسیار اقدام این بخاطر میگویم یک

دادند.انجامآراصندوقپایخودشانگستردهحضوربایخیرتامقطعاین

عالمت اولین است. جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت یک است افتتاح چهارمین و هفتاد که هفته هر های افتتاح افزود: روحانی

م ایران که است گذاراین سرمایه باشندرکز نداشته امید خودشان کشور آینده به مردم اگر است. تولید و در248ی میلیارد مناطقهزار

نمیکردند.یرگذاسرمایهآزاد

در که کنید نگاه آمار این به شما هستند، خودشان کشور آبادانی به مند عالقه ایران مردم کرد: تاکید جمهور آزادرئیس شدمناطق اعالم

کهرط621 است اجرا حال در گذا248ح سرمایه تومان میلیارد طرهزار این است. شده هاری تا53ح و شده عملیاتی و اجرایی درصد

رسد.میافتتاحبهاینهاهمهوکندمیپیداادامهسالپایان

یک در کشیدند؛ مردم نیم و سال سه این در که مشکالتی و سختی رنج، رغم علی مردم مقاومت و ایستادگی همین داد: ادامه وی

تا در نظیر بی اقتصادی تارجنگ در و منطقه بهریخ سال نیم و سه را ملتی یک سفید کاخ ظالمان که است بوده نظیر کم هم جهان یخ

بگذارند.دسترویدستهمآنهانکنندحمایتوکمکسفیدکاخترسازهمدیگرانوکنندمحاصرهکاملطور

آم دارایی مسئولین که حرفی این کرد: نشان خاطر جمهور تحررئیس که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه رویریکا را یم

بردا کرونا ترورواکسن این یعنی بانکیریم، های فعالیت تمام و اند بسته مردم این بروی را چیز همه که میکنند اعتراف کامال ها یست

تح باید که است معتقد و است آمده کار روی جدید دولت ها ماه از بعد حاال و اند کرده قفل استررا گفته هم بارها و بگذارد کنار یم

ط آن تحرکه االنرح بوده، نادرست و غلط ترامپ س5و4یم اینها بانکیرماه مسایل در که اند گفته پیش روز سه دو تازه هستند کار

ندارد.اشکالیباشدکروناواکسنبرایوماسکبرایاگر

ندا نیاز ماسک در ما دانستند می که زمانی از بعد هم این داد: ادامه واکسنرروحانی در فهمیدند و هستیم کننده صادر ماسک در و یم

اروندادآزمنطقهدریگذارمایهسرحطر11ازیداربرهبهربسیج:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۵۲۵
Freena.ir

http://www.newswire.ir/LIOS3WP0


است.آزادواکسنبرایتازهگفتندآنوقتشدشروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیمتولیدکهوقتیشدیم.کنندهتولیدهم

به اینکه شود، می اداره دارد کشور سختی چه با مردم که نیم و سال سه این طول در زدیم می مردم به ما که حرفی این کرد: اضافه وی

کنند باور بود سخت مردم برای شاید کنیم پرداخت را جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم ما تا کشید طول ها ماه گفتیم مردم

شود.کشوروارداستنیازموردآنچهاینکهبرایکشیدیمماهایسختیچهکه

آم پیش روز سه ـ دو که حاال داشت: بیان صرروحانی ها وریکایی ماسک برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که میدهد نشان شود؛ آغاز بانکی فعالیت واکسن

بز مردم این خاکرمالیدند به را آنها بینی مالیدند؛ خاک به را سفید کاخ جالدان همه صورت مالیدند خاک به را ترامپ صورت ما گوار

مالیدند.

تح شرایط این در مردم داشت: اظهار کردند، ایستادگی عظمت با و قامت سرو ایران مردم اینکه بر تاکید با گذاروی سرمایه وریم ی

و هست گرانی جنگ، این سایه در البته است جنس از پر ما کشور بازار کردیم؛ کشور وارد ها سختی همه با بود الزم آنچه کردند. تولید

داشتند.آنهاکههدفیهمانیعنیبپاشدفروایراناقتصادنگذاشتجنگایناماهستندفشاردرمردم

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایههایومیشودبرداشتهیمرتحزودیبهاهللشاانگفت:جمهوررئیس

)۰۸:۱۶-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبه

خب شبکه گزارش طربه افتتاح آئین در امروز صبح جمهور رئیس روحانی حسن االسالم حجت ، نیوز تهران آزادحهایری یرتجامناطق

هرم استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی جمهوز، با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان آذربایجانرگان ی

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهکهیمرتحشدنبرداشتهازبعد

ب به اشاره با دررگزاروی انتخابات بسیار28ی عالمت یک است افتتاح چهارمین و هفتاد که هفته هر های افتتاح داد: ادامه خرداد

م ایران که است این عالمت اولین است. جهانیان همه برای گذارخوبی سرمایه خودشانرکز کشور آینده به مردم اگر است. تولید و ی

نمیکردند.یرگذاسرمایهآزادمناطقدرمیلیاردهزار248باشندنداشتهامید

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایههایومیشودبرداشتهیمرتحزودیبهاهللشاانگفت:جمهوررئیس

...داردادامه

لیدندماکخابهارسفیدکاخجالدانهمهتصورانایردممرشد/خواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:بسیج:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۷:۵۷-۰۰/۰۳/۳۱(یرجمهورئیسدستوربایرتجاآزادمناطقملیحهایرطافتتاح

بردا بهره اقتصادی: ازرتیتر ورط50ی اقتصادی تولیدی، تجازح آزاد مناطق در جمهورریربنایی رئیس حضور با استان شش در اقتصادی ویژه و صنعتی ی،
شد.آغازیرتصویصورتبه

ط افتتاح از برنامه چهارمین و هفتاد در اقتصادی: تیتر گزارش عالیربه شورای دبیر ابتدا ملی، آزادحهای ویژهرتجامناطق و صنعتی - ی

ط و برنامهها از گزارشی برداراقتصادی بهره روحانی آقای سئواالت به پاسخ از پس و میکند ارائه نهاد این طرحهای این از آغازری حها

میکند.سخنرانیجمهوررئیسهممراسماینپایاندرمیشود،

ورط50این اقتصادی تولیدی، هرمزح استانهای در وزیربنایی سیستان و غربی آذربایجان گیالن، خوزستان، شرقی، آذربایجان گان،

رسید.خواهندیربردابهرهبهبلوچستان

ط این مجموع کیش؛9حها؛راز آزاد منطقه در تولیدی و اقتصادی ارس؛رط15واحد آزاد منطقه در اقتصادی و تولیدی حرط15ح

و وزتولیدی قشم آزاد منطقه در ورط11یربنایی اقتصادی بردازح بهره جمهور رئیس دستور با اروند آزاد منطقه در آنهاریربنایی از ی

میشود.آغاز

اجرایی عملیات ورط52همچنین اقتصادی درزح هم دیگر آزادیربنایی چابهاررتجامناطق و ماکو انزلی، ارس، اروند، قشم، کیش، ی

شد.خواهدآغاز

است.کردهایجاداشتغالنفر920برایتومانمیلیارد65وهزار70یرگذاسرمایهبایربناییزواقتصادیتولیدی،حهایرطاین

)۱۱:۲۲-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهبهزودییمهارتحروحانی:

سرمایهگذا گفت: رئیسجمهور اقتصادی: سالرتیتر در آینده99و98یها به مردم یعنی این و است شده بیشتر اقتصادی، جنگ و مشکالت علیرغم
هستند.امیدواراقتصادی

اقتصادی:تیترگزارشبه

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن طرحجتاالسالم از افتتاح حاشیه در و ملی سازمانرحهای مناطقحهای

بآزاد کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تبرو با شد، بزرگزار بسیار کار جمعه روز مردم گفت: (ع) رضا امام والدت شب گریک

برخی در و بود هم شوراها انتخابات البته کردند. انتخاب سیزدهم دوره برای را رییسجمهور و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی

داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهممناطق

ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت راریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

سال آغاز از کرد: اظهار امروز افتتاحهای به اشاره است.99روحانی افتتاح چهارمین و هفتاد امروز و کردهایم آغاز را پنجشنبهها افتتاح

م ایران است این عالمت نخستین است. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت گذاراین سرمایه عالقهمندرکز ایران مردم و است تولید و ی
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هستند.خودکشورآبادانیبه

داد: ادامه امید و تدبیر دولت ورط621رییس است اجرا حال در ط248ح این برای تومان میلیارد سرمایهگذارهزار استرحها شده ی

میرسد.افتتاحبهومییابدادامهآیندهسالوسالپایانتاواستشدهعملیاتیواجراییحهارطایندرصد53و

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم فقطری باشند، نداشته امید خود ی

میشود.یرگذاسرمایهکشورسراسردریادیزمناطقدرروزانهونمیکنندیرگذاسرمایهتومانمیلیاردهزار248آزادمناطقدر

تص مدت، این در مردم ایستادگی از قدردانی با امبد و تدبیر دولت وررییس سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که خودرمشکالتی ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهسالنیموسهراملتی

آم دارایی وزارت مسوولین که حرفی داد: ادامه تحرروحانی که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه واکسنریکا روی را یم

بردا ترورکرونا این یعنی کردندریم، قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلطیمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماههاازبعدحاالو

برمیدارندرایمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرفهمیدندکهزمانی

س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

است.آزادواکسنبراییمرتحگفتندشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیم

جمهو مردمررییس به که این میشود. اداره کشور سختی چه با مردم که میزدیم نیم و سال سه این طول در ما که حرفی شد: یادآور ی

در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها گفتیم

شود.کشورواردکهکشیدیمواکسنکردنواردبرایسختیهاییچهکنندباورکهبودسختمردمبرایشایدبگذارنداختیار

آم پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت صررییس ماسکریکا و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند، زندگی سختی چه با مردم که میدهد نشان این شود آغاز بانکی فعالیت

تح شرایط این در و کرده ایستادگی عظمت با و سروقامت و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ سرمایهرصورت یم

کردند.تولیدویرگذا

جنگ این سایه در البته است. جنس از پر کشور بازار افزود: کردیم، کشور وارد سختیها تمام با بود الزم که آنچه که این بیان با روحانی

نشد.محققداشتندکههدفییعنیکند،فروپاشیدچارراایراناقتصادنتوانستجنگایناماهستند،فشاردرمردموهستگرانی

جمهو آمررییس به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: ادامه در تحری را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود یمریکاییها

تح را ایران تولید نمیتوانید تحرکنید. به را مردم راحتی میتوانید کنید. تحریم به را ارزانی میتوانید بکشانید اماریم بکشانید، یم

هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتینمیتوانید

شدافتتاححرطتومانمیلیاردهزار8امروز

توسعه زمینه در سرافراز حد چه تا مردم که داد خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را افتتاحها دولت این آخر روز تا که این بیان با وی

آزادط مناطق در امروز گفت: میکنند، تالش بسیاررکشور شد.زحهای افتتاح ط8یادی تومان میلیارد بارهزار مجموعا شد. افتتاح ح

گذا سرمایه که شدرآنچه زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در که این بود. تومان میلیارد و70هزار افتتاح بخش در تومان میلیارد هزار
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است.ملتاینعظمتازنشانباشیمیرگذاسرمایه

عملکرد از قدردانی با آزادروحانی دوازدهممناطق و یازدهم دولتهای در آزادگفت: کنندهمناطق تولید مناطق به کننده وارد مناطق از

در امروز که این شدند. مختلف کشورهای و همسایگان و ایران بین ارتباطی پل به تبدیل مناطق این شدند. تبدیل کننده صادر مناطقو

است.پیشرفتوتوسعهمسیردرماآزادمناطقکهاستایندهندهنشانهستند،آبشوربانکالمللی،بینبورسایجادفکردرآزاد

جمهو کهررییس این بر تاکید با آزادی گذامناطق سرمایه گذاردر سرمایه گفت: باشد پیشران باید خارجی کشورری در جا همه خارجی ی

تح زودی به انشاءاهلل گرفت. خواهد سرارانجام ایران سمت به خارجی سرمایههای و میشود برداشته امازیم شد. خواهد مناطقیر

هفتههایآزاد طول در بیشتر فعالیت شاهد و باشند پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در بنابراین دارند را خود خاص شرایط

باشیم.سیزدهمدولتدروآینده

هستندامیدوارکشورآیندهبهمردم

ج در همچنین بردارروحانی بهره بینریان بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس و پروژهها از ی

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و دررالملل تحول برای مهم آزادح نشستنمناطق ثمر به برای هم دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودتر

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند، ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبهمیکندیرسرمایهگذا

شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش استرهستیم. شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهمبازو

جمهو بهررییس دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

ج را قشم ادامه در گذازوی سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد انجامریرهای منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است افتتاحزشده باشیم. جزحرط15یره این در خوشحالیزیرهزیربنایی موجب یبا

ج این چون است، ما بسیارزهمه استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از گردشگری همچنین و یریا

دارد.
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اسفند سفر در کرد: تاکید و97روحانی نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسئلهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

ط همچنین افزود: دوازدهم و یازدهم دولتهای دررییس به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن مدیترانهرح یای

و نخست با ما مصوبات جزو هم این و است مهم بسیار میکند الکاظمیزمتصل آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف موانع که کردیم کرونارصحبت شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتزبرایخوبیبسیارمسیراینبودنخواهدهم

همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این یادآورشد: وی

را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است، برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و سختیها هنوز

داد.خواهدادامه

)۰۹:۵۴-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

خب پایگاه گزارش تیترنیوز،ربه بهرهبردای آیین در روحانی حسن المسلمین و طرحجتاالسالم از ملیری آزادحهای بارتجامناطق ی

بز بسیار مسئولیت مردم اینکه رییسجمهوربیان آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی رارگ خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنانبهکردند.انتخاب

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط۶۲۱اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا۲۴۸ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان۵۳ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.
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تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا۷۰ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

روحانی:است؛جنسازپربازاراست/شدهبیشتر99و98سالدریهارسرمایهگذامالیدند/خاکبهراترامپبینیمردم
)۰۸:۲۴-۰۰/۰۳/۳۱(امیدوارنداقتصادآیندهبه/مردمشدخواهدرفعبزودییمهارتح

سرمایهگذا گفت: سالررئیسجمهور در امیدوار99و98یها اقتصادی آینده به مردم یعنی این و است شده بیشتر اقتصادی، جنگ و مشکالت علیرغم
هستند.

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین طرحجتاالسالم از افتتاح حاشیه در و ملی حهایرحهای

آزادسازمان بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه گفت:رو آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس شد، گزار

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و الملل بین بورس شدن دررفعال تحول برای مهم آزادح هممناطق دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودترنشستنثمربهبرای

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

بخوانید؛ایسناوایرناازنقلبهادامهدرراویاظهاراتاهم

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم ط100* این برای که است خصوصی بخش این هستند، امیدوار سرمایهگذاردرصد یرحها

سرمایهگذا تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. سرمایهگذارکرده خصوصی بخش وقتی اما کند بهری میکند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنای

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر سرمایهگذار* از میزان چنین که باشند نداشته امید ایستادگیری همین نمیدهند. انجام را ی

است.مامردمواالیجایگاهازنشانبوده،بیسابقهیخرتادرکهکشیدندنیموسالسهایندرکهسختیورنجبرخالفمردم

آم خود پیش روز چند اینکه حاضر* کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را خودریم که میدهد نشان یم

ترو درراین اگر که گفتهاند نبوده، درست قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائل
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رفتیم.تولیدسمتبههمواکسندرومیکنیمصادراتوشدیمخودکفاماسکتولیددرمافهمیدندکهزمانیآنهمتازه*

ما اقتصاد اما دارد وجود اقتصادی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن مالیدند، خاک به را ترامپ بینی مردم *

میشد.محسوبیکارآمبهتودهنیکهبودملیحهایرطافتتاحهمینآننشانیکونشدنابودجنگاینپساز

ط افتتاح دولت آخر روز تا ما طر* ما میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی کردیمزحهایرحهای افتتاح مختلف مناطق در یادی

سرمایهگذا آنچه با شدرکه کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد اینکهرهزار از من گرفت. صورت آزادی مناطقمناطق از ایران

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکننده

تح زودی به شاءاهلل ان سرار* ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن جمهور* رییس با مهمی تصمیمات میشود. گسترده آذربایجان با ما روابط ها، آذربایجانریم ی

تح دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده مردمراتخاذ و میشود عملیاتی و اجرایی اینها همه که بود شده مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهد

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآور*{ و روزرکان هر آزاد}: مناطق در بویژه وی زحمات ی

بز بسیار افتتاح دررشاهد آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش بازرهستیم. و است شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهم

کرد.خواهدکمکیززعایرانتوسعهبرایآزادمناطقبهدوازدهمویازدهمدولتهمانندسیزدهمدولتمطمئنم*

ج را قشم ادامه در گذاز*{ سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم کرد}: توصیف آباد ای شدهریره انجام منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و افتتاحزاست باشیم. جزحرط15یره این در همهزیرهزیربنایی خوشحالی موجب یبا

دارد.یرگردشگهمچنینویاردازیربهرهبرداویاییردبخشدرهموتولیدبرایهمیادیزبسیاراستعدادیرهزجاینچوناستما

اسفند سفر در و97* نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات بودزبه اروندرود الیروبی مسئله عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در تصرکه ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق جهاتریر از که کردیم ح

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومخاتلف

ط همچنین در* به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن همرح این و است مهم بسیار میکند متصل مدیترانه یای

و نخست با ما مصوبات فعالیتزجزو و برطرف موانع که کردیم صحبت الکاظمی آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد برایرآغاز خوبی بسیار مسیر این بود نخواهد هم کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتز

سختیها هنوز همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این *

داد. خواهد ادامه را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و

...داردادامه
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)۰۹:۴۱-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتحروحانی:

تح گفتند شدیم، ماسک و واکسن کننده صادر فهمیدند که زمانی جمهورروحانی: رییس برمیدارند را تحریم که این بیان با یمهاری

جمهو رییس با که مهمی تصمیمات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته جمهوربزودی مردمرِی ایم، کرده اتخاذ آذربایجان ی

بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهد

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم ایرنا، گزارش ِربه افتتاح حاشیه در و ملی حهای

سازمانرط آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تبرو با شد، مردمرگزار گفت: (ع) رضا امام والدت شب یک

بز بسیار کار جمعه رییسجمهورروز و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی انتخاباترگ البته کردند. انتخاب سیزدهم دوره برای را ی

داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهممناطقبرخیدروبودهمشوراها

ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت رایریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

سال آغاز از کرد: اظهار امروز افتتاحهای به اشاره است.99روحانی افتتاح چهارمین و هفتاد امروز و کردهایم آغاز را پنجشنبهها افتتاح

م ایران است این عالمت نخستین است. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت گذاراین سرمایه عالقهمندرکز ایران مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشورآبادانیبه

داد: ادامه امید و تدبیر دولت ورط621رییس است اجرا حال در ط248ح این برای تومان میلیارد سرمایهگذارهزار استرحها شده ی

رسد.میافتتاحبهومییابدادامهآیندهسالوسالپایانتاواستشدهعملیاتیواجراییحهارطایندرصد53و

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم فقطری باشند، نداشته امید خود ی

میشود.یرگذاسرمایهکشورسراسردریادیزمناطقدرروزانهونمیکنندیرگذاسرمایهتومانمیلیاردهزار248آزادمناطقدر

مدت،تص این در مردم ایستادگی از قدردانی با امید و تدبیر دولت وررییس سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که خودرمشکالتی ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهسالنیموسهراملتی

آم دارایی وزارت مسوولین که حرفی داد: ادامه تحرروحانی که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه واکسنریکا روی را یم

بردا ترورکرونا این یعنی کردندریم، قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلطیمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماههاازبعدحاالو

برمیدارندرایمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرفهمیدندکهزمانی

س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

است.آزادواکسنبراییمرتحگفتندشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیم

جمهو مردمررییس به که این شود. می اداره کشور سختی چه با مردم که میزدیم نیم و سال سه این طول در ما که حرفی شد: یادآور ی

در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها گفتیم

شود.کشورواردکهکشیدیمواکسنکردنواردبرایسختیهاییچهکنندباورکهبودسختمردمبرایشایدبگذارنداختیار
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آم پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت صررییس ماسکریکا و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که دهد می نشان این شود آغاز بانکی فعالیت

تح شرایط این در و کرده ایستادگی عظمت با و سروقامت و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ سرمایهرصورت یم

کردند.تولیدویرگذا

جنگ این سایه در البته است. جنس از پر کشور بازار افزود: کردیم، کشور وارد ها سختی تمام با بود الزم که آنچه که این بیان با روحانی

نشد.محققداشتندکههدفییعنیکند،فروپاشیدچارراایراناقتصادنتوانستجنگایناماهستندفشاردرمردموهستگرانی

جمهو آمررییس به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: ادامه در تحری را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود یمریکاییها

تح را ایران تولید نمیتوانید تحرکنید. به را مردم راحتی میتوانید کنید. تحریم به را ارزانی میتوانید بکشانید نمیریم اما بکشانید یم

هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتیتوانید

شدافتتاححرطتومانمیلیاردهزار8امروز

توسعه زمینه در سرافراز حد چه تا مردم که داد خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را ها افتتاح دولت این آخر روز تا که این بیان با وی

آزادط مناطق در امروز گفت: کنند، می تالش بسیاررکشور شد.زحهای افتتاح ط8یادی تومان میلیارد بارهزار مجموعا شد. افتتاح ح

گذا سرمایه که شدرآنچه زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در که این بود. تومان میلیارد و70هزار افتتاح بخش در تومان میلیارد هزار

است.ملتاینعظمتازنشانباشیمیرگذاسرمایه

عملکرد از قدردانی با آزادروحانی دوازدهممناطق و یازدهم دولتهای در آزادگفت: ومناطق کننده تولید مناطق به کننده وارد مناطق از

در امروز که این شدند. مختلف کشورهای و همسایگان و ایران بین ارتباطی پل به تبدیل مناطق این شدند. تبدیل کننده مناطقصادر

است.پیشرفتوتوسعهمسیردرماآزادمناطقکهاستایندهندهنشانهستند،آبشوربانکالمللی،بینبورسایجادفکردرآزاد

جمهو کهررییس این بر تاکید با آزادی گذامناطق سرمایه گذاردر سرمایه گفت: باشد پیشران باید خارجی کشورری در جا همه خارجی ی

تح زودی به انشاءاهلل گرفت. خواهد سرارانجام ایران سمت به خارجی سرمایههای و میشود برداشته امازیم شد. خواهد مناطقیر

هفتههایآزاد طول در بیشتر فعالیت شاهد و باشند پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در بنابراین دارند را خود خاص شرایط

باشیم.سیزدهمدولتدروآینده

هستندامیدوارکشورآیندهبهمردم

ج در همچنین بردارروحانی بهره بینریان بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس و ها پروژه از ی

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و دررالملل تحول برای مهم آزادح نشستنمناطق ثمر به برای هم دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودتر

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبهمیکندیرسرمایهگذا

شدخواهدداشتهبربزودییمهاتحرروحانی:نیوز:حقوق|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۵۳۴
Freena.ir



شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش استرهستیم. شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهمبازو

جمهو بهررییس دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

ج را قشم ادامه در گذازوی سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد ای انجامریره منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است افتتاحزشده باشیم. جزحرط15یره این در خوشحالیزیرهزیربنایی موجب یبا

ج این چون است ما بسیارزهمه استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از گردشگری همچنین و یریا

دارد.

اسفند سفر در کرد: تاکید و97روحانی نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسئلهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

ط همچنین افزود: دوازدهم و یازدهم دولتهای دررییس به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن مدیترانهرح یای

و نخست با ما مصوبات جزو هم این و است مهم بسیار میکند الکاظمیزمتصل آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف موانع که کردیم همرصحبت کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتزبرایخوبیبسیارمسیراینبودنخواهد

همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این یادآورشد: وی

را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و سختیها هنوز

داد.خواهدادامه

پیامانتهای

)۰۸:۲۴-۰۰/۰۳/۳۱(کشوراقتصادیویژهوآزادمناطقسازمانیربناییزواقتصادیحرط102احداثویربردابهره

بهرهبردا اجراییرحوزه/ عملیات آغاز و و102ی اقتصادی تجازپروژه آزاد مناطق در رئیسریربنایی فرمان با دوشنبه روز کشور اقتصادی ویژه و صنعتی ی،
شد.آغازکنفرانسوویدئیقرطازوجمهور
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خب گزارش امیدرگزاربه و تدبیر ملی پویش هفته چهارمین و هفتاد در روحانی، حسن والمسلمین حجتاالسالم تهران، از «حوزه» ی

رسمی افتتاح فرمان تولید، جهش و102برای اقتصادی درزپروژه را آزادیربنایی استانهایرتجامناطق اقتصادی ویژه و صنعتی ی،

کرد.صادرگیالنوشرقیآذربایجانگان،زهرمبلوچستان،وسیستانخوزستان،

اجرای در50برای آزادپروژه بهرهبردامناطق امروز که کشور اقتصادی ویژه میشود،رو آغاز آنها از رسمی و8ی تومان15هزار میلیارد

ه اجرایزاعتبار برای و شده نیز52ینه میشود آغاز رسما امروز آنها احداث عملیات که و62طرحی نظر50هزار در اعتبار تومان میلیارد

است.شدهگرفته

شود.میایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا

افتتاح فرمان صدور از قبل جمهور ورط15رئیس صنعتی برابزح سه افزایش ارس، آزاد منطقه در گذاریربنایی سرمایه اینری در ی

و هزار یک از سال900منطقه در تومان بر98میلیارد بالغ سال6به در تومان میلیارد اقتصادی99هزار جنگ شکست از خوبی نشانه را

دانست.ایرانمردمعلیهیکارآم

ط افتتاح آیین در ورروحانی اقتصادی های تزح اکبر مهندس مرحوم خاطره و یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه کهریربنایی کان

بسیار جملهززحمات از مختلف های بخش در آزادیادی مستعدمناطق مناطق از یکی عنوان به کیش از کشیدند، کشور توسعه برای

گذا سرمایه سرمایهگذاربرای که است مناطقی جزو کیش گفت: و برد نام بسیارری بسیارزیهای استعداد و گرفته انجام آن در یادی

گذاز سرمایه برای خارجیریادی سرمایه جذب و تحول برای کشور جنوب آزاد منطقه در مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد هم بیشتر ی

باشد.

به دوازدهم و یازدهم دولت همانند هم سیزدهم دولت دارم اطمینان افزود: جمهور آزادرئیس عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

گذا سرمایه افزایش شاهد کرونا و اقتصادی جنگ رغم به خوشبختانه افزود: دررروحانی آزادی بخشمناطق فعالیت و تالش با

است.شدهکشورآیندهوتولیداقتصاد،آیندهبهمردمبیشتریرامیدوابهمنجرکههستیمخصوصی

ط افتتاح به اشاره با ادامه در جمهور مهمررئیس های روابطزح دارم اطمینان داشت: اظهار ارس، آزاد منطقه در اقتصادی و بنایی یر

جمهورجمهو با ایران اسالمی تحری شدن برداشته از بعد آذربایجان بیشتری گسترش شد، خواهد برداشته زودی به که ها خواهدریم ی

یافت.

همکا برای مهمی بسیار تصمیمات اینکه بیان با جمهورروحانی رئیس با کشور دو اینری همه گفت: است، شده اتخاذ آذربایجان کشور

تح خاطر به تحرتصمیمات لغو با که بود شده مواجه کندی با غیرقانونی و ظالمانه های اجراییریم و عملیاتی نزدیک، آینده در ها یم

بود.خواهندکشوروغربشمالیزمرمناطقدرمثبتبسیارتحولیکشاهدمردمومیشود

افتتاح فرمان صدور از قبل جمهور سالرط11رئیس در عراق کشور به خود سفر به اشاره با اروند، آزاد منطقه در صنعتی اقتصادی- 97ح

این مهم توافقات از بصره – شلمچه آهن خط احداث همچنین و رود اروند الیروبی موضوع گفت: سفر، این در کشور دو مهم توافقات و

است.شدهفراهمتفاهماتشدنعملیاتیواجراییهایزمینهموجود،موانعرفعوهایرپیگیباخوشبختانهکهبودسفر

عراق به را ایران که آهن خط این افزود: و دانست منطقه بیشتر آبادانی و توسعه موجب را بصره - شلمچه آهن خط احداث روحانی

د به نهایت در برایرو خوبی بسیار مسیر و است برخوردار باالیی اهمیت از میکند متصل مدیترانه کهزیای بود خواهد اربعین یارت

برسد.یربردابهرهبهیعتررسهرچهیمرامیدواوبرسندکربالبهراحتتوانندمییلریقرطازمردم

کشوراقتصادیویژهوادآزمناطقمانسازیربناییزواقتصادیحطر102احداثویداربرهبهرنیوز:هحوز|خبرخبرادامهادامه
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که مهم و حساس بسیار ای منطقه را اروند آزاد منطقه از جمهور د8رئیس هایرسال تالش و اقدامات گفت: و برد نام بوده جنگ گیر

خودز توان همه دولت این دارد، وجود مشکالتی و سختیها هنوز حال عین در اما شده انجام منطقه این توسعه و آبادانی برای یادی

داد.خواهدادامهرامنطقهتوسعهروندهمبعدیدولتدارماطمینانوبردهکاربهرا

پیام/انتهای

/۰۰/۰۳(مالیدندخاکبهرادشمنبینیمردمکشور:اقتصادیویژهوآزادمناطقملیحهایرطافتتاحدرجمهوررئیس
۳۱-۰۹:۳۷(

تص جمهور رئیس تحرحوزه/ و اقتصادی جنگ برای در ایستادگی و مقاومت با ایران مردم کرد: بهریح را دشمن بینی و سیاه صورت ظالمانه، های یم
مالیدندخاک

خب گزارش طرگزاربه افتتاح آیین در دوشنبه روز روحانی، حسن والمسلمین االسالم حجت تهران، از «حوزه» هایری پروژه و ها ح

آزادملی تصمناطق تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین و درهفتاد کشور اقتصادی ویژه آبادانیرو و توسعه روند کرد: یح

گذا سرمایه افزایش و طرکشور در هایری پروژه و ها خودزح آینده به مردم که است این دهنده نشان مختلف های بخش در یربنایی

هستند.امیدوارکشورو

تح و اقتصادی جنگ برای در ایستادگی و مقاومت با ایران مردم اینکه بیان با دشمنرروحانی بینی و سیاه صورت ظالمانه، های یم

آم مسئوالن گذشته روزهای در داشت: اظهار مالیدند، خاک به تحررا لغو برای و پذیرفته مدتها از بعد را خود اشتباه واکسنریکایی یم

از کرونا با مقابله تجهیزات تامین در و هستیم واکسن کننده تولید امروز ما که است درحالی این و کردند آمادگی اعالم ایران علیه کرونا

یم.رنداجرخابهیزنیاماسکجمله

دیگ بخش در جمهور جایگاهررئیس اهمیت به اشاره با خود سخنان از آزادی گفت:مناطق کشور، اقتصاد در اقتصادی ویژه و

آزادامروز بامناطق ایران بین ارتباطی پل و اند شده تبدیل کننده تولید و کننده صادر به کننده مصرف و کننده وارد از و یافته توسعه

هستند.جهانمختلفکشورهایوهمسایگان

اینکه بر تاکید با آزادروحانی گذامناطق سرمایه در تحرباید بزودی گفت: شوند، پیشران خارجی سرمایهری و شود می برداشته ها یم

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجی

...شودمیتکمیلخبر

کشوراقتصادیویژهوادآزمناطقمانسازیربناییزواقتصادیحطر102احداثویداربرهبهرنیوز:هحوز|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۵۳۷
Freena.ir

http://www.newswire.ir/KIOSSI1M


)۱۴:۰۱-۰۰/۰۳/۳۱(انزلیآزادمنطقهپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهاحداثعملیاتآغاز

پا مجموعه ساخت جمهور،عملیات رییس روحانی حسن دکتر فرمان به آزاد مناطق های پروژه افتتاح از دور پنجمین در : اقتصادی شهربارخط و ابی یزک
شود.میآغازمنطقهاینپوشیدهرس

پا ،مجموعه اقتصادی خط گزارش شهرباربه و ابی سزک گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه بخشرمیلیارد4300یرپوشیده یالی

گی بهره با داخلی آخرخصوصی از مساحتری به فضایی در المللی بین های شاخص و استانداردها با7ین و مربع متر بنایزهزار یر

از گردشگ23مترمربع(23000بیش و تجارت فاز در مربع) متر بردارهزار بهره مورد و ساخته نیم و سال دو ظرف منطقه میری قرار ی

گیرد.

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

گذارگردشگ سرمایه با منطقه خاری مقیم ایرانی جهتری در سازمان های ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از ج

گردد.میمحسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایهجذب

گردشگ حوزه در اکنون هم است بزرگفتنی دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه کشور؛رکواآیریحی-گردشگرین خزندگان باغ و یوم

مرگتربز تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل امکاناترینا سایر بهمراه آبی های ورزش و یحی

گردشگرتف و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سازمانریحی سوی از که متنوعی ی

.استنمودهتبدیلکشوریرگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقه

)۱۹:۳۸-۰۰/۰۳/۳۱(آزادمناطقدریالرمیلیاردهزار80ارزشباپروژه50افتتاح

بهرهبردا : اقتصادی ازرخط و50ی تولیدی عمرانی، ارزشزپروژه با میلیارد80یربنایی اجراییرهزار عملیات آغاز و سرمایه50یال ارزش با دیگر پروژه
شد.خواهدآغازکنفرانسویدئویقرطازوجمهوررئیسفرمانباصنعتیـیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیاردهزار641ازبیشیرگذا

۱۴۰۰خرداد۳۱

۵۳۸
Freena.ir

http://www.newswire.ir/JIOSPE5H
http://www.newswire.ir/LIOS1ZV6


شورایعالی از نقل به اقتصادی خط گزارش آزادبه دبیرمناطق و جمهور رئیس مشاور مومنی» «حمیدرضا اقتصادی، ویژه و

آزادشورایعالی هایمناطق پروژه افتتاح مرحله از دور پنجمین گفت: خبر این اعالم با اقتصادی ویژه آزادو بارتجامناطق صنعتی ـ ی

شد.خواهدگزارربخردادماه31دوشنبهروزجمهور؛رییسروحانیدکترحضور

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه15ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و نفر880یال

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9و

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز**

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و نفر،120یال

گذا3 سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه14نفر،562یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با قشم و73یرآزاد ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار10نفر،936یال با کیش آزاد منطقه در پروژه

گذا و35یرسرمایه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در 12یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار

استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217**

های پروژه به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای

اول دوره در است؛ ط99یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر

(اردیبهشت چهارم دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیارد38ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومان

ادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاحاقتصادی:خط|خبرخبرادامهادامه
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ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ 46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

)۱۱:۱۵-۰۰/۰۴/۰۲(شدآغازچابهارآزادمنطقهدریربناییزواقتصادیحرطسهاجراییعملیات

اجرایی :عملیات اقتصادی رییس7خط روحانی دکتر دستور با کنفرانس ویدئو صورت به مبنا صنعت کیمیا پتروشیمی پروژه به مربوط پتروشیمی پلنت
شد.آغازچابهارآزادمنطقهصنعتیپیکرهدرکشورآزادمناطقعالیشورایدبیرمومنیحمیدرضاحضورباوجمهور

گذا سرمایه برآورد چابهار آزاد منطقه سازمان بینالملل امور و عمومی روابط از نقل به اقتصادی خط گزارش ارربه پروژهزیاولیه این ی

میباشد.یالیرمیلیارد45000اولیهیرسرمایهگذابرآوردویورومیلیون1350

میشود.فراهمنفر2460مستقیماشتغالزمینهملیمهمپروژهاینیزانداراهواحداثبا

)۱۲:۵۸-۰۰/۰۴/۰۲(سوالراقامتیمجموعهافتتاحباقشماقامتظرفیتافزایش

:بهرهبردا اقتصادی بااعتبارخط قشم سوالر اقامتی مجموعه نخست فاز میلیاردری هزار یک معادل خصوصی،ری بخش توسط ظرفیت152یال به تخت
افزود.قشمگردشگراناقامت

ویدی حضور با اقامتی مجموعه این ، قشم آزاد منطقه سازمان بینالملل امور و عمومی روابط از نقل به اقتصادی خط گزارش کنفرانسیوبه

جمهور بااعتباریاست میرسد، افتتاح به میلیاردری هزار یک معادل شاملری خصوصی بخش توسط از40یال متشکل اقامتی واحد

میکند.مرتفعرایبازیرهزجاینبهسفربهعالقهمندگردشگرانویژهنیازهایتمامیکهاستخوابهدوواحد16وخوابهیکواحد24

خدماتی، بخشهای بر عالوه قشم سوالر اقامتی تجا5مجموعه درمجموعرواحد که دارد نیز صنایعدستی و محصوالت عرضه برای ی

داشت.خواهدهمراهبهاشتغالزاییغیرمستقیمبهصورتنیرو60ومستقیمبهصورتنیروی35برای

با پیشازاین قشم آزاد و11منطقه مجموعه،425هزار این افتتاح با که بود جهان و کشور مختلف مناطق از گردشگرانی پذیرای تخت

رسید.خواهدتخت577هزار11بهمذکورظرفیت

جمهو رییس حضور با کنفرانسی ویدیو آیین در است تعدادرگفتنی ار105ی بااعتبار و667یزپروژه دالر و276میلیون یورو میلیون

ادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاحاقتصادی:خط|خبرخبرادامهادامه
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و61یالیر ط150هزار معرفی و زنی کلنگ افتتاح، بخش سه در بهرهزارمیلیاردی و معرفی قشم آزاد منطقه در اجرا حال در حهای

رسید.یربهرهبردا

افتتاحهای از مرحله چهار در پیشازاین قشم آزاد منطقه میشود، جمهوریادآور باریاست امید و تدبیر دولت در اعتبار63ی به پروژه

است.حضورداشتهخصوصیودولتیبخشدودریردالمیلیون281ویورومیلیون340یزارومیلیاردی670وهزار64یالیر

)۱۲:۳۲-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم ایسنا، گزارش طربه از ملیری آزادحهای مردمرتجامناطق اینکه بیان با ی

بز بسیار رییسجمهورمسئولیت آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی بهرگ کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنان

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

سوالراقامتیمجموعهافتتاحباقشماقامتفیتظرایشافزاقتصادی:خط|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۰۹:۱۶-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح24ساعت زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سرار-رییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته سیزدهمزیمها دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهد

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و طرحجتاالسالم از ملیری آزادحهای بسیاررتجامناطق مسئولیت مردم اینکه بیان با ی

رییسجمهوربز آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی اقدامرگ این برای آنان به کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیار

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:انی:ایردیپلماسی|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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/۰۰/۰۳(باشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهمدولتدرامیدوارممیشود/برداشتهبزودییمهارتحروحانی:
۳۱-۰۸:۵۰(

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سرارشفقنا-رییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته درزیمها که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهمدولت

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم ایسنا، گزارش طربه از ملیری آزادحهای مردمرتجامناطق اینکه بیان با ی

بز بسیار رییسجمهورمسئولیت آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی بهرگ کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنان

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

جمهو تحررییس بیان با جمهوری رییس با که مهمی تصمیات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته بزودی جمهوریمها یری

بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،کردهاتخاذآذربایجان

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم ایرنا، از شفقنا گزارش حاشیهربه در و ملی حهای

ط از سازمانرافتتاح آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه عالیرو شورای دبیر گزارش ارائه از پس شد، گزار

۱۴۰۰خرداد۳۱
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ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و الملل بین بورس شدن فعال شما، گزارش به توجه با گفت: آزاد، مهمرمناطق ح

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودترنشستنثمربهبرایهمدولتوکنیددنبالرامواردهمهکهباشدآزادمناطقدرتحولبرای

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای هزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر که کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارگذاسرمایه

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم بنابراین کرد: خاطرنشان خصوصی100روحانی بخش این چون هستند امیدوار درصد

است.کردهیرگذاسرمایهحهارطاینبرایکهاست

سرمایهگذا تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید کرد: اضافه سرمایهگذاروی خصوصی بخش وقتی اما کند بهری میکند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنای

شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

تح برداشتن از بعد مطمئنم افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد برداشته زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس بسیارروحانی زحمات او گفت: مختلفرکان بخشهای در ی

در ویژه آزادبه جملهمناطق از و کوشیدند ایران آبادانی در که کسانی همه از میکنیم یاد همچنین باشد. شاد روحش امیدوارم و کشید

دادهاند.انجاممهمیبسیارکارآزادمناطقدر

بز بسیار افتتاح شاهد روز هر داد: ادامه درروی آزادگ بزمناطق بسیار های سرمایه که است مناطقی جزو کیش آنجارهستیم. در گی

بسیار استعداد هم باز و است شده سرمایهگذازانجام برای درریادی مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد بیشتر آزادی جنوبمناطق

باشد.خارجیسرمایهجذببرایکشور

کرد.خواهدکمکیززعایرانتوسعهبرایآزادمناطقبهدوازدهمویازدهمدولتهمانندسیزدهمدولتمطمئنمداد:ادامهروحانی

جررییسجمهو را قشم گذازی، سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف دیدنی بسیار مناطق با آباد ای بسیارریره یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است شده انجام منطقه این در افتتاحزخوبی باشیم. اینزحرط15یره در یربنایی

جزیرهزج این چون است ما همه خوشحالی موجب بسیارزیبا استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم برداریادی بهره و یریایی

دارد.یرگردشگهمچنینویارداز

باشیمیهامایهگذارسرایشافزشاهددهمسیزدولتدرمامیدوارمیشود/داشتهبربزودییمهاتحرروحانی:شفقنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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)۱۲:۲۸-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایهبزودیروحانی:

ط هفته هر افتتاح جمهور رئیس سالرشفقنا- آغاز از ای توسعه و ملی های در99ح جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت را تاکنون

تح از ناشی موانع و مشکالت و هستند خود کشور آبادانی و توسعه به عالقمند ایرانیان که دانست واقعیت این ظالمانهربیان های یم

کند.ایجادمانعکشورپیشرفتوتوسعهراهدرنتوانستهکروناشیوعودشمناقتصادیجنگو

ط افتتاح آیین در دوشنبه روز روحانی حسن دکتر والمسلمین حجتاالسالم دولت، رسانی اطالع پایگاه گزارش پروژههایربه و حها

آزادملی تصمناطق تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین و درهفتاد کشور اقتصادی ویژه آبادانیرو و توسعه روند کرد: یح

سرمایهگذا افزایش و طرکشور در هایری پروژه و وزحها خود آینده به مردم که است این دهنده نشان مختلف بخشهای در یربنایی

هستند.امیدوارکشور

تح و اقتصادی جنگ برابر در ایستادگی و مقاومت با ایران مردم اینکه بیان با روحانی دشمنردکتر بینی و سیاه صورت ظالمانه، یمهای

آم مسئوالن گذشته روزهای در داشت: اظهار مالیدند، خاک به تحررا لغو برای و پذیرفته مدتها از بعد را خود اشتباه واکسنریکایی یم

از کرونا با مقابله تجهیزات تامین در و هستیم واکسن کننده تولید امروز ما که است درحالی این و کردند آمادگی اعالم ایران علیه کرونا

یم.رنداجرخابهیزنیاماسکجمله

دیگ بخش در جمهور جایگاهررئیس اهمیت به اشاره با خود سخنان از آزادی گفت:مناطق کشور، اقتصاد در اقتصادی ویژه و

آزادامروز بامناطق ایران بین ارتباطی پل و شدهاند تبدیل کننده تولید و کننده صادر به کننده مصرف و کننده وارد از و یافته توسعه

هستند.جهانمختلفکشورهایوهمسایگان

اینکه بر تاکید با روحانی آزاددکتر سرمایهگذامناطق در تحرباید بزودی گفت: شوند، پیشران خارجی سرمایهری و میشود برداشته یمها

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجی

تب با خود سخنان ابتدای در جمهور بزررئیس مسئولیت به عمل خاطر به ایران مردم از (ع)، رضا امام سعادت با میالد وریک سیاسی گ

کرد.یرسپاسگزایخیرتامقطعایندریرجمهویاسترانتخاباتدرکترشواجتماعی

آم رسمی مقام یک اعتراف به اشاره با روحانی تحردکتر گستره به آمریکا ظالمانه خریمهای بر حتی گفت:ریکا کرونا، واکسن و ماسک ید

تح را چیز همه سفید کاخ ظالمان که میگفتیم چه هر ایران، ملت علیه عیار تمام اقتصادی جنگ نیم و سال سه طول وردر کرده یم

نمیکردند.باورعدهایبازبستهاند،راراههاهمه

دولت و کردند اعمال ایران ملت علیه کامل محاصره نیم و سال سه سفید کاخ ظالمان که داد نشان اعتراف این افزود: جمهور رئیس

است.دادهادامهرامسیرهمانگذشتهماه5حدوددرمتفاوتشعارهایوجودبانیزیکارآمجدید

تص روحانی آمردکتر کرد: صادریح حتی و خودکفا ماسک تولید در ایران ملت دیدند وقتی واکسنریکاییها تولید زمینه در و است کننده

کرد.خواهندرفعراایرانبرایواکسنوماسکیدرخیمرتحکهکنندمیاعالمتازهاست،بودهموفقنیز

ط مستمر افتتاح جمهور بزررئیس عمرانی آمرحهای به تودهنی یک را کشور سراسر در افتتاحهایرگ کرد: خاطرنشان و توصیف یکا

آم شاید که داد نشان تحرپنجشنبهها با بتوانند هریکاییها اما کنند، مواجه مشکل با را ایران ملت رفاه تولیدریم توانست نخواهند گز

کنند.تعطیلکشورایندررافعالیتو

است:حرشاینبهروحانیدکترسخنانکاملمتن
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الرحیمالرحمنبسماهلل

تب موسیالرضا(ع)، علیبن حضرت سعادت با میالد شب مناسبت به جهان مسلمانان همه و ایران ملت امامیربه میکنم. عرض یک

دا چه هر و است ایرانیان ما افتخار و فخر موجب دازیمرکه همام امام آن بلند سایه آنریر بلند روح به توسل با ما کشور انشاءاهلل یم.

بود.خواهدپیشرفتوتوسعهمسیردرروزبهروزامام

بز بسیار مسئولیت مردم سیزدهمرالحمداهلل دوره برای را جمهور رئیس و دادند انجام جمعه روز در را خودشان اجتماعی و سیاسی گ

خب مجلس و مجلس میاندورهای انتخابات مناطق از بعضی در بود. هم شوراها انتخابات البته کردند. مردمرانتخاب به که بود هم گان

تبزع ایران تاریز مقطع این در که ارزشمندی و خوب بسیار اقدام این خاطر به میگویم صندوقریک پای خودشان گسترده حضور با یخی

دادند.انجامآرا

سال آغاز از گذشته هفتههای همه افتتاحهای و امروز چهارمین99افتتاحهای و هفتاد امروز و کردیم آغاز را پنجشنبهها افتتاح که

م ایران که است این عالمت اولین است. جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت یک هست، سرمایهگذارافتتاح ورکز است تولید و ی

در االن که کنید نگاه آمار همین به شما هستند. خودشان کشور آبادانی به عالقمند ایران آزادمردم شد.مناطق اعالم دررط621ما ح

آنها اجرای برای که اجراست گذا248حال سرمایه تومان میلیارد طرهزار این شده، پایان53حهاری تا و شده عملیاتی و اجرایی درصد

میرسد.افتتاحبهاینهاهمهومیکندپیداادامهآیندهسالوسال

سرمایهگذا سود به اگر باشند، نداشته امید خودشان کشور آینده به مردم اگر است. مهمی بسیار مساله باشند،راین نداشته امید خود ی

در248نمیآیند فقط تومان میلیارد آزادهزار بسیاررسرمایهگذامناطق مناطق کنند. آنهازی در روزانه که هست کشور سراسر در یادی

اینرسرمایهگذا در که مشکالتی و سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی میشود. یک3ی برابر در کشیدند، مردم نیم و سال

تا در بینظیر اقتصادی تارجنگ در که منطقه راریخ ملتی که بوده، نظیر کم هم جهان مانند3.5یخ کنند، محاصره کامل طور به سال

است.نداشته

تح را ملتی سفید کاخ ظالمان اینراینکه بگذارند. دست روی دست و نکنند حمایت و کمک سفید کاخ ترس از هم دیگران و کنند یم

آم دارایی مسئولین که تحرحرفی آمادهایم فردا از که کردند اعالم پیش روز سه برداریکا را کرونا واکسن تروریم این یعنی یستهاریم،

جدید دولت که ماهها از بعد حاال کردند. قفل را بانکی فعالیتهای تمام و بستند مردم این روی بر را چیز همه که میکنند اعتراف کامال

تح باید است معتقد و آمده کار طرروی آن که گفته بارها و بگذارد کنار را طریم تحرح، االنرح بوده، نادرست و غلط ترامپ 4،5یم

ندارد.اشکالیباشد،کروناواکسنوماسکبرایاگربانکی،تبادلکهگفتندپیشروزسهدوتازههستند،کارِرساستماه

صاد ماسک در و ندارد نیاز ماسک در ایران میدانستند که زمانی از بعد هم تولیدکنندهراین هم واکسن در فهمیدند و هستیم کننده

است.آزادواکسنبرایبانکیتبادلگفتندتازهوقتآنشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیمتولیدکهوقتیشدیم.

کشید طول ماهها گفتیم مردم به اینکه میشود، اداره سختی چه با کشور که میزدیم مردم به نیم و سال سه این طول در که حرفی این

ایران اختیار در واکسن بتوانند آنها که کنیم پرداخت را کوواکس واکسنهای یعنی جهانی، بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم تا

که حاال شود. کشور وارد هست، نیاز مورد آنچه اینکه برای کشیدیم سختیهایی چه که کنند باور بود سخت مردم برای شاید بگذارند،

آم پیش روز سه صردو شود،یحریکاییها آغاز بانکی فعالیت ماسک و واکسن برای فقط که داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم ًا

مالیدند.خاکبهرادشمنسیاهصورتحالعیندراماکردند،زندگیسختیایچهبامردمکهمیدهدنشاناین

بز مالیدندرمردم خاک به را آنها بینی مالیدند، خاک به را سفید کاخ جالدان همه صورت مالیدند، خاک به را ترامپ صورت ایران گوار
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تح شرایط این در عظمت با و قامت سرو سرمایهگذارو و ایستادگی همهریم با بود الزم آنچه شرایط همین در کردند. تولید کردند، ی

جنگ این اما هستند، فشار در جنگ این سایه در مردم و هست گرانی البته است، جنس از پر کشور بازار کردیم. کشور وارد سختیها

شود.محققداشتند،آنهاکههدفیوبپاشد،فروایراناقتصادنگذاشت

آم به تودهنی یک پنجشنبهای هر بود. پنجشنبه افتتاحهای مهم، بسیار کارهای از شماریکی دهیم نشان آنها به که بود یکاییها

تح را ایران ملت تحرنمیتوانید را ایران تولید نمیتوانید کنید. تحریم به را مردم راحتی میتوانید کنید. میتوانیدریم بکشانید، یم

تح به را بازدارارزانی تولید جهش مسیر از توسعه، مسیر در را ملتی نمیتوانید اما بکشانید، تحولریم این شاهد امروز الحمداهلل و ید

هستیم.کشورسراسردر

آخ تا دولت، این آخر روز تا ایرانرانشاءاهلل مردم که داد خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را خود افتتاحهای دوشنبه و پنجشنبه ین

میکنند.تالشکشورتوسعهزمینهدرسرافرازحدچهتا

در بحمداهلل آزادامروز طمناطق بسیاررمختلف شد.زحهای افتتاح ط8یادی تومان میلیارد مجموعرهزار و شد افتتاح کهح آنچه با ًا

گذا شدرسرمایه زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در اینکه بود. تومان میلیارد گذا70هزار سرمایه و افتتاح تومان میلیارد باشیم،رهزار ی

است.ملتاینعظمتنشان

آزاداز صادمناطق مناطق به واردکننده مناطق از دوازدهم و یازدهم دولت در اینکه دلیل به میکنم مناطقرتشکر از شدند، تبدیل کننده

تبدیل مختلف کشورهای و ایران بین ارتباطی پل و همسایگان و ایران بین ارتباطی پل به شدند، تبدیل تولیدکننده مناطق به واردکننده

در امروز اینکه آزادشدند. کهمناطق است این نشان اینها همه هستند، آفشور بانک و بینالمللی بورس ایجاد فکر آزاددر کشورمناطق

باشد.پیشرانخارجییرسرمایهگذادربایدآزادمناطقانشاءاهللواستپیشرفتوتوسعهمسیردر

تحرسرمایهگذا زودی به انشاءاهلل گرفت. خواهد انجام کشور در جا همه خارجی سمتری به خارجی سرمایههای و میشود برداشته یم

سرا امازایران شد، خواهد آزادیر انشاءاهللمناطق باشند. پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در و دارند را خودشان خاص شرایط

شوند.برخوردارآنبهرهازانشاءاهللمردمتاباشیمسیزدهمدولتدروآیندههفتههایطولدربیشترفعالیتشاهدزمینهایندر

کاتهربورحمهاهللوعلیکموالسالم

)۰۶:۲۰-۰۰/۰۴/۰۱(میشودبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور رییس سرارایسنا: ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته درزیمها که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهمدولت
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بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و طرحجتاالسالم از ملیری آزادحهای بسیاررتجامناطق مسئولیت مردم اینکه بیان با ی

رییسجمهوربز آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی اقدامرگ این برای آنان به کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیار

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۱۲:۰۱-۰۰/۰۳/۲۹(صنعتیـیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیاردهزار80ارزشباپروژه50افتتاح

تو و صنعت گزارش مدیربه از نقل به مشاورریسم مومنی» ؛«حمیدرضا انزلی آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط یت

شورایعالی دبیر و جمهور آزادرئیس بهرهبردامناطق خبر اعالم با اقتصادی ازروویژه و50ی تولیدی عمرانی، ارزشزپروژه با 80یربنایی

میلیارد اجراییرهزار عملیات وآغاز گذا50یال سرمایه ارزش با دیگر ازرپروژه بیش میلیارد641ی دررهزار آزادیال ـرتجامناطق ی

ط از و جمهور رئیس فرمان با هایرصنعتی پروژه افتتاح مرحله از دور پنجمین گفت: کنفرانس ویدئو آزادیق صنعتیرتجامناطق ـ ی

شد.خواهدگزاررب1400خردادماه31دوشنبهروزجمهور؛رییسروحانیدکترحضوربا
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کیش)وها(ارس،اروند،قشمپروژهتعدادیحرتشبااقتصادیویژهوآزادمناطق

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار کیش)که و (ارس،اروند،قشم سرمایه15ـصنعتی اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و نفر880یال

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9و

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و نفر،120یال

گذا3 سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه14نفر،562یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با قشم و73یرآزاد ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار10نفر،936یال با کیش آزاد منطقه در پروژه

گذا و35یرسرمایه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در 12یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار

دستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217احداث

های پروژه به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای

اول دوره در است؛ ط99یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر

(اردیبهشت چهارم دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

اقتصادیویژهوآزادمناطقهایپروژهافتتاح

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیارد38ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومان

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ 46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاحیسم:توروصنعت|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۵۴۹
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)۰۷:۱۶-۰۰/۰۳/۳۱(شدافتتاحارسآزادمنطقهدرجمهوررئیستوسطیربناییزواقتصادیپروژه15

افتتاح از ارس آزاد منطقه سازمان بز15مدیرعامل افتتاحاترپروژه دوره پنجمین در جمهور رئیس توسط عمرانی و صنعتی مناطقگ

داد.خبرخردادماه31درارسدرآزاد

تو و صنعت گزارش نربه ،محسن ارس آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط از نقل به داشت:ریسم اظهار پروژه15یمان

گذاربز باسرمایه عمرانی و صنعتی بررگ بالغ داخلی و26ی گذارمیلیارد190هزار سرمایه و خارجیریال بصورترمیلیارد1/0ی یال

.میشودافتتاحارسآزادمنطقهدرجمهوررئیستوسطماهخرداد31دوشنبهروزیونیزتلوزندهارتباط

شد.خواهدزنیکلنگنیزیالرمیلیارد694وهزار17ارزشبهیرگذاسرمایهپروژههشتافزود:وی

)۰۶:۳۵-۰۰/۰۴/۰۱(شدآغازانزلیآزادمنطقهپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهاحداثعملیات

تو و صنعت گزارش مدیربه از نقل به پروژهریسم افتتاح از دور پنجمین در ، انزلی آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط یت

آزادهای پامناطق مجموعه ساخت عملیات جمهور، رییس روحانی حسن دکتر دستور شهرباربه و ابی سزک آغازری منطقه این پوشیده

شود.می

پا شهربارمجموعه و آبی سزک گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه بارمیلیارد4300یرپوشیده داخلی خصوصی بخش یالی

گی آخربهره از مساحتری به فضایی در المللی بین های شاخص و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای 23000یر

گیرد.میقراریربردابهرهموردوساختهنیموسالدوظرفمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرمربع)مترهزار23مترمربع(

انزلیآزادمنطقهیستیرتوامکاناتویرساختزگسترش

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

گذارگردشگ سرمایه با منطقه خاری مقیم ایرانی جهتری در سازمان های ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از ج

گردد.میمحسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایهجذب

کشوریرگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیانزلیآزادمنطقه

گردشگ حوزه در اکنون هم است بزرگفتنی دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه کشور؛رکواآیریحی-گردشگرین خزندگان باغ و یوم

مرگتربز تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل امکاناترینا سایر بهمراه آبی های ورزش و یحی

گردشگرتف و ورزشی فرهنگی، های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سازمانریحی سوی از که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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)۱۰:۱۷-۰۰/۰۴/۰۲(شدافتتاحآزادمناطقدریالرمیلیاردهزار80ارزشباپروژه50

میشوندافتتاحمراسمایندرکههاییپروژهتعداد

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه15ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و نفر880یال

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9و

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و نفر،120یال

گذا3 سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه14نفر،562یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با قشم و73یرآزاد ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار10نفر،936یال با کیش آزاد منطقه در پروژه

گذا و35یرسرمایه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در 12یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار

آزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217احداث

های پروژه به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای

اول دوره در است، ط99یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر

(اردیبهشت چهارم دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

99سالدرتومانمیلیاردهزار38اعتبارباحرط251افتتاح

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیارد38ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومان

۱۴۰۰خرداد۳۱

۵۵۱
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ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ 46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

)۰۷:۵۲-۰۰/۰۳/۳۱(میشود!رفعبزودییمهارتحروحانی:

آم میگوئیم ما اینکه گفت: جمهور سرمایهگذاررئیس که است این دلیل به خورده، شکست اقتصادی جنگ در سالریکا در مشکالت99و98یها علیرغم
هستند.امیدواردرصد100صادراتوتولیداقتصادی،آیندهبهمردمیعنیاست.شدهبیشتراقتصادی،جنگو

بردا بهره آئین در رئیسیجمهور روحانی حسن «فرهیختگان»، گزارش آزادیربه استانهایرتجامناطق اقتصادی ویژه و صنعتی ی،

سالزهرم در ارس، آزاد منطقه در گفت: ارس آزاد منطقه رئیس گزارش استماع از پس خوزستان، و شرقی آذربایجان و98گان هزار

است.رسیدهبراربرسهبهیعنیاستشدهتومانمیلیاردهزارشش،99سالدرواستشدهیرگذاسرمایهتومانمیلرادنهصد

آم میگوئیم ما اینکه گفت: سرمایهگذارروحانی که است این دلیل به خورده، شکست اقتصادی جنگ در سالریکا در 99و98یها

هستند.امیدواردرصد100صادراتوتولیداقتصادی،آیندهبهمردمیعنیاست.شدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم

هستند.امیدوارخودکشورآیندهبهمردمکهاستمعنیاینبهخصوصیبخشیرگذاسرمایهافزود:وی

شدن برداشته از بعد بودیم. ارس آزاد منطقه در مهم های پروژه افتتاح شاهد بار چندین گذشته ماههای طول در ما گفت: جمهور رئیس

بود.خواهدگستردهبسیارآذربایجانیرجمهوباروابطمانمطئمنممنشد،خواهدبرداشتهیمرتحبزودیکهیم،رتح

بز تصمیمات آذربایجان رئیسجمهور با ما گفت: تحرروحانی دلیل به تصمیمات این همه و کردیم اتخاذ مقدارگی بودریم، شده کند ی

مهرشد./خواهدعملیاتیواجراییقطعااما

...داردادامه

)۰۹:۴۱-۰۰/۰۳/۳۱(شدآغازیرجمهورییسحضورباآزادمناطقملیحهایرطازیربهرهبردا

ط تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در ایرنا، از نقل به کردپرس، گزارش بهربه مربوط مناطقحهای

هرمآزاد خوزستان، غربی، آذربایجان شرقی، آذربایجان استانهای جمهوزدر رییس بادستور بلوچستان و سیستان و گیالن یرگان،

شد.زنیکلنگیاوافتتاح

ط درراین که آزادحها برایرتجامناطق میشود، اجرا انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی فراهم920ی- مستقیم نفراشتغالزایی

میکند.

تجا آزاد منطقه در گزارش، این اساس ارسربر سرمایهگذارط15ی ارزش با اقتصادی و تولیدی و2یرح در619هزار و تومان میلیارد

میرسد.یربردابهرهبهتومانمیلیارد225یرگذاسرمایهارزشبهیربناییزواقتصادیحرط11اروندآزادمنطقه

شدافتتاحادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50یسم:توروصنعت|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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همچنین و15امروز تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در سرمایهگذاریربنایی ارزش با قشم صنعتی و2یری در480هزار و تومان میلیارد

افتتاح نیز کیش آزاد بردارط9منطقه بهره به تولیدی و اقتصادی طرح افتتاح ادامه رسید.در اجراییری عملیات با52حها، دیگر پروژه

شد.انجامی،رجمهورییسدستوربانفر117وهزارهفتاشتغالزاییوتومانمیلیارد192وهزار64یرگذاسرمایه

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت همچنین مراسم این وردر هزار یک تومان،769ی آزاد6میلیارد منطقه در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با وراروند هزار سه گذا517ی سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک تومان، ،430یرمیلیارد تومان میلیارد

گذا سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در پروژه و46یرسه تومان،217هزار گذا14میلیارد سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در یرپروژه

و هزار تومان،328هفت گذا10میلیارد سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه در579ی پروژه هشت و تومان، میلیارد

شد.زنیتومان،کلنگمیلیارد213وهزاریکیرگذاسرمایهاعتبارباماکوآزادمنطقه

)۱۳:۲۰-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهبزودییمهارتحروحانی:

چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم دولت، رسانی اطالع پایگاه از نقل به پرس کرد گزارش به

ط طرافتتاح از افتتاح حاشیه در و ملی سازمانرحهای آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه بارو شد، گزار

بزرتب بسیار کار جمعه روز مردم گفت: (ع) رضا امام والدت شب برایریک را رییسجمهور و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی گ

خب و اسالمی شورای مجلس میاندورهای هم مناطق برخی در و بود هم شوراها انتخابات البته کردند. انتخاب سیزدهم راردوره گان

داشتیم.

ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت راریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

سال آغاز از کرد: اظهار امروز افتتاحهای به اشاره است.99روحانی افتتاح چهارمین و هفتاد امروز و کردهایم آغاز را پنجشنبهها افتتاح

م ایران است این عالمت نخستین است. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت گذاراین سرمایه عالقهمندرکز ایران مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشورآبادانیبه

داد: ادامه امید و تدبیر دولت ورط621رییس است اجرا حال در ط248ح این برای تومان میلیارد سرمایهگذارهزار استرحها شده ی

رسد.میافتتاحبهومییابدادامهآیندهسالوسالپایانتاواستشدهعملیاتیواجراییحهارطایندرصد53و

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم فقطری باشند، نداشته امید خود ی

میشود.یرگذاسرمایهکشورسراسردریادیزمناطقدرروزانهونمیکنندیرگذاسرمایهتومانمیلیاردهزار248آزادمناطقدر

مدت،تص این در مردم ایستادگی از قدردانی با امبد و تدبیر دولت وررییس سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که خودرمشکالتی ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهسالنیموسهراملتی

آم دارایی وزارت مسوولین که حرفی داد: ادامه تحرروحانی که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه واکسنریکا روی را یم

بردا ترورکرونا این یعنی کردندریم، قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها
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است.بودهغلطیمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماههاازبعدحاالو

برمیدارندرایمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرفهمیدندکهزمانی

س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

است.آزادواکسنبراییمرتحگفتندشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیم

جمهو مردمررییس به که این شود. می اداره کشور سختی چه با مردم که میزدیم نیم و سال سه این طول در ما که حرفی شد: یادآور ی

در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها گفتیم

شود.کشورواردکهکشیدیمواکسنکردنواردبرایسختیهاییچهکنندباورکهبودسختمردمبرایشایدبگذارنداختیار

آم پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت صررییس ماسکریکا و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که دهد می نشان این شود آغاز بانکی فعالیت

تح شرایط این در و کرده ایستادگی عظمت با و سروقامت و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ سرمایهرصورت یم

کردند.تولیدویرگذا

جنگ این سایه در البته است. جنس از پر کشور بازار افزود: کردیم، کشور وارد ها سختی تمام با بود الزم که آنچه که این بیان با روحانی

نشد.محققداشتندکههدفییعنیکند،فروپاشیدچارراایراناقتصادنتوانستجنگایناماهستندفشاردرمردموهستگرانی

جمهو آمررییس به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: ادامه در تحری را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود یمریکاییها

تح را ایران تولید نمیتوانید تحرکنید. به را مردم راحتی میتوانید کنید. تحریم به را ارزانی میتوانید بکشانید نمیریم اما بکشانید یم

هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتیتوانید

شدافتتاححرطتومانمیلیاردهزار8امروز

توسعه زمینه در سرافراز حد چه تا مردم که داد خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را ها افتتاح دولت این آخر روز تا که این بیان با وی

آزادط مناطق در امروز گفت: کنند، می تالش بسیاررکشور شد.زحهای افتتاح ط8یادی تومان میلیارد بارهزار مجموعا شد. افتتاح ح

گذا سرمایه که شدرآنچه زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در که این بود. تومان میلیارد و70هزار افتتاح بخش در تومان میلیارد هزار

است.ملتاینعظمتازنشانباشیمیرگذاسرمایه

عملکرد از قدردانی با آزادروحانی دوازدهممناطق و یازدهم دولتهای در آزادگفت: ومناطق کننده تولید مناطق به کننده وارد مناطق از

در امروز که این شدند. مختلف کشورهای و همسایگان و ایران بین ارتباطی پل به تبدیل مناطق این شدند. تبدیل کننده مناطقصادر

است.پیشرفتوتوسعهمسیردرماآزادمناطقکهاستایندهندهنشانهستند،آبشوربانکالمللی،بینبورسایجادفکردرآزاد

جمهو کهررییس این بر تاکید با آزادی گذامناطق سرمایه گذاردر سرمایه گفت: باشد پیشران باید خارجی کشورری در جا همه خارجی ی

تح زودی به انشاءاهلل گرفت. خواهد سرارانجام ایران سمت به خارجی سرمایههای و میشود برداشته امازیم شد. خواهد مناطقیر

هفتههایآزاد طول در بیشتر فعالیت شاهد و باشند پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در بنابراین دارند را خود خاص شرایط

باشیم.سیزدهمدولتدروآینده

هستندامیدوارکشورآیندهبهمردم

ج در همچنین بردارروحانی بهره بینریان بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس و ها پروژه از ی
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ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و دررالملل تحول برای مهم آزادح نشستنمناطق ثمر به برای هم دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودتر

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبهمیکندیرسرمایهگذا

شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش استرهستیم. شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهمبازو

جمهو بهررییس دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

ج را قشم ادامه در گذازوی سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد ای انجامریره منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است افتتاحزشده باشیم. جزحرط15یره این در خوشحالیزیرهزیربنایی موجب یبا

ج این چون است ما بسیارزهمه استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از گردشگری همچنین و یریا

دارد.

اسفند سفر در کرد: تاکید و97روحانی نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسئلهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

ط همچنین افزود: دوازدهم و یازدهم دولتهای دررییس به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن مدیترانهرح یای

و نخست با ما مصوبات جزو هم این و است مهم بسیار میکند الکاظمیزمتصل آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف موانع که کردیم همرصحبت کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتزبرایخوبیبسیارمسیراینبودنخواهد

همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این یادآورشد: وی

را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و سختیها هنوز

داد.خواهدادامه
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)۰۷:۳۶-۰۰/۰۳/۳۱(انزلیآزادمنطقهیزشهرباوآبیکرپامجموعهاحداثعملیاتآغاز

پا مجموعه ساخت عملیات جمهور، رییس روحانی حسن دکتر فرمان به آزاد مناطق های پروژه افتتاح از دور پنجمین شهرباردر و ابی سزک پوشیدهری
شود.میآغازمنطقهاین

) پاgardeshban.irگردشبان مجموعه : شهربار) و ابی سزک گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه یالیرمیلیارد4300یرپوشیده

گی بهره با داخلی خصوصی آخربخش از مساحتری به فضایی در المللی بین های شاخص و استانداردها با7ین و مربع متر یرزهزار

از بیش گردشگ23مترمربع(23000بنای و تجارت فاز در مربع) متر بردارهزار بهره مورد و ساخته نیم و سال دو ظرف منطقه قرارری ی

گیرد.می

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این گردشگرخدمات ـ منطقهریحی سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

گذارگردشگ سرمایه با منطقه خاری مقیم ایرانی جهتری در سازمان های ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از ج

گردد.میمحسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایهجذب

گردشگ حوزه در اکنون هم است بزرگفتنی دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه کشور؛رکواآیریحی-گردشگرین خزندگان باغ و یوم

مرگتربز تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل امکاناترینا سایر بهمراه آبی های ورزش و یحی

گردشگرتف و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سازمانریحی سوی از که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقه

)۰۸:۴۶-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهایرانیمهایرتحزودیبهجمهور:رییس

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و طرحجتاالسالم از تجاری آزاد مناطق ملی تحرحهای و وین مذاکرات پیرامون بهری شاءاهلل ان گفت: ها یم
تح سرارزودی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته سرمایهگذازیمها افزایش شاهد سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود مردمریر و باشیم یها

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانند

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم طرناطقان: از ملیری آزادحهای مسئولیترتجامناطق مردم اینکه بیان با ی

بز رییسجمهوربسیار آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی برایرگ آنان به کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماین

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

۱۴۰۰خرداد۳۱

۵۵۶
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که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۱۲:۵۵-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتههایمرتحزودیبهروحانی:

تب دیگرآرمان بخش در بریز-وی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین اعالمری ما آزاد مناطق در کرد: اظهار خود دولت در ملی حهای
میشود.افتتاحسالپایانتاآنهاهمهوشدهاجراآندرصد53کهداردیرسرمایهگذاتومانمیلیاردهزار248واستاجراحالدرحرط621کهشد

تب دیگرآرمان بخش در بریز-وی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین کرد:ری اظهار خود دولت در ملی حهای

آزاددر کهمناطق شد اعالم ورط621ما است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد و53ی شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسالپایانتاآنهاهمه

میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتههایمرتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

میشودداشتهبرانایریمهایتحرزودیبهجمهور:ییسرناطقان:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۵۵۷
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بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم ایسنا، گزارش طربه از ملیری آزادحهای مردمرتجامناطق اینکه بیان با ی

بز بسیار رییسجمهورمسئولیت آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی بهرگ کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنان

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

/۰۰(شدآغازپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهساختاجراییعملیات؛جمهورمحترمیاسترروحانیدکتردستوربا
۰۳/۳۱-۱۰:۴۷(

مدی از نقل به کیاست گزارش به - برنامهراحتساب چهارمین و هفتاد در انزلی آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط یت

اقتصادی عمرانی های پروژه تولید جهش برای امید و تدبیر دولت گردشگزافتتاح و آزادیریربنایی روحانیمناطق دکتر دستور با کشور

شد.آغازحرط52اجراییعملیاتوافتتاحپروژه50،ایراناسالمییرجمهومحترمیاستر

ط افتتاح رویداد پنجمین رویداد سراسراین های آزادیرح کنفرانسیمناطق ویدیو افتتاحیه های برنامه جمهوردر کهریاست بوده ی

میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبرهایمتحرزودیبهروحانی:یز:تبرمانآر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۵۵۸
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پا مجموعه پروژه ساخت عملیات روحانی دکتر دستور شهرباربا و آبی سزک گردشگری و تجارت فاز در آغازرپوشیده انزلی آزاد منطقه ی

شد.

بز پروژه این است گردشگرگفتنی تکمیلرگ منظور به دیگر گامی گردشگزی های ساخت ضریر افزایش و ماندگاری درریب گردشگر ی

شد.محققکشورازجرخامقیمداخلیگذارسرمایهجذبباکهبودهانزلیآزادمنطقه

پا شهربارمجموعه و ابی سزک گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه گیرمیلیارد4300یرپوشیده بهره با خصوصی بخش ازریالی ی

مساحترآخ به فضایی در المللی بین های شاخص و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای متر23مترمربع(23000یر هزار

گیرد.میقراریربردابهرهموردوساختهنیموسالدوظرفمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرنفر120برایاشتغالزاییمیزانبامربع)

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

گذارگردشگ سرمایه با منطقه خاری مقیم ایرانی جهتری در سازمان های ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از ج

گردد.میمحسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایهجذب

گردشگ حوزه در اکنون هم است ذکر به بزرالزم دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه خزندگانرکواآیریحی-گردشگرین باغ و یوم

بز مرگترکشور؛ تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل سایررینا بهمراه آبی های ورزش و یحی

تف گردشگرامکانات و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سویریحی از که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقهسازمان

)۱۲:۴۴-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدرفعزودیبهیمهارتحامیدوارند/اقتصادآیندهبهمردم

هستند.امیدواراقتصادیآیندهبهمردمواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم99و98سالدریهارسرمایهگذاگفت:رئیسجمهور

ا گزارش برداربه بهره آئین در جمهور رئیس روحانی حسن خبر،حجتاالسالم آزادیرک اقتصادیرتجامناطق ویژه و صنعتی ی،

هرم سالزاستانهای در ارس، آزاد منطقه در گفت: ارس آزاد منطقه رئیس گزارش استماع از پس خوزستان، و شرقی آذربایجان 98گان

شدآغازپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختاییاجرعملیاتاحتساب:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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است.رسیدهبراربرسهبهیعنیشدهتومانمیلیاردهزارشش،99سالدروشدهیرگذاسرمایهتومانمیلیاردنهصدوهزار

آم میگوئیم ما اینکه گفت: سرمایهگذارروحانی که است این دلیل به خورده، شکست اقتصادی جنگ در سالریکا در 99و98یها

هستند.امیدواردرصد100صادراتوتولیداقتصادی،آیندهبهمردمیعنیاست.شدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم

هستند.امیدوارخودکشورآیندهبهمردمکهاستمعنیاینبهخصوصیبخشیرگذاسرمایهافزود:وی

شدن برداشته از بعد بودیم. ارس آزاد منطقه در مهم پروژههای افتتاح شاهد بار چندین گذشته ماههای طول در ما گفت: جمهور رئیس

بود.خواهدگستردهبسیارآذربایجانیرجمهوباروابطمانمطمئنممنشد،خواهدبرداشتهیمرتحبزودیکهیم،رتح

بز تصمیمات آذربایجان رئیسجمهور با ما گفت: تحرروحانی دلیل به تصمیمات این همه و کردیم اتخاذ مقدارگی بودریم، شده کند ی

شد.خواهدعملیاتیواجراییًاقطعاما

بز مسئولیت مردم داشت: اظهار جمهور سیزدهمررئیس دولت جمهور رئیس و دادند انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی گ

کردند.انتخابرا

دادند.انجاممهمیاقدامیخیرتامقطعدررأیهایصندوقپایگستردهحضورباایرانیززعملتافزود:روحانی

بود. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت است، افتتاح چهارمین و هفتاد امروز که شنبه پنج های روز های افتتاح داد: ادامه جمهور رئیس

م ایران که فهمیدند جهانیان گفت: گذاروی سرمایه هستند.رکز خود توسعه و آبادانی به مند عالقه ایران ملت و است تولید و 621ی

دررط آزادح کهمناطق اجراست حال ط248در این در توما میلیارد گذارهزار سرمایه ها میزانرح به و شده شده53ی اجرایی درصد

شد.خواهدافتتاحسالپایانتاشاءاهللانکهاست

تص گذارروحانی سرمایه سود و خود کشور آینده به مردم اگر کرد: باشندریح نداشته اطمینان و امید هایشان فقط248ی تومان میلیارد

کنند.نمییرگذاسرمایهآزادمناطقدر

این بود. نظیر بی اقتصادی جنگ رنج و ها سختی برابر در اخیر نیم و سال سه در ایران ملت مقاومت و ایستادگی گفت: جمهور رئیس

بود.زدنیمثالجهانومنطقهیخرتادراقتصادیجنگ

آم ترس از نیز دیگر کشورهای کردند. محاصره کامل طور به را ایران ملت نیم و سال سه سفید، کاخ ظالمان افزود: ملتروی به یکا

گذاشتند.دسترویدستونکردندکمکایران

آم دارایی وزارت بیانیه به اشاره با تحرروحانی فردا از هستیم آماده اینکه بر مبنی برداریکا کرونا واکسن روی بر را خاطرنشانریم یم،

کرد.قفلرابانکیهایفعالیتوبستایرانرویبرراچیزهمهیکارآماخیرنیموسالسهطولدرکرد:

آم جدید دولت داشت: اظهار جمهور تحررئیس باید که است معتقد و آمده کار روی ها ماه از بعد تحریکا و بگذارد کنار را هایریم یم

تح برداشتن به اقدام تازه دولت این خواند. می نادرست و غلط را کردهرترامپی کرونا واکسن و ماسک واردات برای بانکی های یم

است.

ندا واردات به نیاز و هستیم ماسک کننده صادر ما دانند می که است حالی در این داد: ادامه خودکفاروی نیز واکسن تولید در و یم

برای بانکی های فعالیت که کرد اعالم بایدن دولت شد، آغاز واکسیناسیون و آمد بازار به کردیم تولید را واکسن وقتی واقع در ایم. شده

است.شدهآزادواکسنواردات

ت درأروحانی واکسن بتوانند آنها تا کنیم پرداخت را جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم ما که کشید طول ها ماه کرد: کید

شود.واردکشوربهنیازموردواکسنکهکشیدیمهاییسختیچهماکنندباورکهبودسختمردمبرایبگذارند.مااختیار
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ام دارایی وزارت اخیر بیانیه کرد: خاطرنشان جمهور کردندررئیس زندگی ای سختی چه با اخیر نیم و سال سه در مردم که داد نشان یکا

بز مردم این مالیدند. خاک به را دشمنان سیاه صورت حال عین در وراما مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ بینی گوار

کردند.یرگذاسرمایهیم،رتحشرایطایندروکردهایستادگیقامتسرو

دیگ بخش در تحرروحانی و سختیها همه وجود با گفت: خود اظهارات از کهری است درست است. جنس از پر ما کشور بازار یمها،

فروبپاشد.ایراناقتصادنگذاشتیماماهستند،فشاردرمردموداردوجودگرانی

مهمت از یکی را میگرفت صورت پنجشنبه روزهای در که افتتاحهایی افتتاحهاروی این گفت: و دانست مدت این در دولت اقدامات ین

آم به تودهنی یک هفته هر بهردر را ارزانی و مردم راحتی میتوانید شما کنید. متوقف را ما تولید نمیتوانید بگوییم آنها به که بود یکا

بازدارتح توسعه مسیر در را ملتی نمیتوانید اما بکشانید آخریم تا ما و هستیم کشور سراسر در تحول این شاهد امروز الحمداهلل ینرید.

ط این افتتاح آخر، پنجشنبه و دولت کشوررروز توسعه زمینه در و هستند سرافراز اندازه چه تا ما مردم داد خواهیم نشان و ادامه را حها

میکنند.تالش

ط داشتیم، که افتتاحهایی در امروز داد: ادامه دررروحانی مختلفی آزادحهای طمناطق این که شد افتتاح بررکشور بالغ 8000حها

است.تومانمیلیاردهزار70بربالغشده،کلنگزنیویرسرمایهگذاآنچهبامجموعدروتومانمیلیارد

مسئوالن از تشکر با آزادرئیسجمهور کنمرتجامناطق تشکر عرصه این مسئوالن از باید گفت: کشور وزی یازدهم دولتهای در یرا

شدند.همسایگانوایرانبینارتباطیپلوکنندهرصادوتولیدکنندهبهتبدیلمحصوالتواردکنندهازدوازدهم

در افزود: آزادوی بانکمناطق و بینالمللی بورس ایجاد دنبال حالOffshoreبه در ما که است آن نشاندهنده اینها همه و هستیم

انشاءاهلل و هستیم آزادتوسعه سرمایهگذامناطق در باید تحرما زودی به انشاءاهلل باشند. پیشران خارجی خواهدری برداشته یمها

سرمایهگذا سرارشد، ما کشور سمت به خارجی سرمایههای و گرفت خواهد صورت ایران مناطق تمامی در خارجی شدزی خواهد یر

آزاداما شاهدژویمناطق سیزدهم دولت در زمینه این در که باشند پیشتاز باید سرمایه جذب زمینه در و دارند را خود خاص گیهای

باشند.کشوراقتصادیرشدشاهدمردموباشیمگستردهترفعالیت

)۰۷:۵۸-۰۰/۰۳/۳۱(امیدوارنداقتصادآیندهبه/مردمشدخواهدرفعبزودییمهارتحروحانی:مهمخبر

سرمایهگذا گفت: سالررئیسجمهور در امیدوار99و98یها اقتصادی آینده به مردم یعنی این و است شده بیشتر اقتصادی، جنگ و مشکالت علیرغم
هستند.

خب گزارش بردارگزاربه بهره آئین در رئیسیجمهور روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم خبرآنالین، آزادیری صنعتیرتجامناطق ی،

هرم استانهای اقتصادی ویژه آزادزو منطقه در گفت: ارس آزاد منطقه رئیس گزارش استماع از پس خوزستان، و شرقی آذربایجان گان

سال در گذا98ارس، سرمایه تومان میلراد نهصد و سالرهزار در و است شده سه99ی به یعنی است شده تومان میلیارد هزار شش ،

آم میگوئیم ما اینکه گفت: روحانی است. رسیده سرمایهگذاربراربر که است این دلیل به خورده، شکست اقتصادی جنگ در درریکا یها

صادرات99و98سال و تولید اقتصادی، آینده به مردم یعنی است. شده بیشتر اقتصادی، جنگ و مشکالت امیدوار100علیرغم درصد
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گذا سرمایه * بخوانید؛ مهر از نقل به ادامه در را وی اظهارات اهم آیندهرهستند. به مردم که است معنی این به خصوصی بخش ی

از بعد بودیم. ارس آزاد منطقه در مهم های پروژه افتتاح شاهد بار چندین گذشته ماههای طول در ما * هستند. امیدوار خود کشور

تح شدن تحربرداشته بزودی که جمهوریم، با روابطمان مطئمنم من شد، خواهد برداشته *ریم بود. خواهد گسترده بسیار آذربایجان ی

بز تصمیمات آذربایجان رئیسجمهور با تحرما دلیل به تصمیمات این همه و کردیم اتخاذ مقدارگی اجراییریم، قطعا اما بود شده کند ی

شد.خواهدعملیاتیو

)۱۲:۵۷-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

جمهو با روابط بهبود برای صحبتهایی گفت: روحانی تحرحسن برداشتن با که است شده آذربایجان اوری مییابیم. دست مهم این به بزودی یمها
تح که کرد جمهورتاکید با ما روابط هستم مطمئن من گفت: جمهور رئیس شد. خواهد برداشته زودی به تحریمها شدن برداشته از بعد آذربایجان یمری

شدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهکه

جمهو با روابط بهبود برای صحبتهایی گفت: روحانی تحرحسن برداشتن با که است شده آذربایجان مهمری این به بزودی یمها

تح که کرد تاکید او مییابیم. جمهوردست با ما روابط هستم مطمئن من گفت: جمهور رئیس شد. خواهد برداشته زودی به یریمها

تح شدن برداشته از بعد تحرآذربایجان زودی به که جمهورریم رئیس روحانی حسن است. گستردهای روابط شد خواهد برداشته یمها

ط افتتاح آئین در امروز آزادحهایرصبح هرمرتجامناطق استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی خوزستانزی، و شرقی آذربایجان گان

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من تحرگفت: شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که روابطریم شد خواهد برداشته یمها

دیگ بخش در وی است. برگستردهای به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین کرد:ری اظهار خود دولت در ملی حهای

آزاددر کهمناطق شد اعالم ورط621ما است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد و53ی شده اجرا آن درصد

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور روحانی میشود. افتتاح سال پایان تا آنها چنینرهمه که باشند نداشته امید ی

سرمایهگذا از تارمیزان در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی همین نمیدهند. انجام را یخری

جمهو است.رییس ما مردم واالی جایگاه از نشان بوده، آمربیسابقه خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم یمریکاییها

بردارتح ایران علیه کرونا واکسن روی از را تروریم این خود که میدهد نشان دولتریم حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

مشکلی باشد واکسن و ماسک زمینه در موضوع بانکی مسائل در اگر که گفتهاند نبوده، درست قبلی دولت راه است معتقد که جدید

ترندا سمتأیم.روحانی به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با رفتیم.وی دلیلرتولید به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد وجود اقتصادی تودهنیرجنگ که بود ملی حهای

آم جمهوربه میشد.رییس محسوب طریکا افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با انجامری را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهای

ط ما کرد: اظهار سرمایهگذازحهایرمیدهیم، آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و تومان70ی میلیارد هزار

اینکهرسرمایهگذا از من گرفت. صورت آزادی صادمناطق به بدل واردکننده مناطق از سپاسگزارم.روحانیرایران شدند دولت این در کننده
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تح زودی به شاءاهلل ان شد: سراریادآور ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته سیزدهمزیمها دولت در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهد

)۰۵:۱۸-۰۰/۰۴/۰۱(جمهوررییسازکیشآزادمنطقهمدیرعاملدرخواست

بردا بهره مراسم در را کیش ساکنان حقوقی خواسته سه کیش آزاد منطقه سازمان طرمدیرعامل وری تولیدی عمرانی، بهزحهای کیش آزاد منطقه یربنایی
رساند.جمهوررئیساطالع

عالی دبیرشورای و جمهور رئیس اول معاون با هماهنگی به توجه با گفت: مراسم این در آهنگران جعفر کیش، اقتصاد گزارش مناطقبه

باآزاد خواستار رسمیزکیش و کامل ش49گشت سهام بردرصد و آب واگذارکت فهرست از حذف و کیش بودنرق حاکمیتی دلیل به ی

ب و برآب و آب اتصال همچنین و کیش در سراسرق شبکه به کیش بارق همچنین و ملی امنیت عالی شورای نظر وفق کاملزی گشت

جرش به کیش هواپیمایی کارآفزکت و فعاالن به آن سهام از بخشی که شرط این پذیرش با کیش سایرریره و آزادینان واگذارمناطق

هیب و برقی خودروی واردات اجازه همچنین و تدرشود حذف برای جریدی داشتن و فسیلی سوخت رئیسزیجی سوی از پاک یرهای

شود.موافقتجمهور

)۰۵:۱۸-۰۰/۰۴/۰۱(شودمییزانداراهخارجیهایسرمایهجذبهدفباکیشالمللبینبورسآزادمناطقشورایعالیدبیر

میشود.یزراهانداکیشیرهزجدریزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذبهدفباالمللبینبورس

بردا بهره مراسم در مومنی حمیدرضا کیش، کیش اقتصاد گزارش طربه یکیری گفت: تولید جهش برای امید و تدبیر عنوان با حهایی

است.اقتصادیویژهوآزادمناطقدرالمللبینبورسایجادبرنامههاینرموثرتاز

مهمت عنوان به الملل بین بورس گفت: خواهدروی ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی سرمایههای جذب برای اقتصادی بستر ین

ط از تا کنترشد قابل و استاندارد شیوههای ارریق و مالی نیازهای تامین با تولیدیزل کاالهای صادرات برای مطمئنی مسیر کشور ی

کند.فراهمداخلی

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:وی
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شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

گذا سرمایه اقدامات و تجارفعالیتها و اعتمادساری با شرایط این افزود: است، زمینهزی ایجاد بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

میکند.ایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،بینمالیمنابعوسرمایهورود

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن سپردههای مومنی،گفت: تجاروی و برایری باالیی ظرفیت آنها، ی

میکند.فراهمآزادمناطقدرمستقرپروژههایمالیتامین

وایرانبینارتباطیپلآزادمناطقکشور:اقتصادیویژهوآزادمناطقهایپروژهافتتاحآیینپنجمیندرروحانی
)۰۵:۱۸-۰۰/۰۴/۰۱(هستندمختلفکشورهایوهمسایگان

ط هفته هر افتتاح جمهور سالررئیس آغاز از ای توسعه و ملی که99حهای دانست واقعیت این بیان در جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت را تاکنون
تح از ناشی موانع و مشکالت و هستند خود کشور آبادانی و توسعه به عالقمند نتوانستهرایرانیان کرونا شیوع و دشمن اقتصادی جنگ و ظالمانه های یم

کند.ایجادمانعکشورپیشرفتوتوسعهراهدر

ط افتتاح آیین پنجمین در گذشته روز روحانی حسن دکتر پروژههایرحجتاالسالم و آزادحها هفتادمناطق در کشور اقتصادی ویژه و

تص تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین سرمایهگذارو افزایش و کشور آبادانی و توسعه روند کرد: طریح در پروژهری و حها

هستند.امیدوارکشوروخودآیندهبهمردمکهاستایندهندهنشانمختلفبخشهایدریربناییزهای

تح و اقتصادی جنگ برابر در ایستادگی و مقاومت با ایران مردم اینکه بیان با روحانی دشمنردکتر بینی و سیاه صورت ظالمانه، یمهای

آم مسئوالن گذشته روزهای در داشت: اظهار مالیدند، خاک به تحررا لغو برای و پذیرفته مدتها از بعد را خود اشتباه واکسنریکایی یم

از کرونا با مقابله تجهیزات تامین در و هستیم واکسن کننده تولید امروز ما که است درحالی این و کردند آمادگی اعالم ایران علیه کرونا

یم.رنداجرخابهیزنیاماسکجمله

دیگ بخش در جمهور جایگاهررئیس اهمیت به اشاره با خود سخنان از آزادی گفت:مناطق کشور، اقتصاد در اقتصادی ویژه و

آزادامروز بامناطق ایران بین ارتباطی پل و شدهاند تبدیل کننده تولید و کننده صادر به کننده مصرف و کننده وارد از و یافته توسعه

هستند.جهانمختلفکشورهایوهمسایگان

اینکه بر تاکید با روحانی آزاددکتر سرمایهگذامناطق در تحرباید بزودی گفت: شوند، پیشران خارجی سرمایهری و میشود برداشته یمها

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجی

تب با خود سخنان ابتدای در جمهور بزررئیس مسئولیت به عمل خاطر به ایران مردم از (ع)، رضا امام سعادت با میالد وریک سیاسی گ

کرد.یرسپاسگزایخیرتامقطعایندریرجمهویاسترانتخاباتدرکترشواجتماعی

سال آغاز از گذشته هفتههای همه افتتاحهای و امروز افتتاحهای : گفت و99وی هفتاد امروز و کردیم آغاز را پنجشنبهها افتتاح که

م ایران که است این عالمت اولین است. جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت یک هست، افتتاح سرمایهگذارچهارمین تولیدرکز و ی

شودمییاندازاهرجیخارهایمایهسرجذبهدفباکیشلمللابینسبورادآزمناطقلیایعاشوردبیرکیش:اقتصاد|خبرخبرادامهادامه
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در االن که کنید نگاه آمار همین به شما هستند. خودشان کشور آبادانی به عالقمند ایران مردم و آزاداست شد.مناطق اعالم 621ما

آنهارط اجرای برای که اجراست حال در گذا248ح سرمایه تومان میلیارد طرهزار این شده، شده53حهاری عملیاتی و اجرایی درصد

میرسد.افتتاحبهاینهاهمهومیکندپیداادامهآیندهسالوسالپایانتاو

سرمایهگذا سود به اگر باشند، نداشته امید خودشان کشور آینده به مردم اگر است. مهمی بسیار مساله این : گفت امیدروی خود ی

نمیآیند باشند، در248نداشته فقط تومان میلیارد آزادهزار بسیاررسرمایهگذامناطق مناطق کنند. کهزی هست کشور سراسر در یادی

سرمایهگذا آنها در اینرروزانه در که مشکالتی و سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی میشود. کشیدند،3ی مردم نیم و سال

تا در بینظیر اقتصادی جنگ یک برابر تاردر در که منطقه راریخ ملتی که بوده، نظیر کم هم جهان محاصره3.5یخ کامل طور به سال

است.نداشتهمانندکنند،

در بحمداهلل افزود:امروز آزادروحانی طمناطق بسیاررمختلف شد.زحهای افتتاح ط8یادی تومان میلیارد مجموعرهزار و شد افتتاح ًاح

گذا سرمایه که آنچه شدربا زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در اینکه بود. تومان میلیارد سرمایه70هزار و افتتاح تومان میلیارد هزار

است.ملتاینعظمتنشانباشیم،یرگذا

آزاداز صادمناطق مناطق به واردکننده مناطق از دوازدهم و یازدهم دولت در اینکه دلیل به میکنم مناطقرتشکر از شدند، تبدیل کننده

تبدیل مختلف کشورهای و ایران بین ارتباطی پل و همسایگان و ایران بین ارتباطی پل به شدند، تبدیل تولیدکننده مناطق به واردکننده

در امروز اینکه آزادشدند. کهمناطق است این نشان اینها همه هستند، آفشور بانک و بینالمللی بورس ایجاد فکر آزاددر کشورمناطق

باشد.پیشرانخارجییرسرمایهگذادربایدآزادمناطقانشاءاهللواستپیشرفتوتوسعهمسیردر

)۰۸:۲۰-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهزودیبهیمهارتحروحانی:

تح بیان با جمهور جمهوررییس رییس با که مهمی تصمیات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته بزودی جمهوریمها کردهری اتخاذ آذربایجان ی
بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم ، ایمنا گزارش ازربه افتتاح حاشیه در و ملی حهای

سازمانرط آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه مناطقرو عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس شد، گزار

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و بینالملل بورس شدن فعال شما، گزارش به توجه با گفت: تحولرآزاد، برای مهم ح

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودترنشستنثمربهبرایهمدولتوکنیددنبالرامواردهمهکهباشدآزادمناطقدر

ط به اشاره با سالروی گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای هزار سال900، در و تومان برای99،6میلیارد تومان میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس آمرمنطقه شکست بارز نمونه این و است شده سرمایهری میبینیم بزنیم سر که کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم بنابراین کرد: خاطرنشان جمهور بخش100رئیس این چون هستند امیدوار درصد

است.کردهیرگذاسرمایهحهارطاینبرایکهاستخصوصی

انایربینارتباطیپلادآزمناطقکشور:اقتصادیویژهوادآزمناطقهایپروژهافتتاحآیینپنجمیندرروحانیکیش:اقتصاد|خبرخبرادامهادامه
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سرمایهگذا تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید کرد: اضافه سرمایهگذارروحانی خصوصی بخش وقتی اما کند میکندری ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبه

تح برداشتن از بعد مطمئنم افزود: باروی مهمی تصمیمات میشود. گسترده آذربایجان با ما روابط شد، خواهد برداشته زودی به که یم

جمهو تحررئیس دلیل به تصمیمات این همه و کردهایم اتخاذ آذربایجان وری اجرایی اینها همه که بود شده مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتی

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس جمهور بسیاررئیس زحمات او گفت: بخشهایرکان در ی

در ویژه به آزادمختلف ومناطق کوشیدند ایران آبادانی در که کسانی همه از میکنیم یاد همچنین باشد. شاد روحش امیدوارم و کشید

دادهاند.انجاممهمیبسیارکارآزادمناطقدرجملهاز

بز بسیار افتتاح شاهد روز هر داد: ادامه دررروحانی آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جز کیش آنجارهستیم. در گی

بسیار استعداد هم باز و است شده سرمایهگذازانجام برای درریادی مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد بیشتر آزادی جنوبمناطق

به دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم باشد. خارجی سرمایه جذب برای آزادکشور عمناطق ایران توسعه یززبرای

کرد.خواهدکمک

ج را قشم گذازوی سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف دیدنی بسیار مناطق با آباد درریرهای خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است شده انجام منطقه افتتاحزاین باشیم. جزحرط15یره این در یبازیرهزیربنایی

ج این چون است ما همه خوشحالی بسیارزموجب استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم برداریادی بهره و دریایی از وری یا

دارد.یرگردشگهمچنین

میشود...تکمیلخبر

ایرنامنبع:

)۰۹:۳۱-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم ایسنا، از نقل به خوزستان بازتاب گزارش طربه از ملیری مناطقحهای

بزرتجاآزاد بسیار مسئولیت مردم اینکه بیان با آنانری کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی گ

تبررییسجمهو رأی های صندوق پای در گسترده حضور جهت در خوب بسیار اقدام این برای آنان به کردند. انتخاب را خود یکری

میگویم.

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

میشودداشتهبرزودیبهیمهاتحرروحانی:ایمنا:|خبرخبرادامهادامه
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است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۰۰:۰۱-۰۰/۰۴/۰۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبه

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و طرحجتاالسالم از ملیری آزادحهای بسیاررتجامناطق مسئولیت مردم اینکه بیان با ی

رییسجمهوربز آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی اقدامرگ این برای آنان به کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیار

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:ستان:خوزبازتاب|خبرخبرادامهادامه
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میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

ایسنامنبع:

)۰۰:۰۱-۰۰/۰۴/۰۱(جمهوررئیسفرمانباآزادمناطقسازماناقتصادیحرط102احداثویربردابهرهآغاز

اجراییربهرهبردا عملیات آغاز و و102ی اقتصادی تجازپروژه آزاد مناطق در جمهورریربنایی رئیس فرمان با دوشنبه روز کشور اقتصادی ویژه و صنعتی ی،
شد.آغازکنفرانسوویدئیقرطازو
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رسمی افتتاح فرمان تولید، جهش برای امید و تدبیر ملی پویش هفته چهارمین و هفتاد در روحانی، حسن والمسلمین حجتاالسالم

و102 اقتصادی درزپروژه را آزادیربنایی هرمرتجامناطق بلوچستان، و سیستان خوزستان، استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی گان،زی،

کرد.صادرگیالنوشرقیآذربایجان

اجرای در50برای آزادپروژه بهرهبردامناطق امروز که کشور اقتصادی ویژه میشود،رو آغاز آنها از رسمی و8ی تومان15هزار میلیارد

ه اجرایزاعتبار برای و شده نیز52ینه میشود آغاز رسما امروز آنها احداث عملیات که و62طرحی نظر50هزار در اعتبار تومان میلیارد

است.شدهگرفته

شود.میایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا

افتتاح فرمان صدور از قبل جمهور ورط15رئیس صنعتی برابزح سه افزایش ارس، آزاد منطقه در گذاریربنایی سرمایه اینری در ی

و هزار یک از سال900منطقه در تومان بر98میلیارد بالغ سال6به در تومان میلیارد اقتصادی99هزار جنگ شکست از خوبی نشانه را

دانست.ایرانمردمعلیهیکارآم

ط افتتاح آیین در ورروحانی اقتصادی های تزح اکبر مهندس مرحوم خاطره و یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه کهریربنایی کان

بسیار جملهززحمات از مختلف های بخش در آزادیادی مستعدمناطق مناطق از یکی عنوان به کیش از کشیدند، کشور توسعه برای

گذا سرمایه سرمایهگذاربرای که است مناطقی جزو کیش گفت: و برد نام بسیارری بسیارزیهای استعداد و گرفته انجام آن در یادی

گذاز سرمایه برای خارجیریادی سرمایه جذب و تحول برای کشور جنوب آزاد منطقه در مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد هم بیشتر ی

باشد.

به دوازدهم و یازدهم دولت همانند هم سیزدهم دولت دارم اطمینان افزود: جمهور آزادرئیس عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

گذا سرمایه افزایش شاهد کرونا و اقتصادی جنگ رغم به خوشبختانه افزود: دررروحانی آزادی بخشمناطق فعالیت و تالش با

است.شدهکشورآیندهوتولیداقتصاد،آیندهبهمردمبیشتریرامیدوابهمنجرکههستیمخصوصی

ط افتتاح به اشاره با ادامه در جمهور مهمررئیس های روابطزح دارم اطمینان داشت: اظهار ارس، آزاد منطقه در اقتصادی و بنایی یر

جمهورجمهو با ایران اسالمی تحری شدن برداشته از بعد آذربایجان بیشتری گسترش شد، خواهد برداشته زودی به که ها خواهدریم ی

یافت.

همکا برای مهمی بسیار تصمیمات اینکه بیان با جمهورروحانی رئیس با کشور دو اینری همه گفت: است، شده اتخاذ آذربایجان کشور

تح خاطر به تحرتصمیمات لغو با که بود شده مواجه کندی با غیرقانونی و ظالمانه های اجراییریم و عملیاتی نزدیک، آینده در ها یم

بود.خواهندکشورغربوشمالیزمرمناطقدرمثبتبسیارتحولیکشاهدمردمومیشود

ایسنامنبع:
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)۰۲:۴۱-۰۰/۰۴/۰۱(شدآغازانزلیآزادمنطقهدرپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپااجراییعملیات

ط دوره پنجمین دستورردر به آزاد مناطق های پروژه افتتاح ملی جمهورح پاریاست مجموعه ساخت عملیات شهرباری و آبی سزک آزادری منطقه پوشیده
شد.آغازانزلی

پا مجموعه احداث عملیات جمهور رئیس دستور به کنفرانسی ویدئو ارتباط یک در دوشنبه روز ، ایرنا گزارش شهرباربه و آبی یزک

اشتغالزاییرس با مربع متر هزار هفت مساحت به زمینی در انزلی آزاد منطقه آخ120پوشیده از استفاده با و ورنفر استانداردها ین

.خوردکلیدمنطقهایندرالمللیبینهایشاخص

پا شهربارمجموعه و آبی سزک ازری بیش مربع23پوشیده متر درزهزار نیم و سال دو مدت ظرف ها بینی پیش اساس بر و دارد بنا یر

گیرد.میقراریربردابهرهموردواحداثآزادمنطقهیرگردشگویرتجامحدوده

گردشگ مجتمع تفراین و گسترشری راستای در توزیحی امکانات و ها کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب برای حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا مجموعه کنار شهرباردر و آبی سزک دیگری های بخش انزلی آزاد منطقه پارپوشیده چون پاری نینجا کودکان، بزرک ورک گساالن

پا و مجاVRکرنوجوانان تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) فاز در مرتبط گردشگریحی و تجارت گذارکز سرمایه با منطقه ایرانیری ی

.شودمیساختهکشورازجرخامقیم

گردشگ حوزه در بزراکنون دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه بزرکواآیریحی-گردشگرین کشور، خزندگان باغ و مرگتریوم کزرین

درتف ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل تفرینا امکانات سایر و آبی های ورزش و برایریحی یحی

است.خارجیوداخلیورودیگردشگران

شد.آغازتومانمیلیاردهزار62اعتبارباکشورآزادمناطقدرپروژه52اجراییعملیاتامروز

پا مجموعه احداث کلنگ کنفرانسی ویدئو ارتباط این پایان در است ذکر با شهربارالزم و آبی سزک زمینری به انزلی آزاد منطقه پوشیده

شد.زده

د حاشیه کشورهای و است خزر حاشیه در ایران آزاد منطقه تنها انزلی آزاد ترمنطقه خزر، وریای فارس خلیج حاشیه کشورهای و کیه

هستند.انزلیآزادمنطقهیقرطازمحصوالتوارداتوصادراتبازارهایعمدهشرقیجنوبآسیای

جمهوررئیسمانفرباادآزمناطقمانسازاقتصادیحطر102احداثویداربرهبهرآغازنیوز:بتاب|خبرخبرادامهادامه
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ک مسیر در گرفتن درقرار حاشیه کشورهای با ارتباط زمینه در ویژه موقعیت دارابودن جنوب، – شمال المللی بین خزر،ریدور یای

ترهمجوا کراسنودسک روسیه، در الگان و آستراخان بنادر با طری از دسترسی آذربایجان، در باکو و قزاقستان در اکتائو راهرکمنستان، یق

است.انزلیآزادمنطقهمزایایجملهازرشتالمللیبینفرودگاهبهنزدیکی،CISهمسودکشورهایمصرفبازارهایبهمناسب،های

مشا و مالکیت ثبت، امکان همچون قانونی میزانرمزایای تا خارجی گذاران سرمایه ها100کت بانک فعالیت امکان منطقه، در درصد

مالیاتی معافیت منطقه، این در ای بیمه – مالی موسسات تا20و از دارایی و درآمد بر بردارساله بهره هریخ اقتصادی،ری فعالیت گونه

مدی هایروحدت معافیت و مزایا خلق خصوص در سازمان اقدامات اقتصادی، فعاالن و گذاران سرمایه به خدمات کلیه ارائه در یت

تجا فضای رونق منطقه، کاالی بورس فعالیت تولیدی، – اقتصادی فعاالن برای برجدید و مسافر همراه کاالی مصوبه اجرای با یرگزاری

است.شدهمنطقهمحدودهدرکاروکسبفضایرونقساززمینهخزریایردحاشیهکشورهایگانیربازهایاتاقاجالسپانزدهمین

)۱۴:۳۲-۰۰/۰۴/۰۱(میشودبرداشتهبزودییمهارتحروحانی:

جمهو تحرتهران-رییس که این بیان با جمهوری رییس با که مهمی تصمیمات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته بزودی ِیریمها

بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،کردهاتخاذآذربایجانیرجمهو

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین طرحجتاالسالم ِ افتتاح حاشیه در و ملی حهایرحهای

آزادسازمان بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تبرو با شد، جمعهرگزار روز مردم گفت: (ع) رضا امام والدت شب یک

بز بسیار رییسجمهورکار و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی شوراهارگ انتخابات البته کردند. انتخاب سیزدهم دوره برای را ی

داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهممناطقبرخیدروبودهم

ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت رایریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

سال آغاز از کرد: اظهار امروز افتتاحهای به اشاره است.99روحانی افتتاح چهارمین و هفتاد امروز و کردهایم آغاز را پنجشنبهها افتتاح

م ایران است این عالمت نخستین است. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت گذاراین سرمایه عالقهمندرکز ایران مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشورآبادانیبه

داد: ادامه امید و تدبیر دولت ورط621رییس است اجرا حال در ط248ح این برای تومان میلیارد سرمایهگذارهزار استرحها شده ی

رسد.میافتتاحبهومییابدادامهآیندهسالوسالپایانتاواستشدهعملیاتیواجراییحهارطایندرصد53و

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم فقطری باشند، نداشته امید خود ی

میشود.یرگذاسرمایهکشورسراسردریادیزمناطقدرروزانهونمیکنندیرگذاسرمایهتومانمیلیاردهزار248آزادمناطقدر

مدت،تص این در مردم ایستادگی از قدردانی با امبد و تدبیر دولت وررییس سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که خودرمشکالتی ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهسالنیموسهراملتی

آم دارایی وزارت مسوولین که حرفی داد: ادامه تحرروحانی که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه واکسنریکا روی را یم

شدآغازلیانزادآزمنطقهدرپوشیدهسریشهربازوآبیکپاراییاجرعملیاتشمال:گستراقتصادیخبرپایگاه|خبرخبرادامهادامه
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بردا ترورکرونا این یعنی کردندریم، قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلطیمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماههاازبعدحاالو

برمیدارندرایمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرفهمیدندکهزمانی

س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

است.آزادواکسنبراییمرتحگفتندشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیم

جمهو مردمررییس به که این شود. می اداره کشور سختی چه با مردم که میزدیم نیم و سال سه این طول در ما که حرفی شد: یادآور ی

در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها گفتیم

شود.کشورواردکهکشیدیمواکسنکردنواردبرایسختیهاییچهکنندباورکهبودسختمردمبرایشایدبگذارنداختیار

آم پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت صررییس ماسکریکا و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که دهد می نشان این شود آغاز بانکی فعالیت

تح شرایط این در و کرده ایستادگی عظمت با و سروقامت و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ سرمایهرصورت یم

کردند.تولیدویرگذا

جنگ این سایه در البته است. جنس از پر کشور بازار افزود: کردیم، کشور وارد ها سختی تمام با بود الزم که آنچه که این بیان با روحانی

نشد.محققداشتندکههدفییعنیکند،فروپاشیدچارراایراناقتصادنتوانستجنگایناماهستندفشاردرمردموهستگرانی

جمهو آمررییس به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: ادامه در تحری را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود یمریکاییها

تح را ایران تولید نمیتوانید تحرکنید. به را مردم راحتی میتوانید کنید. تحریم به را ارزانی میتوانید بکشانید نمیریم اما بکشانید یم

هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتیتوانید

شدافتتاححرطتومانمیلیاردهزار8امروز

توسعه زمینه در سرافراز حد چه تا مردم که داد خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را ها افتتاح دولت این آخر روز تا که این بیان با وی

آزادط مناطق در امروز گفت: کنند، می تالش بسیاررکشور شد.زحهای افتتاح ط8یادی تومان میلیارد بارهزار مجموعا شد. افتتاح ح

گذا سرمایه که شدرآنچه زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در که این بود. تومان میلیارد و70هزار افتتاح بخش در تومان میلیارد هزار

است.ملتاینعظمتازنشانباشیمیرگذاسرمایه

عملکرد از قدردانی با آزادروحانی دوازدهممناطق و یازدهم دولتهای در آزادگفت: ومناطق کننده تولید مناطق به کننده وارد مناطق از

در امروز که این شدند. مختلف کشورهای و همسایگان و ایران بین ارتباطی پل به تبدیل مناطق این شدند. تبدیل کننده مناطقصادر

است.پیشرفتوتوسعهمسیردرماآزادمناطقکهاستایندهندهنشانهستند،آبشوربانکالمللی،بینبورسایجادفکردرآزاد

جمهو کهررییس این بر تاکید با آزادی گذامناطق سرمایه گذاردر سرمایه گفت: باشد پیشران باید خارجی کشورری در جا همه خارجی ی

تح زودی به انشاءاهلل گرفت. خواهد سرارانجام ایران سمت به خارجی سرمایههای و میشود برداشته امازیم شد. خواهد مناطقیر

هفتههایآزاد طول در بیشتر فعالیت شاهد و باشند پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در بنابراین دارند را خود خاص شرایط

باشیم.سیزدهمدولتدروآینده

هستندامیدوارکشورآیندهبهمردم
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ج در همچنین بردارروحانی بهره بینریان بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس و ها پروژه از ی

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و دررالملل تحول برای مهم آزادح نشستنمناطق ثمر به برای هم دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودتر

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبهمیکندیرسرمایهگذا

شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش استرهستیم. شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهمبازو

جمهو بهررییس دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

ج را قشم ادامه در گذازوی سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد ای انجامریره منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است افتتاحزشده باشیم. جزحرط15یره این در خوشحالیزیرهزیربنایی موجب یبا

ج این چون است ما بسیارزهمه استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از گردشگری همچنین و یریا

دارد.

اسفند سفر در کرد: تاکید و97روحانی نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسئلهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

ط همچنین افزود: دوازدهم و یازدهم دولتهای دررییس به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن مدیترانهرح یای

و نخست با ما مصوبات جزو هم این و است مهم بسیار میکند الکاظمیزمتصل آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف موانع که کردیم همرصحبت کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتزبرایخوبیبسیارمسیراینبودنخواهد

همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این یادآورشد: وی
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را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و سختیها هنوز

داد./ایرناخواهدادامه

)۱۱:۰۸-۰۰/۰۴/۰۲(فرسودخودفرسایشجایبهکهیمهاییرتح

تح تشدید حداکثرتهران- فشار کارزار قالب در نتوانستهاستریمها تاکنون یافته تداوم بایدن دوره در و ایجاد ترامپ دولت از که ی

تحرآم لغو کند؛ نزدیک ایران با مواجهه در اهدافش به را کووید-ریکا واکسن زمینه در بشردوستانه دستیابی19یمهای از پس نیز ماسک و

دارد.نشانپروژهاینناکامیازواکسنبهتهران

آم دولت از «تحروقتی واژه درنگ بی آید، می میان به سخن سفید کاخ و ابزاریکا گذرد؛ می ذهن از نیز سویریم» از دهه چند که ی

شدیدت به کشور این مختلف های دولت خودرمقامات اهداف به دستیابی از امروز به تا آنها اما شده گرفته کار به ایران علیه شکل ین

اند.ماندهناکام

جمهو رییس روحانی» «حسن والمسلمین افتتاحرحجتاالسالم وچهارمین هفتاد در خردادماه ویکم سی دوشنبه روز کشورمان ی

طرط افتتاح حاشیه در و ملی سازمانرحهای آزادحهای تحمناطق که این بیان با اقتصادی ویژه شد،رو خواهد برداشته بزودی یمها

آم دارایی وزارت مسوولین که حرفی تحرگفت: که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه برداریکا کرونا واکسن روی را یم،ریم

ترو این ازریعنی بعد حاال و کردند قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلطیمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماهها

پنجشنبه روز بیانیه به روحانی خزانهدا27اشاره وزارت آمرخردادماه تحری زمینه در جدیدی دستورالعمل که است اعمالریکا یمهای

سو ایران، علیه همهگیرشده با مقابله منظور به فعالیتها برخی انجام برای مجوز صدور امکان و ونزوئال و کووید-ریه این19ی در

کرد.صادرکشورها

کشو سه با ارتباط در عمومی مجوز سه شده، منتشر وزارتخانه این وبسایت در که بیانیهای اساس شدیدتربر تحت که تحری یمهایرین

بشردوستانه، معافیتهای گسترش هدف با مجوزها این است. شده صادر کرونا با مبارزه به کمک برای دارند، قرار متحده ایاالت

کووید- واکسن تامین با مرتبط فعالیتهای و مبادالت برای قانونی اختیارات و و19استثناها تنفسی کمک دستگاههای ماسک، تهیه ،

شدهاند.صادرمردمبرایبیمارستانینژاکسینزمخا

فناورآم به خود بومی دانش به اتکا با کشورمان که کرده صادر معافیت ایران کرونایی مبادالت برای حالی در واکسنریکا ساخت ی

است.کردهپیدادستکرونا
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تا وزبه نمکی» «سعید تیرمازکی (پنجم شنبه روز کرد: اظهار گلستان، در کرونا با مقابله ستاد جلسه در ایران بهداشت واکسنهیر (

بقیه پزشکی علوم دانشگاه واکسن بالینی کارآزمایی اول مرحله یکشنبه روز میکنیم؛ رونمایی ایران، سفیر حضور با را ایرانی اسپوتنیک

میکند.طیرادومفازنژسیناواکسناست؛دومفازاتمامحالدروکردطیرااولفازیزراواکسنمیکنیم.آغازرااهلل

کووید واکسن تولید باید که ایم رسیده پدیدهای به اکنون هم داد ادامه بگی19وی جشن میتوانیمررا داخلی نیاز تأمین بر عالوه و یم

باشیم.همواکسنکنندهرصادزمستاناز

تح و موانع رفع از حالی در سفید کاالهایرکاخ معافیت بر نیز ترامپ دوره در حتی پیشتر که دهد می خبر بشردوستانه اقالم بر یم

تح از دارو و غذا چون عوامفربشردوستانه شعارهای باوجود کرد. می تاکید دولتهایریم و بانکها عمل، در اما سفید کاخ مقامات یبانه

تح به آمربینالمللی خودداریمهای دارو و غذا به مربوط معامالت برای حتی ایرانی طرفهای به مربوط مالی تراکنشهای انجام از یریکا

کنند.می

رییسجمهو پیوند همین نداردر نیاز ماسک درباره میدانستند که زمانی از «بعد کرد تاکید صادری و درریم فهمیدند و شدهایم کننده

خزانه وزارت سوی از شده صادر معافیت ناظران، نگاه از است.» آزاد واکسن برای بانکی فعالیت گفتند تازه هستیم، تولیدکننده واکسن

آمردا جمهوری موضع بر تاییدی مهر تحریکا بر مبنی ایران اسالمی بینالمللری قوانین طبق که است بشردوستانه کاالهای بودن یم

نمیشود.یمرتحشاملنیزجنگشرایطدرحتی

با بر مبنی انتخاباتی شعارهای خالف بر بهرهگیزبایدن صدد در که داده نشان عمل در برجام به حداکثرگشت فشار از علیهری ترامپ ی

ماندگا بر سفید کاخ اصرار و روند این تداوم است. تحرایران ازری پس و شده کاسته ای هسته مذاکرات سرعت از که شده باعث یم

نشود.احیابرجاموین،دردشواروفشردهگوهایوگفتازدور6شدنیرسپ

ب حین در در کشورمان کننده مذاکره هیات رییس عراقچی» «سیدعباس پیوند همین دربارهرگزاردر وین مذاکرات از دور ششمین ی

آم رویکرد در مذاکرات اصلی «مشکل که گفت مذاکرات در مانده باقی بهراختالفات خود مفرط اعتیاد نیستند قادر که است ها یکایی

است.»خوردهشکستحلراهیکیمرتحکهکنندکردتوانندنمیهنوزوبگذارندکناررایمرتح

گی بهره در بایدن و ترامپ تیم بین اساسی تفاوت یک تحراما از ترامپری تیم برخالف اینکه آن و دارد وجود ایران با مواجهه در یم

تح ابزار به نگرکه می هدف یک عنوان به آمریم جدید دولت تحریستند، با همزمان بازریکا امتیاز گرفتن برای را دیپلماسی درهای یم

دم قبلی دولت دستاورد عنوان به برجام حفظ بین بایدن که رسیده آن زمان حال است. تحونگهداشته به دلبستگی و عنوانرکرات به یم

کند./ایرناانتخابرایکییکاییرآمسنتیک
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)۰۰:۰۱-۰۰/۰۴/۰۱(شودمیبرداشتهیمرتحزودیبه:روحانی

میبینندویندرراخوداستقامتوصبرثمرهمردم

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و طرحجتاالسالم از ملیری آزادحهای بسیاررتجامناطق مسئولیت مردم اینکه بیان با ی

رییسجمهوربز آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی اقدامرگ این برای آنان به کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیار

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

isna.irمنبع:

۱۴۰۰خرداد۳۱

۵۷۶
Freena.ir

http://www.newswire.ir/IIOPTMVW


)۰۹:۰۱-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم تابا؛ گزارش طربه از ملیری آزادحهای مردمرتجامناطق اینکه بیان با ی

بز بسیار رییسجمهورمسئولیت آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی بهرگ کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنان

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

ط زنی کلنگ و افتتاح ملیرمراسم آزادحهای ارزشرتجامناطق با اقتصادی ویژه و و70ی رییس65هزار فرمان با تومان میلیارد

شد.آغازامروزیرجمهو

ط درراین که آزادحها برایرتجامناطق میشود، اجرا انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی فراهم920ی- مستقیم نفراشتغالزایی

میکند.
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)۰۸:۳۴-۰۰/۰۳/۳۱(میرسدیربردابهرهبهکیشوقشمدرپروژه24

هرم استاندار ملی،زبندرعباس- پروژههای افتتاح آیین بیستمین در گفت: رییسجمهور24گان کنفرانسی ویدیو حضور با قشم و کیش در اقتصادی پروژه
شد.خواهدافتتاح

ف انالین، جنوب تجارت گزارش کرد:ربه عنوان همتی و15یدون تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در بهرهریربنایی به قشم صنعتی ی

کند.میایجادشغلنفر880برایواستتومانمیلیارد480وهزار2آنهایرسرمایهگذاارزشکهرسدمییربردا

افتتاح نیز کیش آزاد منطقه در افزود: گذارط9وی سرمایه ارزش که دارد قرار کار دستور در تولیدی و اقتصادی ورح هزار یک ها آن ی

کند.میایجادشغلیفرصتنفر375برایواستیورومیلیون22وتومانمیلیارد862

هرم استاندازاستاندار اقتصادی معاون حضور با قشم در ها پروژه اجرایی عملیات جمهور، رییس فرمان با داد: ادامه خواهدرگان آغاز ی

شد.

اجرایی عملیات آزاد، مناطق عالی شورای دبیرخانه اعالم اساس بر کرد: بیان گذا10همتی سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در یرپروژه

و هزار و579سه هزار یک اشتغالزایی و تومان و686میلیارد گذا14نفر سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در ورپروژه هزار هفت ی

شود.میآغازجمهوررئیسدستورباامروزنفر936وهزاریکاشتغالزاییوتومانمیلیارد328

هرم بهرهبردازاستاندار گام نخستین کرد:در نشان خاطر طرگان از شهری در ها سالرح تعداد99یورماه سرمایهگذا58، ارزش به یرپروژه

و هزار و580یک هزار چهار اشتغال و تومان گذشته412میلیارد سال ماه دی در دوم گام در شد، آغاز سرمایه60نفر ارزش به پروژه

و9یرگذا هزار سه اشتغال و تومان میلیارد فروردین200هزار در سوم دوره در گذارط39نیز1400نفر، سرمایه با هزاررح هفت ی

بردا بهره به نفر هزار پنج از بیش برای اشتغالزایی و تومان آخرمیلیارد در و رسید ماهری اردیبهشت در فطر عید با همزمان مرحله ین

شد.افتتاحنفر943وهزار2اشتغالوتومانمیلیاردهزار6ارزشبهپروژه94ی،رجاسال

های پروژه افتتاح گذشته دوره چهار مجموع کرد:در اضافه آزادهمتی سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با 38ح

است.رسیدهیربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16حدودوتومانمیلیاردهزار

دارای اکنون ایران است؛ آزادگفتنی گذشتهرتجامناطق های هفته طی و است ماکو و اروند انزلی، ارس، چابهار، قشم، کیش، ی-صنعتی

گرفت.قراردولتکاردستوردروشدتصویبنیزجدیداقتصادیویژهمنطقه13وآزادمنطقههفتتشکیل
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)۱۲:۴۹-۰۰/۰۳/۳۱(شدآغازپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهساختاجراییعملیات

مدی گزارش جهشرتوسکانیوز/به برای امید و تدبیر دولت افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در انزلی آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط یت
اقتصادی عمرانی های پروژه گردشگزتولید و روحانیریربنایی دکتر دستور با کشور آزاد مناطق جمهوری محترم ،ریاست ایران اسالمی افتتاح50ی پروژه

[…]شد.آغازحرط52اجراییعملیاتو

مدی گزارش تدبیررتوسکانیوز/به دولت افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در انزلی آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط یت

اقتصادی عمرانی های پروژه تولید جهش برای امید گردشگزو و آزادیریربنایی روحانیمناطق دکتر دستور با محترمرکشور یاست

شد.آغازحرط52اجراییعملیاتوافتتاحپروژه50،ایراناسالمییرجمهو

ط افتتاح رویداد پنجمین رویداد سراسراین های آزادیرح کنفرانسیمناطق ویدیو افتتاحیه های برنامه جمهوردر کهریاست بوده ی

پا مجموعه پروژه ساخت عملیات روحانی دکتر دستور شهرباربا و آبی سزک گردشگری و تجارت فاز در آغازرپوشیده انزلی آزاد منطقه ی

شد.

بز پروژه این است گردشگرگفتنی تکمیلرگ منظور به دیگر گامی گردشگزی های ساخت ضریر افزایش و ماندگاری درریب گردشگر ی

شد.محققکشورازجرخامقیمداخلیگذارسرمایهجذبباکهبودهانزلیآزادمنطقه

پا شهربارمجموعه و ابی سزک گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه گیرمیلیارد4300یرپوشیده بهره با خصوصی بخش ازریالی ی

مساحترآخ به فضایی در المللی بین های شاخص و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای متر23مترمربع(23000یر هزار

گیرد.میقراریربردابهرهموردوساختهنیموسالدوظرفمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرنفر120برایاشتغالزاییمیزانبامربع)

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

گذارگردشگ سرمایه با منطقه خاری مقیم ایرانی جهتری در سازمان های ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از ج

گردد.میمحسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایهجذب

گردشگ حوزه در اکنون هم است ذکر به بزرالزم دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه خزندگانرکواآیریحی-گردشگرین باغ و یوم

بز مرگترکشور؛ تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل سایررینا بهمراه آبی های ورزش و یحی

تف گردشگرامکانات و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سویریحی از که متنوعی ی

استنمودهتبدیلکشوریرگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقهسازمان
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/۰۰/۰۳(شدخواهدرفعزودیبهیمهارتحامیدوارند/اقتصادآیندهبهمردمآزاد:مناطقحهایرطافتتاحدرروحانی
۳۱-۰۸:۴۶(

سرمایهگذا گفت: اهلل:رئیسجمهور سالرحزب در امیدوار99و98یها اقتصادی آینده به مردم و است شده بیشتر اقتصادی، جنگ و مشکالت علیرغم
هستند.

خب شبکه گزارش برداربه بهره آئین در جمهور رئیس روحانی حسن حجتاالسالم ، اهلل حزب تحلیلی آزادیری صنعتیرتجامناطق ی،

هرم استانهای اقتصادی ویژه آزادزو منطقه در گفت: ارس آزاد منطقه رئیس گزارش استماع از پس خوزستان، و شرقی آذربایجان گان

سال در گذا98ارس، سرمایه تومان میلیارد نهصد و سالرهزار در و شده رسیده99ی براربر سه به یعنی شده تومان میلیارد هزار شش ،

است.

آم میگوئیم ما اینکه گفت: سرمایهگذارروحانی که است این دلیل به خورده، شکست اقتصادی جنگ در سالریکا در 99و98یها

هستند.امیدواردرصد100صادراتوتولیداقتصادی،آیندهبهمردمیعنیاست.شدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم

هستند.امیدوارخودکشورآیندهبهمردمکهاستمعنیاینبهخصوصیبخشیرگذاسرمایهافزود:وی

شدن برداشته از بعد بودیم. ارس آزاد منطقه در مهم پروژههای افتتاح شاهد بار چندین گذشته ماههای طول در ما گفت: جمهور رئیس

بود.خواهدگستردهبسیارآذربایجانیرجمهوباروابطمانمطمئنممنشد،خواهدبرداشتهیمرتحبزودیکهیم،رتح

بز تصمیمات آذربایجان رئیسجمهور با ما گفت: تحرروحانی دلیل به تصمیمات این همه و کردیم اتخاذ مقدارگی بودریم، شده کند ی

شد.خواهدعملیاتیواجراییًاقطعاما

)۰۷:۵۳-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتحجمهور:رئیس

جمهو تحررییس بیان با جمهوری رییس با که مهمی تصمیات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته بزودی جمهوریمها کردهری اتخاذ آذربایجان ی
بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،

خب گزارش طرگزاربه افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم ، رضوی حاشیهری در و ملی حهای

ط از سازمانرافتتاح آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه عالیرو شورای دبیر گزارش ارائه از پس شد، گزار

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و الملل بین بورس شدن فعال شما، گزارش به توجه با گفت: آزاد، مهمرمناطق ح

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودترنشستنثمربهبرایهمدولتوکنیددنبالرامواردهمهکهباشدآزادمناطقدرتحولبرای

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای هزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر که کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارگذاسرمایه

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم بنابراین کرد: خاطرنشان خصوصی100روحانی بخش این چون هستند امیدوار درصد
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است.کردهیرگذاسرمایهحهارطاینبرایکهاست

سرمایهگذا تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید کرد: اضافه سرمایهگذاروی خصوصی بخش وقتی اما کند بهری میکند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنای

شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

تح برداشتن از بعد مطمئنم افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد برداشته زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس بسیارروحانی زحمات او گفت: مختلفرکان بخشهای در ی

در ویژه آزادبه جملهمناطق از و کوشیدند ایران آبادانی در که کسانی همه از میکنیم یاد همچنین باشد. شاد روحش امیدوارم و کشید

دادهاند.انجاممهمیبسیارکارآزادمناطقدر

بز بسیار افتتاح شاهد روز هر داد: ادامه درروی آزادگ بزمناطق بسیار های سرمایه که است مناطقی جزو کیش آنجارهستیم. در گی

بسیار استعداد هم باز و است شده سرمایهگذازانجام برای درریادی مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد بیشتر آزادی جنوبمناطق

باشد.خارجیسرمایهجذببرایکشور

کرد.خواهدکمکیززعایرانتوسعهبرایآزادمناطقبهدوازدهمویازدهمدولتهمانندسیزدهمدولتمطمئنمداد:ادامهروحانی

جررییسجمهو را قشم گذازی، سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف دیدنی بسیار مناطق با آباد ای بسیارریره یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است شده انجام منطقه این در افتتاحزخوبی باشیم. اینزحرط15یره در یربنایی

جزیرهزج این چون است ما همه خوشحالی موجب بسیارزیبا استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم برداریادی بهره و یریایی

دارد.یرگردشگهمچنینویارداز

دارد...ادامه

/۰۰/۰۴(شدآغازپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهساختاجراییعملیات؛جمهوریاسترروحانیدکتردستوربا
۰۱-۰۶:۰۷(

مدی گزارش برایربه امید و تدبیر دولت افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در انزلی آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط یت

اقتصادی عمرانی های پروژه تولید گردشگزجهش و آزادیریربنایی روحانیمناطق دکتر دستور با جمهورکشور محترم اسالمیریاست ی

، اجرایی50ایران عملیات و افتتاح طرط52پروژه افتتاح رویداد پنجمین رویداد شد.این آغاز سراسرح های آزادیرح برنامهمناطق در

کنفرانسی ویدیو افتتاحیه جمهورهای پاریاست مجموعه پروژه ساخت عملیات روحانی دکتر دستور با که بوده شهرباری و آبی یزک

گردشگرس و تجارت فاز در بزرپوشیده پروژه این است شد.گفتنی آغاز انزلی آزاد منطقه گردشگری تکمیلرگ منظور به دیگر گامی یرزی

گردشگ های ضرساخت افزایش و ماندگاری خاریب مقیم داخلی گذار سرمایه جذب با که بوده انزلی آزاد منطقه در گردشگر ازری ج

پا شد.مجموعه محقق شهربارکشور و ابی سزک گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه خصوصیرمیلیارد4300یرپوشیده بخش یالی

شدخواهدداشتهبربزودییمهاتحرجمهور:رئیسضوی:ریارگزخبر|خبرخبرادامهادامه
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گی بهره آخربا از مساحتری به فضایی در المللی بین های شاخص و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای 23000یر

برای23مترمربع( اشتغالزایی میزان با مربع) متر گردشگ120هزار و تجارت فاز در بهرهرنفر مورد و ساخته نیم و سال دو ظرف منطقه ی

گردشگربردا گیرد.مجتمع می قرار تفری و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و منظورریرساخت به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این خدمات کیفی و کمی یریحی-گردشگرارتقاء

بردا بهره و ساخت قرارداد قالب در منطقه سطح در پارموجود شود.مجموعه می ایجاد سازمان این با شهرباری و آبی سزک پوشیدهری

پا بخش دو در انزلی آزاد شهربارمنطقه و آبی کاربزک و پاری نوع چند همچون مکملی پاریهای نینجا کودکان، بزرک ورک گساالن

پا و مجاVRکرنوجوانان تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط گردشگریحی و تجارت فاز گذارکز سرمایه با منطقه ایرانیری ی

خا خارمقیم از ایرانیان سرمایه جذب جهت در سازمان های ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از محسوبرج کشور ج

گردشگ حوزه در اکنون هم است ذکر به گردد.الزم بزرمی دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه باغرکواآیریحی-گردشگرین و یوم

بز کشور؛ مرگترخزندگان تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل آبیرینا های ورزش و یحی

تف امکانات سایر گردشگربهمراه و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای متنوعیریحی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقهسازمانسویازکه

)۰۷:۲۲-۰۰/۰۴/۰۱(شودمیآغازانزلیآزادمنطقهپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپااحداثعملیات

های پروژه افتتاح از دور پنجمین آزاددر پامناطق مجموعه ساخت جمهور،عملیات رییس روحانی حسن دکتر فرمان وربه ابی ک

سزشهربا پاری شود.مجموعه می آغاز منطقه این شهربارپوشیده و ابی سزک گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه 4300یرپوشیده

گیرمیلیارد بهره با داخلی خصوصی بخش آخریالی از مساحتری به فضایی در المللی بین های شاخص و استانداردها متر7ین هزار

با و اززمربع بیش بنای گردشگ23مترمربع(23000یر و تجارت فاز در مربع) متر بهرهرهزار مورد و ساخته نیم و سال دو ظرف منطقه ی

گردشگربردا گیرد.مجتمع می قرار تفری و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و منظورریرساخت به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این خدمات کیفی و کمی یریحی-گردشگرارتقاء

بردا بهره و ساخت قرارداد قالب در منطقه سطح در پارموجود شود.مجموعه می ایجاد سازمان این با شهرباری و آبی سزک پوشیدهری

پا بخش دو در انزلی آزاد شهربارمنطقه و آبی کاربزک و پاری نوع چند همچون مکملی پاریهای نینجا کودکان، بزرک ورک گساالن

پا و مجاVRکرنوجوانان تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط گردشگریحی و تجارت فاز گذارکز سرمایه با منطقه یری

خا مقیم خارایرانی از ایرانیان سرمایه جذب جهت در سازمان های ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از کشوررج ج

گردشگ حوزه در اکنون هم است گردد.گفتنی می بزرمحسوب دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه ورکواآیریحی-گردشگرین یوم

بز کشور؛ خزندگان مرگترباغ تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل آبیرینا های ورزش و یحی

تف امکانات سایر گردشگربهمراه و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای متنوعیریحی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقهسازمانسویازکه

شدآغازپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختاییاجرعملیاتمز:قرخط|خبرخبرادامهادامه
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)۰۸:۳۶-۰۰/۰۳/۳۱(شدآغازیرجمهورییسحضورباآزادمناطقملیحهایرطازیربهرهبردا

ط زنی کلنگ و افتتاح ملیرمراسم آزادحهای ارزشرتجامناطق با اقتصادی ویژه و و70ی رییس65هزار فرمان با تومان میلیارد

شد.آغازیرجمهو

ط تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در بهرایرنا: مربوط آزادحهای آذربایجانمناطق استانهای در

شد.زنیکلنگیاوافتتاحیرجمهورییسبادستوربلوچستانوسیستانوگیالنگان،زهرمخوزستان،غربی،آذربایجانشرقی،

ط درراین که آزادحها برایرتجامناطق میشود، اجرا انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی فراهم920ی- مستقیم نفراشتغالزایی

میکند.

تجا آزاد منطقه در گزارش، این اساس ارسربر سرمایهگذارط15ی ارزش با اقتصادی و تولیدی و2یرح در619هزار و تومان میلیارد

میرسد.یربردابهرهبهتومانمیلیارد225یرگذاسرمایهارزشبهیربناییزواقتصادیحرط11اروندآزادمنطقه

همچنین و15امروز تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در سرمایهگذاریربنایی ارزش با قشم صنعتی و2یری در480هزار و تومان میلیارد

افتتاح نیز کیش آزاد بردارط9منطقه بهره به تولیدی و اقتصادی طرح افتتاح ادامه رسید.در اجراییری عملیات با52حها، دیگر پروژه

شد.انجامی،رجمهورییسدستوربانفر117وهزارهفتاشتغالزاییوتومانمیلیارد192وهزار64یرگذاسرمایه

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت همچنین مراسم این وردر هزار یک تومان،769ی آزاد6میلیارد منطقه در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با وراروند هزار سه گذا517ی سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک تومان، ،430یرمیلیارد تومان میلیارد

گذا سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در پروژه و46یرسه تومان،217هزار گذا14میلیارد سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در یرپروژه

و هزار تومان،328هفت گذا10میلیارد سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه در579ی پروژه هشت و تومان، میلیارد

شد.زنیتومان،کلنگمیلیارد213وهزاریکیرگذاسرمایهاعتبارباماکوآزادمنطقه

شودمیآغازلیانزادآزمنطقهپوشیدهسریشهربازوآبیکپاراحداثعملیاتمز:قرخط|خبرخبرادامهادامه
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)۱۰:۴۷-۰۰/۰۳/۳۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورس

عالی شورای آزاددبیر شورایمناطق سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و

میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهدافتتاحبورسعالی

ط افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز مومنی» «حمیدرضا اینکهرایرنا: بیان با تولید جهش برای امید و تدبیر عنوان با های ح

موثرت از درریکی الملل بین بورس ایجاد ها برنامه آزادین مهمتمناطق عنوان به موضوع این داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه ینرو

ط از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی قابلربستر و استاندارد های شیوه یق

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنیمسیرکشوریزارومالینیازهایتامینبالرکنت

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:وی

شورایعالی آزاددبیر تمناطق اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه است،رو تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای ین

گذارتص سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های ماه طی راستا همین در کرد: هایریح پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات ی،

شد.انجامآزادمناطقهایسازمانکلیدی

از بیش اساس همین بر افزود: و2وی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختزمیلیارد

گردشگ و لجستیکی پروژهرهای و کاسپین بندر های اسکله تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهای

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

همکا اینکه بیان با میانرمومنی ای گسترده آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت گذامناطق سرمایه جذب جهت بورس بازارهای های فعالیت گسترش ازرو ویژه به ی

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

گذا سرمایه اقدامات و ها تجارفعالیت و اعتمادساری با شرایط این کرد: تاکید است، ایجادزی بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،بینمالیمنابعوسرمایهورودزمینه

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده مومنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامین

۱۴۰۰خرداد۳۱
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)۱۹:۴۷-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم طرایسنا: از ملیری آزادحهای مسئولیترتجامناطق مردم اینکه بیان با ی

بز رییسجمهوربسیار آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی برایرگ آنان به کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماین

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم
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)۰۷:۵۲-۰۰/۰۳/۳۱(شدآغازیرجمهورییسحضورباآزادمناطقملیحهایرطازیربهرهبردا

ط زنی کلنگ و افتتاح ملیرمراسم آزادحهای ارزشرتجامناطق با اقتصادی ویژه و و70ی رییس65هزار فرمان با تومان میلیارد

طرجمهو تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در شد. آغاز بهری مربوط آزادحهای استانهایمناطق در

هرم خوزستان، غربی، آذربایجان شرقی، جمهوزآذربایجان رییس بادستور بلوچستان و سیستان و گیالن زنیرگان، کلنگ یا و افتتاح ی

شد.

ط درراین که آزادحها برایرتجامناطق میشود، اجرا انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی فراهم920ی- مستقیم نفراشتغالزایی

میکند.

تجا آزاد منطقه در گزارش، این اساس ارسربر سرمایهگذارط15ی ارزش با اقتصادی و تولیدی و2یرح در619هزار و تومان میلیارد

میرسد.یربردابهرهبهتومانمیلیارد225یرگذاسرمایهارزشبهیربناییزواقتصادیحرط11اروندآزادمنطقه

همچنین و15امروز تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در سرمایهگذاریربنایی ارزش با قشم صنعتی و2یری در480هزار و تومان میلیارد

افتتاح نیز کیش آزاد بردارط9منطقه بهره به تولیدی و اقتصادی طرح افتتاح ادامه رسید.در اجراییری عملیات با52حها، دیگر پروژه

شد.انجامی،رجمهورییسدستوربانفر117وهزارهفتاشتغالزاییوتومانمیلیارد192وهزار64یرگذاسرمایه

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت همچنین مراسم این وردر هزار یک تومان،769ی آزاد6میلیارد منطقه در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با وراروند هزار سه گذا517ی سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک تومان، ،430یرمیلیارد تومان میلیارد

گذا سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در پروژه و46یرسه تومان،217هزار گذا14میلیارد سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در یرپروژه

و هزار تومان،328هفت گذا10میلیارد سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه در579ی پروژه هشت و تومان، میلیارد

شد.زنیتومان،کلنگمیلیارد213وهزاریکیرگذاسرمایهاعتبارباماکوآزادمنطقه

)۰۹:۴۴-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و طرحجتاالسالم از ملیری آزادحهای بسیاررتجامناطق مسئولیت مردم اینکه بیان با ی

رییسجمهوربز آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی اقدامرگ این برای آنان به کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیار

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

۱۴۰۰خرداد۳۱

۵۸۶
Freena.ir

http://www.newswire.ir/HIKOSLVA
http://www.newswire.ir/JIOSLTRD


تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

/۰۰(شدآغازپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهساختاجراییعملیاتجمهور؛محترمیاسترروحانیدکتردستوربا
۰۴/۰۱-۰۶:۱۲(

اقتصادی عمرانی پروژههای تولید جهش برای امید و تدبیر دولت افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد گردشگزدر و دکترریربنایی دستور با کشور آزاد مناطق ی
شد.آغازحرط52اجراییعملیاتوافتتاحپروژه50ایران،اسالمییرجمهومحترمیاسترروحانی

عمرانی پروژههای تولید جهش برای امید و تدبیر دولت افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در دیارمیرزا، رسانی اطالع پایگاه گزارش به

گردشگزاقتصادی و آزادیریربنایی روحانیمناطق دکتر دستور با جمهورکشور محترم ایران،ریاست اسالمی و50ی افتتاح پروژه

شد.آغازحرط52اجراییعملیات

ط افتتاح رویداد پنجمین رویداد سراسراین آزادیرحهای کنفرانسیمناطق ویدیو افتتاحیه برنامههای جمهوردر باریاست که بوده ی

پا مجموعه پروژه ساخت عملیات روحانی دکتر شهرباردستور و آبی سزک گردشگری و تجارت فاز در آغازرپوشیده انزلی آزاد منطقه ی

شد.

بز پروژه این است گردشگرگفتنی تکمیلرگ منظور به دیگر گامی گردشگزی ساختهای ضریر افزایش و ماندگاری درریب گردشگر ی

شد.محققکشورازجرخامقیمداخلیگذارسرمایهجذبباکهبودهانزلیآزادمنطقه

پا شهربارمجموعه و ابی سزک سرمایهگذاری میزان با انزلی آزاد منطقه گیرمیلیارد4300یرپوشیده بهره با خصوصی بخش ازریالی ی

میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:نیوز:دقت|خبرخبرادامهادامه
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مساحترآخ به فضایی در المللی بین شاخصهای و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای (23000یر متر23مترمربع هزار

میگیرد.قراریربردابهرهموردوساختهنیموسالدوظرفمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرنفر120برایاشتغالزاییمیزانبامربع)

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف مجموعههای به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

میشود.ایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

سرمایهگذارگردشگ با منطقه خاری مقیم ایرانی جذبری جهت در سازمان ازبرنامههای برآیندی که موضوعی میشود؛ ساخته کشور از ج

میگردد.محسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایه

گردشگ حوزه در اکنون هم است ذکر به بزرالزم دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه خزندگانرکواآیریحی-گردشگرین باغ و یوم

بز مرگترکشور؛ تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای قایقهای اسکله بر مشتمل سایررینا بهمراه آبی ورزشهای و یحی

تف گردشگرامکانات و ورزشی فرهنگی، برنامههای کنار در که است؛ خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سویریحی از که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگقطبهایینراصلیتازیکیبهرامنطقهاینمیشودپاربانزلیآزادمنطقهسازمان

)۱۹:۴۵-۰۰/۰۳/۳۱(خوردکلیدشلمچه-بصرهآهنراهساخت

جا روز در آزاد مناطق در عمرانی های پروژه اجرای عملیات آغاز از آزاد مناطق عالی شورای مهمتردبیر از یکی که داد خبر جمهور رئیس دستور با ینری
است.شملچه-بصرهراهآهناحداثپروژهها،

شدآغازپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختاییاجرعملیاتا:میرزدیار|خبرخبرادامهادامه
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بهرهبردا و اجرایی عملیات آغاز «مراسم در امروز مؤمنی حمیدرضا مهر، از نقل به و نیوز سازه گزارش عمرانیربه پروژههای از مناطقی

باآزاد کنفرانس ویدئو صورت به و رئیسجمهور حضور با که اقتصادی» ویژه آزادو بمناطق حال عملیاترگزاردر امروز گفت: است، ی

ارزش52اجرایی با گردشگ62پروژه پتروشیمی، پروژههای شامل که آغاز تومان میلیارد گلخانهای،رهزار باغات بصره، شلمچه راهآهن ی،

تجا پارمجتمعهای رفاهی، و درری اسکی پیست و تلهکابین آبی، آزادک میشود.مناطق چابهار و قشم کیش، انزلی، ماکو، اروند، ارس،

است. اروند آزاد منطقه در شملچه-بصره راهآهن احداث میشود، آغاز آن احداث عملیات امروز که پروژههایی این جمله از داد: ادامه وی

حاضر حال در افزود: سرمایهگذا621مؤمنی با عمرانی ازرپروژه بیش در248ی تومان میلیارد آزادهزار حالمناطق در اقتصادی ویژه و

دارند.درصد50یکیزفیپیشرفتمتوسططوربهکهاستاجرا

عالی شورای آزاددبیر بهرهبردامناطق با آتی ماههای در داد: ادامه اقتصادی ویژه اجرا،رو حال در پروژههای این از نفر37ی هزار

است.گرفتهعهدهبرخصوصیبخشراپروژههاایندریرسرمایهگذاعمدهوشدخواهندکاربهمشغول

مخا احداث روی، فوالد، پتروشیمی، شامل پروژهها این مؤمنی، گفته گردشگزبه انبار، نیررن، اسکله، ساخت شیوی، آب و ینکنرگاه

است.درصدچهارتنهاپروژههاایندردولتسهمکههستندماکووکیشقشم،چابهار،انزلی،اروند،ارس،آزادمناطقدر

اجرایی عملیات رئیسجمهور دستور با امروز کرد: خاطرنشان ارزش62وی به در42پروژه تومان میلیارد آزادهزار اقتصادیمناطق ویژه و

شد.خواهدآغاز

/۰۰(شدآغازپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهساختاجراییعملیاتجمهور؛محترمیاسترروحانیدکتردستوربا
۰۳/۳۱-۱۵:۰۵(

اقتصادیورشت_سرت عمرانی های پروژه تولید جهش برای امید و تدبیر دولت افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در گردشگزک_ و آزادریربنایی مناطق ی
شد.آغازحرط52اجراییعملیاتوافتتاحپروژه50،ایراناسالمییرجمهومحترمیاسترروحانیدکتردستورباکشور

سرت گزارش مدیوبه از نقل به طرک افتتاح رویداد پنجمین رویداد این انزلی آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط حریت

سراس آزادیرهای کنفرانسیمناطق ویدیو افتتاحیه های برنامه جمهوردر ساختریاست عملیات روحانی دکتر دستور با که بوده ی

شد.آغازانزلیآزادمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهپروژه

بز پروژه این است گردشگرگفتنی تکمیلرگ منظور به دیگر گامی گردشگزی های ساخت ضریر افزایش و ماندگاری درریب گردشگر ی

شد.محققکشورازجرخامقیمداخلیگذارسرمایهجذبباکهبودهانزلیآزادمنطقه

پا شهربارمجموعه و ابی سزک گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه گیرمیلیارد4300یرپوشیده بهره با خصوصی بخش ازریالی ی

مساحترآخ به فضایی در المللی بین های شاخص و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای متر23مترمربع(23000یر هزار

گیرد.میقراریربردابهرهموردوساختهنیموسالدوظرفمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرنفر120برایاشتغالزاییمیزانبامربع)

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

دخورکلیدهشلمچه-بصرآهناهرساختنیوز:هساز|خبرخبرادامهادامه
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پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

گذارگردشگ سرمایه با منطقه خاری مقیم ایرانی جهتری در سازمان های ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از ج

گردد.میمحسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایهجذب

گردشگ حوزه در اکنون هم است ذکر به بزرالزم دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه خزندگانرکواآیریحی-گردشگرین باغ و یوم

بز مرگترکشور؛ تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل سایررینا بهمراه آبی های ورزش و یحی

تف گردشگرامکانات و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سویریحی از که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرََُُگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقهسازمان

)۱۲:۳۵-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهبزودییمهارتحروحانی:

جمهو تحررییس که این بیان با جمهوری با ما روابط گفت: شد، خواهد برداشته بزودی تحریمها شدن برداشته از بعد آذربایجان شدنری اجرایی و یم
بود.خواهدمثبتیبسیارتحولشاهدایم،کردهاتخاذکشوراینیرجمهورییسباکهمهمیتصمیمات

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین طرحجتاالسالم از افتتاح حاشیه در و ملی حهایرحهای

آزادسازمان بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تبرو با شد، جمعهرگزار روز مردم گفت: (ع) رضا امام والدت شب یک

بز بسیار همرکار شوراها انتخابات البته کردند. انتخاب سیزدهم دوره برای را رییسجمهور و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی گ

داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهممناطقبرخیدروبود

ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت راریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

سال آغاز از کرد: اظهار امروز افتتاحهای به اشاره است.99روحانی افتتاح چهارمین و هفتاد امروز و کردهایم آغاز را پنجشنبهها افتتاح

م ایران است این عالمت نخستین است. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت گذاراین سرمایه عالقهمندرکز ایران مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشورآبادانیبه

جمهو کرد:ررییس خاطرنشان همچنین ورط621ی است اجرا حال در ط248ح این برای تومان میلیارد سرمایهگذارهزار شدهرحها ی

رسد.میافتتاحبهومییابدادامهآیندهسالوسالپایانتاواستشدهعملیاتیواجراییحهارطایندرصد53واست

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم فقطری باشند، نداشته امید خود ی

میشود.یرگذاسرمایهکشورسراسردریادیزمناطقدرروزانهونمیکنندیرگذاسرمایهتومانمیلیاردهزار248آزادمناطقدر

مدت،تص این در مردم ایستادگی از قدردانی با اینرروحانی در که مشکالتی و سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سالرسه نیم و سه را ملتی خود ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربه

شدآغازپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختاییاجرعملیاتک:وسرت|خبرخبرادامهادامه
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آم دارایی وزارت مسوولین که حرفی داد: ادامه تحرروحانی که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه واکسنریکا روی را یم

بردا ترورکرونا این یعنی کردندریم، قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلطیمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماههاازبعدحاالو

برمیدارندرایمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرفهمیدندکهزمانی

س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

است.آزادواکسنبراییمرتحگفتندشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیم

جمهو مردمررییس به که این شود. می اداره کشور سختی چه با مردم که میزدیم نیم و سال سه این طول در ما که حرفی شد: یادآور ی

در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها گفتیم

شود.کشورواردکهکشیدیمواکسنکردنواردبرایسختیهاییچهکنندباورکهبودسختمردمبرایشایدبگذارنداختیار

آم پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت صررییس ماسکریکا و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که دهد می نشان این شود آغاز بانکی فعالیت

تح شرایط این در و کرده ایستادگی عظمت با و سروقامت و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ سرمایهرصورت یم

کردند.تولیدویرگذا

جنگ این سایه در البته است. جنس از پر کشور بازار افزود: کردیم، کشور وارد ها سختی تمام با بود الزم که آنچه که این بیان با روحانی

نشد.محققداشتندکههدفییعنیکند،فروپاشیدچارراایراناقتصادنتوانستجنگایناماهستندفشاردرمردموهستگرانی

جمهو آمررییس به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: ادامه در تحری را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود یمریکاییها

تح را ایران تولید نمیتوانید تحرکنید. به را مردم راحتی میتوانید کنید. تحریم به را ارزانی میتوانید بکشانید نمیریم اما بکشانید یم

هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتیتوانید

توسعه زمینه در سرافراز حد چه تا مردم که داد خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را ها افتتاح دولت این آخر روز تا که این بیان با وی

آزادط مناطق در امروز گفت: کنند، می تالش بسیاررکشور شد.زحهای افتتاح ط8یادی تومان میلیارد بارهزار مجموعا شد. افتتاح ح

گذا سرمایه که شدرآنچه زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در که این بود. تومان میلیارد و70هزار افتتاح بخش در تومان میلیارد هزار

است.ملتاینعظمتازنشانباشیمیرگذاسرمایه

عملکرد از قدردانی با آزادروحانی دوازدهممناطق و یازدهم دولتهای در آزادگفت: ومناطق کننده تولید مناطق به کننده وارد مناطق از

در امروز که این شدند. مختلف کشورهای و همسایگان و ایران بین ارتباطی پل به تبدیل مناطق این شدند. تبدیل کننده مناطقصادر

است.پیشرفتوتوسعهمسیردرماآزادمناطقکهاستایندهندهنشانهستند،آبشوربانکالمللی،بینبورسایجادفکردرآزاد

جمهو کهررییس این بر تاکید با آزادی گذامناطق سرمایه گذاردر سرمایه گفت: باشد پیشران باید خارجی کشورری در جا همه خارجی ی

تح زودی به انشاءاهلل گرفت. خواهد سرارانجام ایران سمت به خارجی سرمایههای و میشود برداشته امازیم شد. خواهد مناطقیر

هفتههایآزاد طول در بیشتر فعالیت شاهد و باشند پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در بنابراین دارند را خود خاص شرایط

باشیم.سیزدهمدولتدروآینده

هستندامیدوارکشورآیندهبهمردم

میشودداشتهبربزودییمهاتحرروحانی:نیوز:شهید|خبرخبرادامهادامه
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ج در همچنین بردارروحانی بهره بینریان بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس و ها پروژه از ی

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و دررالملل تحول برای مهم آزادح نشستنمناطق ثمر به برای هم دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودتر

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبهمیکندیرسرمایهگذا

شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

جمهو تحررییس برداشتن از بعد هستم مطمئن گفت: میشود.ری گسترده آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تحرتصمیمات دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان کهری بود شده مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمه

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش استرهستیم. شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهمبازو

جمهو بهررییس دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

ج را قشم ادامه در گذازوی سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد ای انجامریره منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است افتتاحزشده باشیم. جزحرط15یره این در خوشحالیزیرهزیربنایی موجب یبا

ج این چون است ما بسیارزهمه استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از گردشگری همچنین و یریا

دارد.

اسفند سفر در کرد: تاکید و97روحانی نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسئلهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

جمهو طررییس همچنین افزود: دری به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن بسیاررح میکند متصل مدیترانه یای

و نخست با ما مصوبات جزو هم این و است کهزمهم کردیم صحبت الکاظمی آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف اینرموانع بود نخواهد هم کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتزبرایخوبیبسیارمسیر

همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این یادآورشد: وی
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را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و سختیها هنوز

داد.خواهدادامه

سرمایهیالرمیلیارد24800باقشمدرگربزپروژه15ازیربردابهرهآغاز:کردحرمطقشمآزادمنطقهسازمانمدیرعامل
)۲۰:۵۲-۰۰/۰۳/۳۱(یرگذا

امروز : گفت قشم آزاد منطقه سازمان مدیرعامل و مدیره هیات بز15رییس گردشگرپروژه های درحوزه انررگ نفت، شیالت، سرمایهژی، با وعمرانی ی
کهرمیلیارد24800یرگذا و69یال خصوصی بخش توسط آن اشتغالزایی31درصد با است گرفته صورت قشم آزاد منطقه سازمان توسط آن 880درصد
رسد.مییربردابهرهبهنفر

خب پایگاه گزارش دربه صبح زنیری کلنگ و افتتاح آیین در دوشنبه روز پور درویش علی ، نیوز معرفی29یا و درحال76پروژه پروژه

جمهو رئیس توسط قشم آزاد منطقه طراجرای از اجراییری عملیات افزود: کنفرانس ویدئو با14یق نیز سرمایهرمیلیارد73285پروژه یال

شود.میآغازقشمآزادمنطقهدرامروزنفر5180مستقیمغیراشتغالزاییونفر1936مستقیماشتغالزاییباویرگذا

اینکه به اشاره با گذا76وی سرمایه با هم ازرپروژه بیش میلیارد200ی تارهزار آنها از نیمی که نیز50یال است داشته پیشرفت درصد

تص است، اقدام و اجرا دست در منطقه این بسیاردر کرد: استریح مومنی حمیدرضا مهندس زحمات نتیجه منطقه این های پروژه از ی

کنیم.تشکرایشانزحماتازجادرهمینداردجاکه

ب اسکله این محل در ها پروژه افتتاح آیین که حرا نفتی اسکله احداث پروژه درباره قشم آزاد منطقه سازمان همرمدیرعامل شد گزار

رسد.مییربردابهرهبهآیندهماهدرچندهزارتن70ظرفیتباآندومفازوامروزتنهزار30ظرفیتبااسکلهایناولفازگفت:

دیگ بخش در پور درویش جرعلی مردم از تمجید با خود سخنان از بخشیزی توسعه اقدامات و ها برنامه با همراهی بخاطر قشم یره

درج هم پیشین روزهای شد: یادآور مشازیرهزدولت شاهد قشم پرغرورریبای و شکوه با های صحنه در مردم این برانگیز تحسین کت

بودیم.گذشتهمثل

ج مردم شزوی را قشم تصریره و خواند درستکار و سخاوتمند مجمعریف، در آنهاست زندگی سرمایه امید، که مردم این کرد: یح

کنند.میزندگیکند،میدوچندانراآنیزنواچشمنظیرشبیهایفرصتونظیرکمهایگیژویکههایباییزازیرالجزای

زنی کلنگ و افتتاح آیین است معرفی29گفتنی و جمهو76پروژه رییس توسط قشم آزاد منطقه اجرای درحال طرپروژه از ویدیوری یق

شد.گزارربقشمیرهزجحرااسکلهمحلدر1400خرداد31روزآزادمناطقدریرجمهویاسترافتتاحاتپنجمدوردرکنفرانس
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مشا با ها پروژه گذاراین سرمایه و خصوصی بخش و قشم آزاد منطقه سازمان ازرکت بیش میلیارد61ی ورهزار و666یال دالر میلیون

اجراست.دستدریاشدهاجراینفرهزار7ازبیشزاییاشتغالویورومیلیون276

)۰۸:۱۰-۰۰/۰۳/۳۱(کیشوقشمدراقتصادیحرط24ازیربهرهبردا

امروز تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه بیستمین طهخردادما31دوشنبه،(در چند همزمانر) قشم و کیش در اقتصادی ح

ویدی حضور با بلوچستان و سیستان و گیالن خوزستان، غربی، آذربایجان شرقی، آذربایجان های استان رییسجمهووبا یرکنفرانسی

شد.افتتاح

هرم استاندار ساحل، صبح گزارش گفت:زبه خبر این اعالم با و15گان تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در بهرهریربنایی به قشم صنعتی ی

کند.میایجادشغلنفر880برایواستتومانمیلیارد480وهزار2آنهایرسرمایهگذاارزشکهرسدمییربردا

افتتاحرف نیز کیش آزاد منطقه در افزود: همتی گذارط9یدون سرمایه ارزش که دارد قرار کار دستور در تولیدی و اقتصادی هارح آن ی

کند.میایجادشغلیفرصتنفر375برایواستیورومیلیون22وتومانمیلیارد862وهزاریک

شد.آغازیراستاندااقتصادیمعاونحضورباقشمدرهاپروژهاجراییعملیاتی،رجمهورییسفرمانباداد:ادامهگانزهرماستاندار

اجرایی عملیات آزاد، مناطق عالی شورای دبیرخانه اعالم اساس بر کرد: بیان گذا10همتی سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در یرپروژه

و هزار و579سه هزار یک اشتغالزایی و تومان و686میلیارد گذا14نفر سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در ورپروژه هزار هفت ی

شد.آغازجمهوررئیسدستورباامروزنفر936وهزاریکاشتغالزاییوتومانمیلیارد328

بهرهبردا گام نخستین طردر از شهری در ها سالرح تعداد99یورماه سرمایهگذا58، ارزش به ورپروژه هزار یک تومان580ی میلیارد

و هزار چهار اشتغال گذشته412و سال ماه دی در دوم گام در شد، آغاز گذا60نفر سرمایه ارزش به و9یرپروژه تومان میلیارد هزار

و هزار سه فروردین200اشتغال در سوم دوره در گذارط39نیز1400نفر، سرمایه با برایرح اشتغالزایی و تومان میلیارد هزار هفت ی

بردا بهره به نفر هزار پنج از آخربیش در و رسید جاری سال ماه اردیبهشت در فطر عید با همزمان مرحله ارزش94ی،رین به 6پروژه

شد.افتتاحنفر943وهزار2اشتغالوتومانمیلیاردهزار

های پروژه افتتاح گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با تومان38ح میلیارد هزار

حدود بردا16و بهره به اشتغال نفر دارایرهزار اکنون است.ایران رسیده آزادی انزلی،رتجامناطق ارس، چابهار، قشم، کیش، ی-صنعتی

و آزاد منطقه هفت تشکیل گذشته های هفته طی و است ماکو و کار13اروند دستور در و شد تصویب نیز جدید اقتصادی ویژه منطقه

گرفت.قراردولت
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آزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217/صنعتیـیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیاردهزار80ارزشباپروژه50افتتاح
)۲۰:۳۷-۰۰/۰۳/۲۷(استاحداثدستدر

ف از نقل به اروند آزاد منطقه سازمان الملل اموربین و عمومی روابط گزارش آزادربه مناطق شورایعالی دبیر و جمهور رئیس مشاور مومنی» «حمیدرضا ینا،
[…]اعالمبااقتصادیویژهو

ف از نقل به اروند آزاد منطقه سازمان الملل اموربین و عمومی روابط گزارش دبیرربه و جمهور رئیس مشاور مومنی» «حمیدرضا ینا،

آزادشورایعالی هایمناطق پروژه افتتاح مرحله از دور پنجمین گفت: خبر این اعالم با اقتصادی ویژه آزادو بارتجامناطق صنعتی ـ ی

شد.خواهدگزارربخردادماه31دوشنبهروزجمهور؛رییسروحانیدکترحضور

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه15ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و نفر880یال

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9و

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز**

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و نفر،120یال

گذا3 سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه14نفر،562یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با قشم و73یرآزاد ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار10نفر،936یال با کیش آزاد منطقه در پروژه

گذا و35یرسرمایه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در 12یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار
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استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217**

های پروژه به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای

اول دوره در است؛ ط99یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر

(اردیبهشت چهارم دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیارد38ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومان

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ 46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

)۱۰:۵۰-۰۰/۰۳/۳۰(پنجمافتتاحهایدرآزادمناطقپیشروکیش

دوشنبه فردا – ایرنا – جمهو31کیش رییس کنفرانسی ویدیو حضور با آزاد مناطق در پنجم افتتاحهای با همزمان گذارط9یرخرداد سرمایه با 19یرح
[…]یال،رمیلیاردهزار

دوشنبه فردا – ایرنا – در31کیش پنجم افتتاحهای با همزمان آزادخرداد جمهومناطق رییس کنفرانسی ویدیو حضور حرط9یربا

گذا سرمایه میلیارد19یربا و10یال،رهزار یوررو و22میلیون افتتاح کیش در دالر بارط12میلیون نیز و16ح یالرمیلیارد197هزار

شود.میزنیکلنگیرگذاسرمایه

پ…توماندمیلیارارهز217/صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاحس:پرصبحانه|خبرخبرادامهادامه
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)۱۹:۴۲-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبه

جمهو با روابط بهبود برای صحبتهایی گفت: روحانی تحرحسن برداشتن با که است شده آذربایجان اوری مییابیم. دست مهم این به بزودی یمها
[…]برداشتهزودیبهیمهارتحکهکردتاکید

جمهو با روابط بهبود برای صحبتهایی گفت: روحانی تحرحسن برداشتن با که است شده آذربایجان دستری مهم این به بزودی یمها

شد.خواهدبرداشتهزودیبهیمهارتحکهکردتاکیداومییابیم.

ط افتتاح آئین در امروز صبح جمهور رئیس روحانی آزادحهایرحسن هرمرتجامناطق استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی گانزی،

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی تحرآذربایجان شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که یمهاریم

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشته

رش/پیام/انتهای

)۱۵:۲۲-۰۰/۰۴/۰۱(شدآغازپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهساختاجراییعملیاتجمهور؛محترمیاستردستوربا

اقتصادی عمرانی پروژههای تولید جهش برای امید و تدبیر دولت افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد گردشگزدر و دکترریربنایی دستور با کشور آزاد مناطق ی
شد.آغازحرط52اجراییعملیاتوافتتاحپروژه50ایران،اسالمییرجمهومحترمیاسترروحانی

اقتصادی عمرانی پروژههای تولید جهش برای امید و تدبیر دولت افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد گیالن؛در صفیر گزارش وزبه یربنایی

آزادیرگردشگ روحانیمناطق دکتر دستور با جمهورکشور محترم ایران،ریاست اسالمی اجرایی50ی عملیات و افتتاح حرط52پروژه

شد.آغاز

ط افتتاح رویداد پنجمین رویداد سراسراین آزادیرحهای کنفرانسیمناطق ویدیو افتتاحیه برنامههای جمهوردر باریاست که بوده ی

پا مجموعه پروژه ساخت عملیات روحانی دکتر شهرباردستور و آبی سزک گردشگری و تجارت فاز در آغازرپوشیده انزلی آزاد منطقه ی

شد.

بز پروژه این است گردشگرگفتنی تکمیلرگ منظور به دیگر گامی گردشگزی ساختهای ضریر افزایش و ماندگاری درریب گردشگر ی

شد.محققکشورازجرخامقیمداخلیگذارسرمایهجذبباکهبودهانزلیآزادمنطقه

پا شهربارمجموعه و ابی سزک سرمایهگذاری میزان با انزلی آزاد منطقه گیرمیلیارد4300یرپوشیده بهره با خصوصی بخش ازریالی ی
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مساحترآخ به فضایی در المللی بین شاخصهای و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای (23000یر متر23مترمربع هزار

میگیرد.قراریربردابهرهموردوساختهنیموسالدوظرفمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرنفر120برایاشتغالزاییمیزانبامربع)

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف مجموعههای به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

میشود.ایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

سرمایهگذارگردشگ با منطقه خاری مقیم ایرانی جذبری جهت در سازمان ازبرنامههای برآیندی که موضوعی میشود؛ ساخته کشور از ج

میگردد.محسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایه

گردشگ حوزه در اکنون هم است ذکر به بزرالزم دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه خزندگانرکواآیریحی-گردشگرین باغ و یوم

بز مرگترکشور؛ تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای قایقهای اسکله بر مشتمل سایررینا بهمراه آبی ورزشهای و یحی

تف گردشگرامکانات و ورزشی فرهنگی، برنامههای کنار در که است؛ خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سویریحی از که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگقطبهایینراصلیتازیکیبهرامنطقهاینمیشودپاربانزلیآزادمنطقهسازمان

)۰۹:۴۱-۰۰/۰۳/۳۱(اقتصادیآزادمناطقملیحرط50ازیربردابهره

بردا ازربهره ورط50ی اقتصادی تولیدی، درزح آزادیربنایی رئیسرتجامناطق حضور با استان شش در اقتصادی ویژه و صنعتی ی،

شد.آغازیرتصویصورتبهجمهور

ورط50این اقتصادی تولیدی، هرمزح استانهای در وزیربنایی سیستان و غربی آذربایجان گیالن، خوزستان، شرقی، آذربایجان گان،

رسید.خواهندیربردابهرهبهبلوچستان

ط این مجموع کیش؛9حها؛راز آزاد منطقه در تولیدی و اقتصادی ارس؛رط15واحد آزاد منطقه در اقتصادی و تولیدی حرط15ح

و وزتولیدی قشم آزاد منطقه در ورط11یربنایی اقتصادی بردازح بهره جمهور رئیس دستور با اروند آزاد منطقه در آنهاریربنایی از ی

میشود.آغاز

اجرایی عملیات ورط52همچنین اقتصادی درزح هم دیگر آزادیربنایی چابهاررتجامناطق و ماکو انزلی، ارس، اروند، قشم، کیش، ی

شد.خواهدآغاز

است.کردهایجاداشتغالنفر920برایتومانمیلیارد65وهزار70یرگذاسرمایهبایربناییزواقتصادیتولیدی،حهایرطاین

شدآغازپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختاییاجرعملیاتگیالن:صفیر|خبرخبرادامهادامه
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افزایش/مالیدندخاکبهراترامپبینیمردمروحانی:اقتصادی؛ویژهوآزادمناطقسازمانحهایرطازافتتاححاشیهدر
)۰۸:۴۱-۰۰/۰۳/۳۱(استجنسازپربازار/شدخواهدرفعبزودییمهارتح/99و98سالدریهارسرمایهگذا

سرمایهگذا گفت: سالررئیسجمهور در امیدوار99و98یها اقتصادی آینده به مردم یعنی این و است شده بیشتر اقتصادی، جنگ و مشکالت علیرغم
هستند.

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم طرعبارت: از افتتاح حاشیه در و ملی حهایرحهای

آزادسازمان بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه گفت:رو آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس شد، گزار

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و الملل بین بورس شدن دررفعال تحول برای مهم آزادح هممناطق دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودترنشستنثمربهبرای

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

بخوانید؛ایسناوایرناازنقلبهادامهدرراویاظهاراتاهم

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم ط100* این برای که است خصوصی بخش این هستند، امیدوار سرمایهگذاردرصد یرحها

سرمایهگذا تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. سرمایهگذارکرده خصوصی بخش وقتی اما کند بهری میکند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنای

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر سرمایهگذار* از میزان چنین که باشند نداشته امید ایستادگیری همین نمیدهند. انجام را ی

است.مامردمواالیجایگاهازنشانبوده،بیسابقهیخرتادرکهکشیدندنیموسالسهایندرکهسختیورنجبرخالفمردم

آم خود پیش روز چند اینکه حاضر* کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را خودریم که میدهد نشان یم

ترو درراین اگر که گفتهاند نبوده، درست قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائل

رفتیم.تولیدسمتبههمواکسندرومیکنیمصادراتوشدیمخودکفاماسکتولیددرمافهمیدندکهزمانیآنهمتازه*

ما اقتصاد اما دارد وجود اقتصادی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن مالیدند، خاک به را ترامپ بینی مردم *

میشد.محسوبیکارآمبهتودهنیکهبودملیحهایرطافتتاحهمینآننشانیکونشدنابودجنگاینپساز

ط افتتاح دولت آخر روز تا ما طر* ما میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی کردیمزحهایرحهای افتتاح مختلف مناطق در یادی

سرمایهگذا آنچه با شدرکه کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد اینکهرهزار از من گرفت. صورت آزادی مناطقمناطق از ایران

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکننده

تح زودی به شاءاهلل ان سرار* ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن جمهور* رییس با مهمی تصمیمات میشود. گسترده آذربایجان با ما روابط ها، آذربایجانریم ی

تح دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده مردمراتخاذ و میشود عملیاتی و اجرایی اینها همه که بود شده مواجه کندی با کمی یم
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بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهد

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآور*{ و روزرکان هر آزاد}: مناطق در بویژه وی زحمات ی

بز بسیار افتتاح دررشاهد آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش بازرهستیم. و است شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهم

کرد.خواهدکمکیززعایرانتوسعهبرایآزادمناطقبهدوازدهمویازدهمدولتهمانندسیزدهمدولتمطمئنم*

ج را قشم ادامه در گذاز*{ سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم کرد}: توصیف آباد ای شدهریره انجام منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و افتتاحزاست باشیم. جزحرط15یره این در همهزیرهزیربنایی خوشحالی موجب یبا

دارد.یرگردشگهمچنینویاردازیربهرهبرداویاییردبخشدرهموتولیدبرایهمیادیزبسیاراستعدادیرهزجاینچوناستما

اسفند سفر در و97* نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات بودزبه اروندرود الیروبی مسئله عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در تصرکه ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق جهاتریر از که کردیم ح

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومخاتلف

ط همچنین در* به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن همرح این و است مهم بسیار میکند متصل مدیترانه یای

و نخست با ما مصوبات فعالیتزجزو و برطرف موانع که کردیم صحبت الکاظمی آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد برایرآغاز خوبی بسیار مسیر این بود نخواهد هم کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتز

سختیها هنوز همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این *

داد. خواهد ادامه را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و

)۰۹:۴۸-۰۰/۰۳/۳۱(استیافتهسامانآزادمناطقدرمقاومتیاقتصاد

انزلیآزادمنطقهسازمانالمللبیناموروعمومیروابطیترمدیگزارشبهجمهور؛محترمیاسترروحانیدکتردستوربا
)۰۰/۰۳/۳۱-۱۹:۴۳(

شدآغازپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهساختاجراییعملیات

اقتصادی عمرانی های پروژه تولید جهش برای امید و تدبیر دولت افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد آنالین-در وزگیرا یربنایی

آزادیرگردشگ روحانیمناطق دکتر دستور با جمهورکشور محترم ،ریاست ایران اسالمی اجرایی50ی عملیات و افتتاح حرط52پروژه

شد.آغاز

خواهدفعربزودییمهاتحر/99و98سالدریهامایهگذارسرایشافز/لیدندماکخابهارامپتربینیدممرروحانی:ت:عبار|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۶۰۰
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ط افتتاح رویداد پنجمین رویداد سراسراین های آزادیرح کنفرانسیمناطق ویدیو افتتاحیه های برنامه جمهوردر کهریاست بوده ی

پا مجموعه پروژه ساخت عملیات روحانی دکتر دستور شهرباربا و آبی سزک گردشگری و تجارت فاز در آغازرپوشیده انزلی آزاد منطقه ی

شد.

بز پروژه این است گردشگرگفتنی تکمیلرگ منظور به دیگر گامی گردشگزی های ساخت ضریر افزایش و ماندگاری درریب گردشگر ی

شد.محققکشورازجرخامقیمداخلیگذارسرمایهجذبباکهبودهانزلیآزادمنطقه

پا شهربارمجموعه و ابی سزک گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه گیرمیلیارد4300یرپوشیده بهره با خصوصی بخش ازریالی ی

مساحترآخ به فضایی در المللی بین های شاخص و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای متر23مترمربع(23000یر هزار

گیرد.میقراریربردابهرهموردوساختهنیموسالدوظرفمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرنفر120برایاشتغالزاییمیزانبامربع)

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

گذارگردشگ سرمایه با منطقه خاری مقیم ایرانی جهتری در سازمان های ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از ج

گردد.میمحسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایهجذب

گردشگ حوزه در اکنون هم است ذکر به بزرالزم دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه خزندگانرکواآیریحی-گردشگرین باغ و یوم

بز مرگترکشور؛ تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل سایررینا بهمراه آبی های ورزش و یحی

تف گردشگرامکانات و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سویریحی از که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقهسازمان

)۰۹:۳۱-۰۰/۰۳/۳۱(شدآغازپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهساختاجراییعملیات

مدی گزارش هایربه پروژه تولید جهش برای امید و تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در انزلی آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط یت
اقتصادی گردشگزعمرانی و روحانیریربنایی دکتر دستور با کشور آزاد مناطق جمهوری محترم ،ریاست ایران اسالمی اجرایی50ی عملیات و افتتاح پروژه

شد.آغازحرط52

ط افتتاح رویداد پنجمین رویداد این گزارش بنابراین خبر/ سراسرگیل های آزادیرح کنفرانسیمناطق ویدیو افتتاحیه های برنامه در

جمهور پاریاست مجموعه پروژه ساخت عملیات روحانی دکتر دستور با که بوده شهرباری و آبی سزک وری تجارت فاز در پوشیده

بزرگردشگ پروژه این است شد.گفتنی آغاز انزلی آزاد منطقه گردشگری تکمیلرگ منظور به دیگر گامی گردشگزی های ساخت وریر ی

شد.محققکشورازجرخامقیمداخلیگذارسرمایهجذبباکهبودهانزلیآزادمنطقهدرگردشگریرماندگایبرضافزایش

پا شهربارمجموعه و ابی سزک گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه گیرمیلیارد4300یرپوشیده بهره با خصوصی بخش ازریالی ی

لیانزادآزمنطقهمانسازلمللابیناموروعمومیروابطیتمدیرشارگزبهآنالین:اگیر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۶۰۱
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مساحترآخ به فضایی در المللی بین های شاخص و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای متر23مترمربع(23000یر هزار

گیرد.میقراریربردابهرهموردوساختهنیموسالدوظرفمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرمربع)

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

گذارگردشگ سرمایه با منطقه خاری مقیم ایرانی جهتری در سازمان های ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از ج

گردد.میمحسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایهجذب

گردشگ حوزه در اکنون هم است بزرگفتنی دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه کشور؛رکواآیریحی-گردشگرین خزندگان باغ و یوم

مرگتربز تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل امکاناترینا سایر بهمراه آبی های ورزش و یحی

گردشگرتف و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سازمانریحی سوی از که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقه

)۰۴:۰۸-۰۰/۰۳/۳۱(انزلیآزادمنطقهپوشیدهرسیزشهرباوابیکرپامجموعهاحداثعملیاتآغاز

پا مجموعه ساخت جمهور،عملیات رییس روحانی حسن دکتر فرمان به آزاد مناطق های پروژه افتتاح از دور پنجمین انزلی-لیجار:در آزاد ورمنطقه ابی ک
شود.میآغازمنطقهاینپوشیدهرسیزشهربا

شدآغازپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختاییاجرعملیاتخبر:گیل|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۶۰۲
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مدی از نقل لیجار گزارش پاربه مجموعه انزلی، آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط شهرباریت و ابی سزک پوشیدهری

گذا سرمایه میزان با انزلی آزاد گیرمیلیارد4300یرمنطقه بهره با داخلی خصوصی بخش آخریالی از هایری شاخص و استانداردها ین

مساحت به فضایی در المللی با7بین و مربع متر اززهزار بیش بنای گردشگ23مترمربع(23000یر و تجارت فاز در مربع) متر یرهزار

گیرد.میقراریربردابهرهموردوساختهنیموسالدوظرفمنطقه

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

گذارگردشگ سرمایه با منطقه خاری مقیم ایرانی جهتری در سازمان های ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از ج

گردد.میمحسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایهجذب

گردشگ حوزه در اکنون هم است بزرگفتنی دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه کشور؛رکواآیریحی-گردشگرین خزندگان باغ و یوم

مرگتربز تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل امکاناترینا سایر بهمراه آبی های ورزش و یحی

گردشگرتف و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سازمانریحی سوی از که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقه

)۱۰:۱۷-۰۰/۰۳/۳۱(شدآغازپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهساختاجراییعملیات

اقتصادی عمرانی های پروژه تولید جهش برای امید و تدبیر دولت افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد انزلی-لیجار:در آزاد گردشگزمنطقه و مناطقریربنایی ی
شد.آغازحرط52اجراییعملیاتوافتتاحپروژه50،ایراناسالمییرجمهومحترمیاسترروحانیدکتردستورباکشورآزاد

مدی از نقل لیجار گزارش طربه افتتاح رویداد پنجمین رویداد ؛این انزلی آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط هایریت ح

آزادیرسراس کنفرانسیمناطق ویدیو افتتاحیه های برنامه جمهوردر پروژهریاست ساخت عملیات روحانی دکتر دستور با که بوده ی

شد.آغازانزلیآزادمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعه

بز پروژه این است گردشگرگفتنی تکمیلرگ منظور به دیگر گامی گردشگزی های ساخت ضریر افزایش و ماندگاری درریب گردشگر ی

لیانزادآزمنطقهپوشیدهسریشهربازوابیکپارمجموعهاحداثعملیاتآغازلیجار:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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شد.محققکشورازجرخامقیمداخلیگذارسرمایهجذبباکهبودهانزلیآزادمنطقه

پا شهربارمجموعه و ابی سزک گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه گیرمیلیارد4300یرپوشیده بهره با خصوصی بخش ازریالی ی

مساحترآخ به فضایی در المللی بین های شاخص و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای متر23مترمربع(23000یر هزار

گیرد.میقراریربردابهرهموردوساختهنیموسالدوظرفمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرنفر120برایاشتغالزاییمیزانبامربع)

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

گذارگردشگ سرمایه با منطقه خاری مقیم ایرانی جهتری در سازمان های ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از ج

گردد.میمحسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایهجذب

گردشگ حوزه در اکنون هم است ذکر به بزرالزم دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه خزندگانرکواآیریحی-گردشگرین باغ و یوم

بز مرگترکشور؛ تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل سایررینا بهمراه آبی های ورزش و یحی

تف گردشگرامکانات و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سویریحی از که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقهسازمان

)۱۲:۳۶-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدرفعبزودییمهارتحامیدوارند/اقتصادآیندهبهمردم

سرمایهگذا گفت: سالررئیسجمهور در امیدوار99و98یها اقتصادی آینده به مردم یعنی این و است شده بیشتر اقتصادی، جنگ و مشکالت علیرغم
هستند.

بردا بهره آئین در رئیسیجمهور روحانی حسن حجتاالسالم ، مرآت گزارش آزادیربه اقتصادیرتجامناطق ویژه و صنعتی ی،

هرم سالزاستانهای در ارس، آزاد منطقه در گفت: ارس آزاد منطقه رئیس گزارش استماع از پس خوزستان، و شرقی آذربایجان 98گان

گذا سرمایه تومان میلراد نهصد و سالرهزار در و است شده است.99ی رسیده براربر سه به یعنی است شده تومان میلیارد هزار شش ،

آم میگوئیم ما اینکه گفت: سرمایهگذارروحانی که است این دلیل به خورده، شکست اقتصادی جنگ در سالریکا در 99و98یها

شدآغازپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختاییاجرعملیاتلیجار:|خبرخبرادامهادامه
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هستند.امیدواردرصد100صادراتوتولیداقتصادی،آیندهبهمردمیعنیاست.شدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم

هستند.امیدوارخودکشورآیندهبهمردمکهاستمعنیاینبهخصوصیبخشیرگذاسرمایهافزود:وی

شدن برداشته از بعد بودیم. ارس آزاد منطقه در مهم های پروژه افتتاح شاهد بار چندین گذشته ماههای طول در ما گفت: جمهور رئیس

بود.خواهدگستردهبسیارآذربایجانیرجمهوباروابطمانمطئمنممنشد،خواهدبرداشتهیمرتحبزودیکهیم،رتح

بز تصمیمات آذربایجان رئیسجمهور با ما گفت: تحرروحانی دلیل به تصمیمات این همه و کردیم اتخاذ مقدارگی بودریم، شده کند ی

شد.خواهدعملیاتیواجراییقطعااما

مهرمنبع:

پیامانتهای

آزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217/صنعتیـیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیاردهزار80ارزشباپروژه50افتتاح
)۱۴:۴۲-۰۰/۰۳/۲۹(استاحداثدستدر

ازربهرهبردا و50ی تولیدی عمرانی، ارزشزپروژه با میلیارد80یربنایی اجراییرهزار عملیات آغاز و گذا50یال سرمایه ارزش با دیگر ازرپروژه بیش 641ی
عمومیروابطگزارشبهشهر:نبضشد.خواهدآغازکنفرانسویدئویقرطازوجمهوررئیسفرمانباصنعتیـیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیاردهزار

ازربهرهبردا و50ی تولیدی عمرانی، ارزشزپروژه با میلیارد80یربنایی اجراییرهزار عملیات آغاز و سرمایه50یال ارزش با دیگر پروژه

ازرگذا بیش میلیارد641ی دررهزار آزادیال طرتجامناطق از و جمهور رئیس فرمان با صنعتی ـ شد.ری خواهد آغاز کنفرانس ویدئو یق

ف از نقل به اروند آزاد منطقه سازمان الملل اموربین و عمومی روابط گزارش به شهر: ورنبض جمهور رئیس مشاور مومنی» «حمیدرضا ینا،

شورایعالی آزاددبیر هایمناطق پروژه افتتاح مرحله از دور پنجمین گفت: خبر این اعالم با اقتصادی ویژه آزادو صنعتیرتجامناطق ـ ی

شد.خواهدگزارربخردادماه31دوشنبهروزجمهور؛رییسروحانیدکترحضوربا

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه15ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و نفر880یال

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9و

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز**

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

شدخواهدفعربزودییمهاتحرامیدوارند/اقتصادآیندهبهدممرمرآت:|خبرخبرادامهادامه
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اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و نفر،120یال

گذا3 سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه14نفر،562یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با قشم و73یرآزاد ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار10نفر،936یال با کیش آزاد منطقه در پروژه

گذا و35یرسرمایه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در 12یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار

استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217**

های پروژه به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای

اول دوره در است؛ ط99یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر

(اردیبهشت چهارم دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیارد38ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومان

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ 46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

)۱۵:۱۰-۰۰/۰۴/۰۱(میشودبرداشتهبزودییمهارتح

،

جمهو تحرتهران-رییس که این بیان با جمهوری رییس با که مهمی تصمیمات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته بزودی ِیریمها

بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،کردهاتخاذآذربایجانیرجمهو

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین طرحجتاالسالم ِ افتتاح حاشیه در و ملی حهایرحهای

آزادسازمان بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تبرو با شد، جمعهرگزار روز مردم گفت: (ع) رضا امام والدت شب یک

بز بسیار رییسجمهورکار و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی شوراهارگ انتخابات البته کردند. انتخاب سیزدهم دوره برای را ی

داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهممناطقبرخیدروبودهم

ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت رایریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

درپروژهتوماندمیلیارارهز217/صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاحشهر:نبض|خبرخبرادامهادامه
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میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

سال آغاز از کرد: اظهار امروز افتتاحهای به اشاره است.99روحانی افتتاح چهارمین و هفتاد امروز و کردهایم آغاز را پنجشنبهها افتتاح

م ایران است این عالمت نخستین است. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت گذاراین سرمایه عالقهمندرکز ایران مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشورآبادانیبه

داد: ادامه امید و تدبیر دولت ورط621رییس است اجرا حال در ط248ح این برای تومان میلیارد سرمایهگذارهزار استرحها شده ی

رسد.میافتتاحبهومییابدادامهآیندهسالوسالپایانتاواستشدهعملیاتیواجراییحهارطایندرصد53و

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم فقطری باشند، نداشته امید خود ی

میشود.یرگذاسرمایهکشورسراسردریادیزمناطقدرروزانهونمیکنندیرگذاسرمایهتومانمیلیاردهزار248آزادمناطقدر

مدت،تص این در مردم ایستادگی از قدردانی با امبد و تدبیر دولت وررییس سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که خودرمشکالتی ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهسالنیموسهراملتی

آم دارایی وزارت مسوولین که حرفی داد: ادامه تحرروحانی که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه واکسنریکا روی را یم

بردا ترورکرونا این یعنی کردندریم، قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلطیمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماههاازبعدحاالو

برمیدارندرایمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرفهمیدندکهزمانی

س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

است.آزادواکسنبراییمرتحگفتندشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیم

جمهو مردمررییس به که این شود. می اداره کشور سختی چه با مردم که میزدیم نیم و سال سه این طول در ما که حرفی شد: یادآور ی

در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها گفتیم

شود.کشورواردکهکشیدیمواکسنکردنواردبرایسختیهاییچهکنندباورکهبودسختمردمبرایشایدبگذارنداختیار

آم پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت صررییس ماسکریکا و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که دهد می نشان این شود آغاز بانکی فعالیت

تح شرایط این در و کرده ایستادگی عظمت با و سروقامت و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ سرمایهرصورت یم

کردند.تولیدویرگذا

جنگ این سایه در البته است. جنس از پر کشور بازار افزود: کردیم، کشور وارد ها سختی تمام با بود الزم که آنچه که این بیان با روحانی

نشد.محققداشتندکههدفییعنیکند،فروپاشیدچارراایراناقتصادنتوانستجنگایناماهستندفشاردرمردموهستگرانی

جمهو آمررییس به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: ادامه در تحری را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود یمریکاییها

تح را ایران تولید نمیتوانید تحرکنید. به را مردم راحتی میتوانید کنید. تحریم به را ارزانی میتوانید بکشانید نمیریم اما بکشانید یم

هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتیتوانید

شدافتتاححرطتومانمیلیاردهزار8امروز
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توسعه زمینه در سرافراز حد چه تا مردم که داد خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را ها افتتاح دولت این آخر روز تا که این بیان با وی

آزادط مناطق در امروز گفت: کنند، می تالش بسیاررکشور شد.زحهای افتتاح ط8یادی تومان میلیارد بارهزار مجموعا شد. افتتاح ح

گذا سرمایه که شدرآنچه زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در که این بود. تومان میلیارد و70هزار افتتاح بخش در تومان میلیارد هزار

است.ملتاینعظمتازنشانباشیمیرگذاسرمایه

عملکرد از قدردانی با آزادروحانی دوازدهممناطق و یازدهم دولتهای در آزادگفت: ومناطق کننده تولید مناطق به کننده وارد مناطق از

در امروز که این شدند. مختلف کشورهای و همسایگان و ایران بین ارتباطی پل به تبدیل مناطق این شدند. تبدیل کننده مناطقصادر

است.پیشرفتوتوسعهمسیردرماآزادمناطقکهاستایندهندهنشانهستند،آبشوربانکالمللی،بینبورسایجادفکردرآزاد

جمهو کهررییس این بر تاکید با آزادی گذامناطق سرمایه گذاردر سرمایه گفت: باشد پیشران باید خارجی کشورری در جا همه خارجی ی

تح زودی به انشاءاهلل گرفت. خواهد سرارانجام ایران سمت به خارجی سرمایههای و میشود برداشته امازیم شد. خواهد مناطقیر

هفتههایآزاد طول در بیشتر فعالیت شاهد و باشند پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در بنابراین دارند را خود خاص شرایط

باشیم.سیزدهمدولتدروآینده

هستندامیدوارکشورآیندهبهمردم

ج در همچنین بردارروحانی بهره بینریان بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس و ها پروژه از ی

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و دررالملل تحول برای مهم آزادح نشستنمناطق ثمر به برای هم دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودتر

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبهمیکندیرسرمایهگذا

شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش استرهستیم. شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهمبازو

جمهو بهررییس دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

ج را قشم ادامه در گذازوی سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد ای انجامریره منطقه این در خوبی بسیار یهای
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ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است افتتاحزشده باشیم. جزحرط15یره این در خوشحالیزیرهزیربنایی موجب یبا

ج این چون است ما بسیارزهمه استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از گردشگری همچنین و یریا

دارد.

اسفند سفر در کرد: تاکید و97روحانی نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسئلهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

ط همچنین افزود: دوازدهم و یازدهم دولتهای دررییس به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن مدیترانهرح یای

و نخست با ما مصوبات جزو هم این و است مهم بسیار میکند الکاظمیزمتصل آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف موانع که کردیم همرصحبت کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتزبرایخوبیبسیارمسیراینبودنخواهد

همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این یادآورشد: وی

را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و سختیها هنوز

داد./ایرناخواهدادامه

)۱۰:۴۳-۰۰/۰۴/۰۲(فرسودخودفرسایشجایبهکهیمهاییرتح

تح تشدید حداکثرتهران- فشار کارزار قالب در آمریمها نتوانستهاست تاکنون یافته تداوم بایدن دوره در و ایجاد ترامپ دولت از که اهدافشری به را یکا
تح لغو کند؛ نزدیک ایران با مواجهه کووید-ردر واکسن زمینه در بشردوستانه پروژه19یمهای این ناکامی از واکسن به تهران دستیابی از پس نیز ماسک و

دارد.نشان

آم دولت از «تحروقتی واژه درنگ بی آید، می میان به سخن سفید کاخ و ابزاریکا گذرد؛ می ذهن از نیز سویریم» از دهه چند که ی

شدیدت به کشور این مختلف های دولت خودرمقامات اهداف به دستیابی از امروز به تا آنها اما شده گرفته کار به ایران علیه شکل ین

اند.ماندهناکام

جمهو رییس روحانی» «حسن والمسلمین افتتاحرحجتاالسالم وچهارمین هفتاد در خردادماه ویکم سی دوشنبه روز کشورمان ی

طرط افتتاح حاشیه در و ملی سازمانرحهای آزادحهای تحمناطق که این بیان با اقتصادی ویژه شد،رو خواهد برداشته بزودی یمها

آم دارایی وزارت مسوولین که حرفی تحرگفت: که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه برداریکا کرونا واکسن روی را یم،ریم

ترو این ازریعنی بعد حاال و کردند قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلطیمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماهها

پنجشنبه روز بیانیه به روحانی خزانهدا27اشاره وزارت آمرخردادماه تحری زمینه در جدیدی دستورالعمل که است اعمالریکا یمهای

سو ایران، علیه همهگیرشده با مقابله منظور به فعالیتها برخی انجام برای مجوز صدور امکان و ونزوئال و کووید-ریه این19ی در

کرد.صادرکشورها
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کشو سه با ارتباط در عمومی مجوز سه شده، منتشر وزارتخانه این وبسایت در که بیانیهای اساس شدیدتربر تحت که تحری یمهایرین

بشردوستانه، معافیتهای گسترش هدف با مجوزها این است. شده صادر کرونا با مبارزه به کمک برای دارند، قرار متحده ایاالت

کووید- واکسن تامین با مرتبط فعالیتهای و مبادالت برای قانونی اختیارات و و19استثناها تنفسی کمک دستگاههای ماسک، تهیه ،

شدهاند.صادرمردمبرایبیمارستانینژاکسینزمخا

فناورآم به خود بومی دانش به اتکا با کشورمان که کرده صادر معافیت ایران کرونایی مبادالت برای حالی در واکسنریکا ساخت ی

است.کردهپیدادستکرونا

تا وزبه نمکی» «سعید تیرمازکی (پنجم شنبه روز کرد: اظهار گلستان، در کرونا با مقابله ستاد جلسه در ایران بهداشت واکسنهیر (

بقیه پزشکی علوم دانشگاه واکسن بالینی کارآزمایی اول مرحله یکشنبه روز میکنیم؛ رونمایی ایران، سفیر حضور با را ایرانی اسپوتنیک

میکند.طیرادومفازنژسیناواکسناست؛دومفازاتمامحالدروکردطیرااولفازیزراواکسنمیکنیم.آغازرااهلل

کووید واکسن تولید باید که ایم رسیده پدیدهای به اکنون هم داد ادامه بگی19وی جشن میتوانیمررا داخلی نیاز تأمین بر عالوه و یم

باشیم.همواکسنکنندهرصادزمستاناز

تح و موانع رفع از حالی در سفید کاالهایرکاخ معافیت بر نیز ترامپ دوره در حتی پیشتر که دهد می خبر بشردوستانه اقالم بر یم

تح از دارو و غذا چون عوامفربشردوستانه شعارهای باوجود کرد. می تاکید دولتهایریم و بانکها عمل، در اما سفید کاخ مقامات یبانه

تح به آمربینالمللی خودداریمهای دارو و غذا به مربوط معامالت برای حتی ایرانی طرفهای به مربوط مالی تراکنشهای انجام از یریکا

کنند.می

رییسجمهو پیوند همین نداردر نیاز ماسک درباره میدانستند که زمانی از «بعد کرد تاکید صادری و درریم فهمیدند و شدهایم کننده

خزانه وزارت سوی از شده صادر معافیت ناظران، نگاه از است.» آزاد واکسن برای بانکی فعالیت گفتند تازه هستیم، تولیدکننده واکسن

آمردا جمهوری موضع بر تاییدی مهر تحریکا بر مبنی ایران اسالمی بینالمللری قوانین طبق که است بشردوستانه کاالهای بودن یم

نمیشود.یمرتحشاملنیزجنگشرایطدرحتی

با بر مبنی انتخاباتی شعارهای خالف بر بهرهگیزبایدن صدد در که داده نشان عمل در برجام به حداکثرگشت فشار از علیهری ترامپ ی

ماندگا بر سفید کاخ اصرار و روند این تداوم است. تحرایران ازری پس و شده کاسته ای هسته مذاکرات سرعت از که شده باعث یم

نشود.احیابرجاموین،دردشواروفشردهگوهایوگفتازدور6شدنیرسپ

ب حین در در کشورمان کننده مذاکره هیات رییس عراقچی» «سیدعباس پیوند همین دربارهرگزاردر وین مذاکرات از دور ششمین ی

آم رویکرد در مذاکرات اصلی «مشکل که گفت مذاکرات در مانده باقی بهراختالفات خود مفرط اعتیاد نیستند قادر که است ها یکایی

است.»خوردهشکستحلراهیکیمرتحکهکنندکردتوانندنمیهنوزوبگذارندکناررایمرتح

گی بهره در بایدن و ترامپ تیم بین اساسی تفاوت یک تحراما از ترامپری تیم برخالف اینکه آن و دارد وجود ایران با مواجهه در یم

تح ابزار به نگرکه می هدف یک عنوان به آمریم جدید دولت تحریستند، با همزمان بازریکا امتیاز گرفتن برای را دیپلماسی درهای یم

دم قبلی دولت دستاورد عنوان به برجام حفظ بین بایدن که رسیده آن زمان حال است. تحونگهداشته به دلبستگی و عنوانرکرات به یم

کند./ایرناانتخابرایکییکاییرآمسنتیک
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)۰۹:۴۱-۰۰/۰۳/۳۱(امیدوارنداقتصادآیندهبهمردم|شدخواهدرفعبزودییمهارتحروحانی:

سرمایهگذا گفت: سالررئیسجمهور در امیدوار99و98یها اقتصادی آینده به مردم یعنی این و است شده بیشتر اقتصادی، جنگ و مشکالت علیرغم
هستند.

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین طرحجتاالسالم از افتتاح حاشیه در و ملی حهایرحهای

آزادسازمان بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه گفت:رو آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس شد، گزار

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و الملل بین بورس شدن دررفعال تحول برای مهم آزادح هممناطق دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودترنشستنثمربهبرای

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

بخوانید؛ایسناوایرناازنقلبهادامهدرراویاظهاراتاهم

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم ط100* این برای که است خصوصی بخش این هستند، امیدوار سرمایهگذاردرصد یرحها

سرمایهگذا تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. سرمایهگذارکرده خصوصی بخش وقتی اما کند بهری میکند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنای

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر سرمایهگذار* از میزان چنین که باشند نداشته امید ایستادگیری همین نمیدهند. انجام را ی

است.مامردمواالیجایگاهازنشانبوده،بیسابقهیخرتادرکهکشیدندنیموسالسهایندرکهسختیورنجبرخالفمردم

آم خود پیش روز چند اینکه حاضر* کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را خودریم که میدهد نشان یم

ترو درراین اگر که گفتهاند نبوده، درست قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائل

رفتیم.تولیدسمتبههمواکسندرومیکنیمصادراتوشدیمخودکفاماسکتولیددرمافهمیدندکهزمانیآنهمتازه*

ما اقتصاد اما دارد وجود اقتصادی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن مالیدند، خاک به را ترامپ بینی مردم *

میشد.محسوبیکارآمبهتودهنیکهبودملیحهایرطافتتاحهمینآننشانیکونشدنابودجنگاینپساز

ط افتتاح دولت آخر روز تا ما طر* ما میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی کردیمزحهایرحهای افتتاح مختلف مناطق در یادی

سرمایهگذا آنچه با شدرکه کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد اینکهرهزار از من گرفت. صورت آزادی مناطقمناطق از ایران

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکننده

تح زودی به شاءاهلل ان سرار* ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن جمهور* رییس با مهمی تصمیمات میشود. گسترده آذربایجان با ما روابط ها، آذربایجانریم ی

تح دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده مردمراتخاذ و میشود عملیاتی و اجرایی اینها همه که بود شده مواجه کندی با کمی یم

۱۴۰۰خرداد۳۱
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بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهد

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآور*{ و روزرکان هر آزاد}: مناطق در بویژه وی زحمات ی

بز بسیار افتتاح دررشاهد آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش بازرهستیم. و است شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهم

کرد.خواهدکمکیززعایرانتوسعهبرایآزادمناطقبهدوازدهمویازدهمدولتهمانندسیزدهمدولتمطمئنم*

ج را قشم ادامه در گذاز*{ سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم کرد}: توصیف آباد ای شدهریره انجام منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و افتتاحزاست باشیم. جزحرط15یره این در همهزیرهزیربنایی خوشحالی موجب یبا

دارد.یرگردشگهمچنینویاردازیربهرهبرداویاییردبخشدرهموتولیدبرایهمیادیزبسیاراستعدادیرهزجاینچوناستما

اسفند سفر در و97* نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات بودزبه اروندرود الیروبی مسئله عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در تصرکه ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق جهاتریر از که کردیم ح

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومخاتلف

ط همچنین در* به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن همرح این و است مهم بسیار میکند متصل مدیترانه یای

و نخست با ما مصوبات فعالیتزجزو و برطرف موانع که کردیم صحبت الکاظمی آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد برایرآغاز خوبی بسیار مسیر این بود نخواهد هم کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتز

سختیها هنوز همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این *

داد. خواهد ادامه را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و

...داردادامه

آنالینخبرمنبع:

)۰۷:۵۶-۰۰/۰۳/۳۱(روحانیحضوربااقتصادیویژهوآزادمناطقسازمانملیحهایرطازیربهرهبرداآئینآغاز

شد.آغازروحانیحسنحضورباکنفرانسویدئوصورتبهاقتصادیویژهوآزادمناطقسازمانملیحهایرطازیربهرهبرداآئین

گزارش بهرهبردا8به آئین طردی، از سازمانری ملی آزادحهای حجتمناطق حضور با کنفرانس ویدئو صورت به اقتصادی ویژه و

شد.آغازجمهوررئیسروحانیحسناالسالم

ط درراین که آزادحها برایرتجامناطق میشود، اجرا انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی فراهم9200ی- مستقیم نفراشتغالزایی

تجا آزاد منطقه در ارسرمیکند. سرمایهگذارط15ی ارزش با اقتصادی و تولیدی و2یرح اروند619هزار آزاد منطقه در و تومان میلیارد

میرسد.یربردابهرهبهتومانمیلیارد225یرگذاسرمایهارزشبهیربناییزواقتصادیحرط11

و15همچنین تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در سرمایهگذاریربنایی ارزش با قشم صنعتی و2یری منطقه480هزار در و تومان میلیارد

امیدوارنداقتصادآیندهبهدممر|شدخواهدفعربزودییمهاتحرروحانی:آنالین:55|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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افتتاح نیز کیش بردارط9آزاد بهره به تولیدی و اقتصادی طرح افتتاح ادامه رسید.در اجراییری عملیات سرمایه52حها، با دیگر پروژه

شد.انجامی،رجمهورییسدستوربانفر117وهزارهفتاشتغالزاییوتومانمیلیارد192وهزار64یرگذا

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه ورهشت هزار یک تومان،769ی سرمایه6میلیارد اعتبار با اروند آزاد منطقه در پروژه

ورگذا هزار سه گذا517ی سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک تومان، منطقه430یرمیلیارد در پروژه سه ، تومان میلیارد

گذا سرمایه اعتبار با چابهار و46یرآزاد تومان،217هزار گذا14میلیارد سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در ورپروژه هزار هفت 328ی

تومان، گذا10میلیارد سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه ماکو579ی آزاد منطقه در پروژه هشت و تومان، میلیارد

شد.زنیتومان،کلنگمیلیارد213وهزاریکیرگذاسرمایهاعتباربا

/۰۰/۰۳(مالیدندخاکبهراسفیدکاخجالدانهمهصورتایرانمردمشد/خواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:
۳۱-۰۹:۱۰(

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: جمهور تحررئیس شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که روابطریم شد خواهد برداشته یمها
است.گستردهای

گزارش ط8به افتتاح آئین در امروز صبح جمهور رئیس روحانی حسن االسالم حجت آزادحهایردی، ویژهرتجامناطق و صنعتی ی،

هرم استانهای جمهوزاقتصادی با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان برداشتهرگان از بعد آذربایجان ی

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهکهیمرتحشدن

ب به اشاره با دررگزاروی انتخابات بز28ی بسیار مسئولیت یک مردم الحمدهلل داد: ادامه رارخرداد خودشان اجتماعی و سیاسی گ

هم مناطق برخی در و بود هم شوراها انتخابات البته کردند، انتخاب سیزدهم دوره برای را رییسجمهور و دادند انجام جمعه روز در

خب و مجلس میاندورهای عرانتخابات مردم به که بود هم تبزگان ایران درریز که ارزشمندی و خوب بسیار اقدام این بخاطر میگویم یک

دادند.انجامآراصندوقپایخودشانگستردهحضوربایخیرتامقطعاین

عالمت اولین است. جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت یک است افتتاح چهارمین و هفتاد که هفته هر های افتتاح افزود: روحانی

م ایران که است گذاراین سرمایه باشندرکز نداشته امید خودشان کشور آینده به مردم اگر است. تولید و در248ی میلیارد مناطقهزار

نمیکردند.یرگذاسرمایهآزاد

در که کنید نگاه آمار این به شما هستند، خودشان کشور آبادانی به مند عالقه ایران مردم کرد: تاکید جمهور آزادرئیس شدمناطق اعالم

کهرط621 است اجرا حال در گذا248ح سرمایه تومان میلیارد طرهزار این است. شده هاری تا53ح و شده عملیاتی و اجرایی درصد

روحانیحضوربااقتصادیویژهوادآزمناطقمانسازملیحهایطرازیدارهبربهرآئینآغازنیوز:دی8|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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رسد.میافتتاحبهاینهاهمهوکندمیپیداادامهسالپایان

یک در کشیدند؛ مردم نیم و سال سه این در که مشکالتی و سختی رنج، رغم علی مردم مقاومت و ایستادگی همین داد: ادامه وی

تا در نظیر بی اقتصادی تارجنگ در و منطقه بهریخ سال نیم و سه را ملتی یک سفید کاخ ظالمان که است بوده نظیر کم هم جهان یخ

بگذارند.دسترویدستهمآنهانکنندحمایتوکمکسفیدکاخترسازهمدیگرانوکنندمحاصرهکاملطور

آم دارایی مسئولین که حرفی این کرد: نشان خاطر جمهور تحررئیس که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه رویریکا را یم

بردا کرونا ترورواکسن این یعنی بانکیریم، های فعالیت تمام و اند بسته مردم این بروی را چیز همه که میکنند اعتراف کامال ها یست

تح باید که است معتقد و است آمده کار روی جدید دولت ها ماه از بعد حاال و اند کرده قفل استررا گفته هم بارها و بگذارد کنار یم

ط آن تحرکه االنرح بوده، نادرست و غلط ترامپ س5و4یم اینها بانکیرماه مسایل در که اند گفته پیش روز سه دو تازه هستند کار

ندارد.اشکالیباشدکروناواکسنبرایوماسکبرایاگر

ندا نیاز ماسک در ما دانستند می که زمانی از بعد هم این داد: ادامه واکسنرروحانی در فهمیدند و هستیم کننده صادر ماسک در و یم

است.آزادواکسنبرایتازهگفتندآنوقتشدشروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیمتولیدکهوقتیشدیم.کنندهتولیدهم

به اینکه شود، می اداره دارد کشور سختی چه با مردم که نیم و سال سه این طول در زدیم می مردم به ما که حرفی این کرد: اضافه وی

کنند باور بود سخت مردم برای شاید کنیم پرداخت را جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم ما تا کشید طول ها ماه گفتیم مردم

شود.کشوروارداستنیازموردآنچهاینکهبرایکشیدیمماهایسختیچهکه

آم پیش روز سه ـ دو که حاال داشت: بیان صرروحانی ها وریکایی ماسک برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که میدهد نشان شود؛ آغاز بانکی فعالیت واکسن

بز مردم این خاکرمالیدند به را آنها بینی مالیدند؛ خاک به را سفید کاخ جالدان همه صورت مالیدند خاک به را ترامپ صورت ما گوار

مالیدند.

تح شرایط این در مردم داشت: اظهار کردند، ایستادگی عظمت با و قامت سرو ایران مردم اینکه بر تاکید با گذاروی سرمایه وریم ی

و هست گرانی جنگ، این سایه در البته است جنس از پر ما کشور بازار کردیم؛ کشور وارد ها سختی همه با بود الزم آنچه کردند. تولید

داشتند.آنهاکههدفیهمانیعنیبپاشدفروایراناقتصادنگذاشتجنگایناماهستندفشاردرمردم

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایههایومیشودبرداشتهیمرتحزودیبهاهللشاانگفت:جمهوررئیس

)۱۰:۲۲-۰۰/۰۳/۳۱(انزلیآزادمنطقهپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهساختآغاز

شد.افتتاحجمهوررییسبایرتصویارتباطدرامروزکشورعمرانیحرط50

گزارش ط8به افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در جمهورردی، رییس دستور با امروز کشور عمرانی عملیاترط50حهای و افتتاح ح

شد.آغازحرط52اجرای

ط افتتاح رویداد پنجمین رویداد سراسراین آزادیرحهای تصویمناطق ارتباط افتتاحیه برنامههای باردر جمهوری کهریاست است ی

لیدندماکخابهارسفیدکاخجالدانهمهتصورانایردممرشد/خواهدداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:نیوز:دی8|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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پا مجموعه ساخت عملیات روحانی دکتر دستور با شهربارامروز و آبی سزک گردشگری و تجارت فاز در آغازرپوشیده انزلی آزاد منطقه ی

شد.

شد.محققکشورازجرخامقیمداخلیگذارسرمایهجذببایرگردشگگربزحرطاین

پا شهربارمجموعه و آبی سزک گذاری سرمایه با انزلی آزاد منطقه و4یرپوشیده گیرمیلیارد300هزار بهره با خصوصی بخش یریالی

آخ مساحتراز به فضایی در المللی بین شاخصهای و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای فاز23یر در مترمربع هزار

میشود.ساختهنیموسالدوظرفمنطقه،یرگردشگوتجارت

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

میشود.ساختهمنطقهیرگردشگ

گردشگ حوزه در اکنون بزرهم دارای انزلی آزاد منطقه ، تفرگتری مجموعه بزرکواآیریحی-گردشگرین کشور؛ خزندگان باغ و ینرگتریوم

تفرم درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای قایقهای اسکله بر مشتمل تفرینا امکانات سایر همراه به آبی ورزشهای و یحیریحی

گردشگ و ورزشی فرهنگی، برنامههای کنار در که است؛ خارجی و داخلی ورودی گردشگران منطقهربرای سازمان سوی از که متنوعی ی

است.کردهتبدیلکشوریرگردشگقطبهایینراصلیتازیکیبهرامنطقهاینمیشودپاربانزلیآزاد

)۰۸:۱۳-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهبزودییمهارتحروحانی:

جمهو تحررییس بیان با جمهوری رییس با که مهمی تصمیات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته بزودی جمهوریمها کردهری اتخاذ آذربایجان ی
بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم ایرنا، از نقل به آنالین آتیه گزارش ملیربه حهای

ط از افتتاح حاشیه در سازمانرو آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه دبیررو گزارش ارائه از پس شد، گزار

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و الملل بین بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق عالی تحولرشورای برای مهم ح

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودترنشستنثمربهبرایهمدولتوباشدآزادمناطقدر

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

لیانزادآزمنطقهپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختآغازنیوز:دی8|خبرخبرادامهادامه
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است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبهمیکندیرسرمایهگذا

شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش استرهستیم. شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهمبازو

جمهو بهررییس دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

ج را قشم ادامه در گذازوی سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد ای انجامریره منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است افتتاحزشده باشیم. جزحرط15یره این در خوشحالیزیرهزیربنایی موجب یبا

ج این چون است ما بسیارزهمه استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از گردشگری همچنین و یریا

دارد.

اسفند سفر در کرد: تاکید و97روحانی نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسئلهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

ط همچنین افزود: دوازدهم و یازدهم دولتهای دررییس به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن مدیترانهرح یای

و نخست با ما مصوبات جزو هم این و است مهم بسیار میکند الکاظمیزمتصل آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف موانع که کردیم همرصحبت کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتزبرایخوبیبسیارمسیراینبودنخواهد

همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این یادآورشد: وی

را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و سختیها هنوز

داد.خواهدادامه

دارد...ادامه

میشودداشتهبربزودییمهاتحرروحانی:آنالین:آتیه|خبرخبرادامهادامه
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)۰۷:۵۷-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدبرداشتهیمرتحبزودیجمهور:رئیس

شدخواهدبرداشتهیمرتحبزودیجمهور:رئیس

ط زنی کلنگ و افتتاح مراسم در جمهور رئیس ملیرمهر/ آزادحهای ارزشرتجامناطق با اقتصادی ویژه و و70ی تومان65هزار میلیارد

تح شدن برداشته از بعد بودیم. ارس آزاد منطقه در مهم های پروژه افتتاح شاهد بار چندین گذشته ماههای طول در ما کهرگفت: یم،

بود.خواهدگستردهبسیارآذربایجانیرجمهوباروابطمانمطئمنممنشد،خواهدبرداشتهیمرتحبزودی

ط تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد بهردر مربوط آزادحهای شرقی،مناطق آذربایجان استانهای در

شد.زنیکلنگیاوافتتاحیرجمهورییسدستوربابلوچستانوسیستانوگیالنگان،زهرمخوزستان،غربی،آذربایجان

است:یرزحرشبهروحانیحسناظهاراتبخشینرمهمت

هستند.امیدوارخودکشورآیندهبهمردمکهاستمعنیاینبهخصوصیبخشیرگذاسرمایه*

تح شدن برداشته از بعد بودیم. ارس آزاد منطقه در مهم های پروژه افتتاح شاهد بار چندین گذشته ماههای طول در ما بزودیر* که یم،

بود.خواهدگستردهبسیارآذربایجانیرجمهوباروابطمانمطئمنممنشد،خواهدبرداشتهیمرتح

بز تصمیمات آذربایجان رئیسجمهور با ما تحر* دلیل به تصمیمات این همه و کردیم اتخاذ مقدارگی قطعاریم، اما بود شده کند ی

شد.خواهدعملیاتیواجرایی

نکنند.حمایتسفیدکاخترسازهمدیگرانوکنندمحاصرهکاملبطورسالنیم3.5راملتییککهاستنظیربییخرتادر*

آم دارایی مسئولین که حرفی این تحر* که اند کرده اعالم برداریکا کرونا واکسن روی را راریم چیز همه که است این به اعتراف کامال یم

اند.بستهمردمرویبه

مالیدند.خاکبهرادشمنسیاهصورتمامردم*

مالیدند.خاکبهراسفیدکاخجالدانوترامپصورتمردماین*

هست.گرانیالبتهاستجنسازپرماکشوربازارالحمداهلل*

یکا.رآمبهبوددهنیتویکافتتاحهایپنجشنبههر*

بخوانید:ادامهدرراجمهوررئیساظهاراتمشروح

بردا بهره آئین در رئیسیجمهور روحانی حسن آزادیرحجتاالسالم هرمرتجامناطق استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی گانزی،

سال در ارس، آزاد منطقه در گفت: ارس آزاد منطقه رئیس گزارش استماع از پس خوزستان، و شرقی میلراد98آذربایجان نهصد و هزار

است.رسیدهبراربرسهبهیعنیاستشدهتومانمیلیاردهزارشش،99سالدرواستشدهیرگذاسرمایهتومان

آم میگوئیم ما اینکه گفت: سرمایهگذارروحانی که است این دلیل به خورده، شکست اقتصادی جنگ در سالریکا در 99و98یها

هستند.امیدواردرصد100صادراتوتولیداقتصادی،آیندهبهمردمیعنیاست.شدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم

هستند.امیدوارخودکشورآیندهبهمردمکهاستمعنیاینبهخصوصیبخشیرگذاسرمایهافزود:وی

شدن برداشته از بعد بودیم. ارس آزاد منطقه در مهم های پروژه افتتاح شاهد بار چندین گذشته ماههای طول در ما گفت: جمهور رئیس

بود.خواهدگستردهبسیارآذربایجانیرجمهوباروابطمانمطئمنممنشد،خواهدبرداشتهیمرتحبزودیکهیم،رتح

بز تصمیمات آذربایجان رئیسجمهور با ما گفت: تحرروحانی دلیل به تصمیمات این همه و کردیم اتخاذ مقدارگی بودریم، شده کند ی
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شد.خواهدعملیاتیواجراییقطعااما

ط این است؛ دررگفتنی که آزادحها برایرتجامناطق میشود، اجرا انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی نفراشتغالزایی920ی-

میکند.فراهممستقیم

تجا آزاد منطقه ارسردر سرمایهگذارط15ی ارزش با اقتصادی و تولیدی و2یرح اروند619هزار آزاد منطقه در و تومان حرط11میلیارد

میرسد.یربردابهرهبهتومانمیلیارد225یرگذاسرمایهارزشبهیربناییزواقتصادی

همچنین و15امروز تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در سرمایهگذاریربنایی ارزش با قشم صنعتی و2یری در480هزار و تومان میلیارد

افتتاح نیز کیش آزاد بردارط9منطقه بهره به تولیدی و اقتصادی طرح افتتاح ادامه رسید.در اجراییری عملیات با52حها، دیگر پروژه

شد.انجامی،رجمهورییسدستوربانفر117وهزارهفتاشتغالزاییوتومانمیلیارد192وهزار64یرگذاسرمایه

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت همچنین مراسم این وردر هزار یک تومان،769ی آزاد6میلیارد منطقه در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با وراروند هزار سه گذا517ی سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک تومان، تومان،430یرمیلیارد میلیارد

گذا سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در پروژه و46یرسه تومان،217هزار گذا14میلیارد سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در یرپروژه

و هزار تومان،328هفت گذا10میلیارد سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه در579ی پروژه هشت و تومان میلیارد

شد.زنیکلنگتومان،میلیارد213وهزاریکیرگذاسرمایهاعتبارباماکوآزادمنطقه

instagram.com/akharinkhabar

)۰۸:۵۰-۰۰/۰۳/۳۱(آزادمناطقملیحهایرطازیربهرهبرداآغاز

اجرایی عملیات قبل دقایقی جمهور، رئیس دستور با ورط52ایران/ اقتصادی درزح آزادیربنایی اروند،مناطق انزلی، قشم، کیش، ارس،

شد.آغازماکووچابهار

instagram.com/akharinkhabar

شدخواهدداشتهبریمتحربزودیجمهور:رئیسخبر:ینآخر|خبرخبرادامهادامه
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/۰۰/۰۳(شدخواهدرفعزودیبهیمهارتحامیدوارند/اقتصادآیندهبهآزاد:مردممناطقحهایرطافتتاحدرروحانی
۳۱-۱۰:۴۲(

هستند.امیدواراقتصادیآیندهبهمردمواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم99و98سالدریهارسرمایهگذاگفت:رئیسجمهور

بردا بهره آئین در جمهور رئیس روحانی حسن حجتاالسالم آرانیوز، گزارش آزادیربه اقتصادیرتجامناطق ویژه و صنعتی ی،

هرم سالزاستانهای در ارس، آزاد منطقه در گفت: ارس آزاد منطقه رئیس گزارش استماع از پس خوزستان، و شرقی آذربایجان گان،

است.رسیدهبرابرسهبهیعنیشدهتومانمیلیاردهزارشش،99سالدروشدهیرگذاسرمایهتومانمیلیاردنهصدوهزار98

آم میگوئیم ما اینکه گفت: سرمایهگذارروحانی که است این دلیل به خورده، شکست اقتصادی جنگ در سالریکا در 99و98یها

هستند.امیدواردرصد100صادراتوتولیداقتصادی،آیندهبهمردمیعنیاست.شدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم

هستند.امیدوارخودکشورآیندهبهمردمکهاستمعنیاینبهخصوصیبخشیرگذاسرمایهافزود:وی

شدن برداشته از بعد بودیم. ارس آزاد منطقه در مهم پروژههای افتتاح شاهد بار چندین گذشته ماههای طول در ما گفت: جمهور رئیس

بود.خواهدگستردهبسیارآذربایجانیرجمهوباروابطمانمطمئنممنشد،خواهدبرداشتهیمرتحبزودیکهیم،رتح

بز تصمیمات آذربایجان رئیسجمهور با ما گفت: تحرروحانی دلیل به تصمیمات این همه و کردیم اتخاذ مقدارگی بودریم، شده کند ی

شد.خواهدعملیاتیواجراییًاقطعاما

بز مسئولیت مردم داشت: اظهار جمهور سیزدهمررئیس دولت جمهور رئیس و دادند انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی گ

کردند.انتخابرا

دادند.انجاممهمیاقدامیخیرتامقطعدررأیهایصندوقپایگستردهحضورباایرانیززعملتافزود:روحانی

بود. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت است، افتتاح چهارمین و هفتاد امروز که شنبه پنج های روز های افتتاح داد: ادامه جمهور رئیس

م ایران که فهمیدند جهانیان گفت: گذاروی سرمایه هستند.رکز خود توسعه و آبادانی به مند عالقه ایران ملت و است تولید و 621ی

دررط آزادح کهمناطق اجراست حال ط248در این در تومان میلیارد گذارهزار سرمایه ها میزانرح به و شده شده53ی اجرایی درصد

شد.خواهدافتتاحسالپایانتاشاءاهللانکهاست

تص گذارروحانی سرمایه سود و خود کشور آینده به مردم اگر کرد: باشندریح نداشته اطمینان و امید هایشان فقط248ی تومان میلیارد

کنند.نمییرگذاسرمایهآزادمناطقدر

این بود. نظیر بی اقتصادی جنگ رنج و ها سختی برابر در اخیر نیم و سال سه در ایران ملت مقاومت و ایستادگی گفت: جمهور رئیس

بود.زدنیمثالجهانومنطقهیخرتادراقتصادیجنگ

آم ترس از نیز دیگر کشورهای کردند. محاصره کامل طور به را ایران ملت نیم و سال سه سفید، کاخ ظالمان افزود: ملتروی به یکا

گذاشتند.دسترویدستونکردندکمکایران

آم دارایی وزارت بیانیه به اشاره با تحرروحانی فردا از هستیم آماده اینکه بر مبنی برداریکا کرونا واکسن روی بر را خاطرنشانریم یم،

کرد.قفلرابانکیهایفعالیتوبستایرانرویبرراچیزهمهیکارآماخیرنیموسالسهطولدرکرد:

آم جدید دولت داشت: اظهار جمهور تحررئیس باید که است معتقد و آمده کار روی ها ماه از بعد تحریکا و بگذارد کنار را هایریم یم

۱۴۰۰خرداد۳۱
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تح برداشتن به اقدام تازه دولت این خواند. می نادرست و غلط را کردهرترامپی کرونا واکسن و ماسک واردات برای بانکی های یم

است.

ندا واردات به نیاز و هستیم ماسک کننده صادر ما دانند می که است حالی در این داد: ادامه خودکفاروی نیز واکسن تولید در و یم

برای بانکی های فعالیت که کرد اعالم بایدن دولت شد، آغاز واکسیناسیون و آمد بازار به کردیم تولید را واکسن وقتی واقع در ایم. شده

است.شدهآزادواکسنواردات

ت درأروحانی واکسن بتوانند آنها تا کنیم پرداخت را جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم ما که کشید طول ها ماه کرد: کید

شود.واردکشوربهنیازموردواکسنکهکشیدیمهاییسختیچهماکنندباورکهبودسختمردمبرایبگذارند.مااختیار

ام دارایی وزارت اخیر بیانیه کرد: خاطرنشان جمهور اماررئیس کردند زندگی سختی چه با اخیر نیم و سال سه در مردم که داد نشان یکا

بز مردم این مالیدند. خاک به را دشمنان سیاه صورت حال عین سروردر و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ بینی گوار

کردند.یرگذاسرمایهیم،رتحشرایطایندروکردهایستادگیقامت

دیگ بخش در تحرروحانی و سختیها همه وجود با گفت: خود اظهارات از کهری است درست است. جنس از پر ما کشور بازار یمها،

فروبپاشد.ایراناقتصادنگذاشتیماماهستند،فشاردرمردموداردوجودگرانی

مهمت از یکی را میگرفت صورت پنجشنبه روزهای در که افتتاحهایی افتتاحهاروی این گفت: و دانست مدت این در دولت اقدامات ین

آم به تودهنی یک هفته هر بهردر را ارزانی و مردم راحتی میتوانید شما کنید. متوقف را ما تولید نمیتوانید بگوییم آنها به که بود یکا

بازدارتح توسعه مسیر در را ملتی نمیتوانید اما بکشانید آخریم تا ما و هستیم کشور سراسر در تحول این شاهد امروز الحمداهلل ینرید.

ط این افتتاح آخر، پنجشنبه و دولت کشوررروز توسعه زمینه در و هستند سرافراز اندازه چه تا ما مردم داد خواهیم نشان و ادامه را حها

میکنند.تالش

ط داشتیم، که افتتاحهایی در امروز داد: ادامه دررروحانی مختلفی آزادحهای طمناطق این که شد افتتاح بررکشور بالغ 8000حها

است.تومانمیلیاردهزار70بربالغشده،کلنگزنیویرسرمایهگذاآنچهبامجموعدروتومانمیلیارد

مسئوالن از تشکر با آزادرئیسجمهور کنمرتجامناطق تشکر عرصه این مسئوالن از باید گفت: کشور وزی یازدهم دولتهای در یرا

شدند.همسایگانوایرانبینارتباطیپلوکنندهرصادوتولیدکنندهبهتبدیلمحصوالتواردکنندهازدوازدهم

در افزود: آزادوی بانکمناطق و بینالمللی بورس ایجاد دنبال حالOffshoreبه در ما که است آن نشاندهنده اینها همه و هستیم

انشاءاهلل و هستیم آزادتوسعه سرمایهگذامناطق در باید تحرما زودی به انشاءاهلل باشند. پیشران خارجی خواهدری برداشته یمها

سرمایهگذا سرارشد، ما کشور سمت به خارجی سرمایههای و گرفت خواهد صورت ایران مناطق تمامی در خارجی شدزی خواهد یر

آزاداما شاهدژویمناطق سیزدهم دولت در زمینه این در که باشند پیشتاز باید سرمایه جذب زمینه در و دارند را خود خاص گیهای

باشند.کشوراقتصادیرشدشاهدمردموباشیمگستردهترفعالیت

شدخواهدفعرزودیبهیمهاتحرامیدوارند/اقتصادآیندهبهدماد:مرآزمناطقحهایطرافتتاحدرروحانینیوز:اآر|خبرخبرادامهادامه
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)۰۹:۴۰-۰۰/۰۳/۳۱(میشودلغوبزودییمهارتحروحانی:

ش جمهورارمان رییس تحرق- بیان با جمهوری رییس با که مهمی تصمیات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته بزودی جمهوریمها آذربایجانری ی
بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،کردهاتخاذ

جمهو تحررییس بیان با جمهوری رییس با که مهمی تصمیات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته بزودی جمهوریمها یری

بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،کردهاتخاذآذربایجان

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم ایرنا، گزارش ازربه افتتاح حاشیه در و ملی حهای

سازمانرط آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تبرو با شد، مردمرگزار گفت: (ع) رضا امام والدت شب یک

بز بسیار کار جمعه انتخاباترروز البته کردند. انتخاب سیزدهم دوره برای را رییسجمهور و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی گ

داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهممناطقبرخیدروبودهمشوراها

سال آغاز از کرد: اظهار امروز افتتاحهای به اشاره است.99روحانی افتتاح چهارمین و هفتاد امروز و کردهایم آغاز را پنجشنبهها افتتاح

م ایران است این عالمت نخستین است. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت گذاراین سرمایه عالقهمندرکز ایران مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشورآبادانیبه

داد: ادامه امید و تدبیر دولت ورط621رییس است اجرا حال در ط248ح این برای تومان میلیارد سرمایهگذارهزار استرحها شده ی

رسد.میافتتاحبهومییابدادامهآیندهسالوسالپایانتاواستشدهعملیاتیواجراییحهارطایندرصد53و

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم فقطری باشند، نداشته امید خود ی

میشود.یرگذاسرمایهکشورسراسردریادیزمناطقدرروزانهونمیکنندیرگذاسرمایهتومانمیلیاردهزار248آزادمناطقدر

مدت،تص این در مردم ایستادگی از قدردانی با امبد و تدبیر دولت وررییس سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که خودرمشکالتی ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهسالنیموسهراملتی

ج در بردارروحانی بهره وریان الملل بین بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس و ها پروژه از ی

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک دررهمچنین تحول برای مهم آزادح اینمناطق زودتر نشستن ثمر به برای هم دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارط

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبهمیکندیرسرمایهگذا

شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

۱۴۰۰خرداد۳۱
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تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش استرهستیم. شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهمبازو

جمهو بهررییس دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

ج را قشم ادامه در گذازوی سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد ای انجامریره منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است افتتاحزشده باشیم. جزحرط15یره این در خوشحالیزیرهزیربنایی موجب یبا

ج این چون است ما بسیارزهمه استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از گردشگری همچنین و یریا

دارد.

اسفند سفر در کرد: تاکید و97روحانی نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسئلهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

ط همچنین افزود: دوازدهم و یازدهم دولتهای دررییس به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن مدیترانهرح یای

و نخست با ما مصوبات جزو هم این و است مهم بسیار میکند الکاظمیزمتصل آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف موانع که کردیم همرصحبت کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتزبرایخوبیبسیارمسیراینبودنخواهد

همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این یادآورشد: وی

را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و سختیها هنوز

داد.خواهدادامه

داردادامه

)۰۹:۳۵-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتحروحانی:

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم طرایسنا: از ملیری آزادحهای مسئولیترتجامناطق مردم اینکه بیان با ی

بز رییسجمهوربسیار آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی برایرگ آنان به کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماین

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

میشودلغوبزودییمهاتحرروحانی:ق:شرمانآر|خبرخبرادامهادامه
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که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۱۴:۵۹-۰۰/۰۳/۳۰(اقتصادیویژهوآزادمناطقدرجدیدحرطیالرمیلیاردهزار80افتتاح

خب پایگاه گزارش فرداربه ایرنا، از نقل به اخبارخوب برایهخردادما31دوشنبه،(ی امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در (

ط تولید»، هرمرجهش خوزستان، غربی، آذربایجان شرقی، آذربایجان استانهای در هایی بازح بلوچستان و سیستان و گیالن گان،

ویدی رییسجمهووحضور سرمایهگذارکنفرانسی به مربوط که شد خواهد افتتاح درری آزادی اروند،رتجامناطق قشم، کیش، صنعتی ی-

میکند.فراهمرامستقیماشتغالزایینفر90وهزار2حدودبرایوشودمیانزلیارس،
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تجا آزاد منطقه در گزارش، این اساس ارسربر سرمایهگذا15ی ارزش با اقتصادی و تولیدی و2یرپروژه و619هزار تومان میلیارد

برای بردا575اشتغالزایی بهره به اروندرنفر آزاد منطقه در و رسد می ورط11ی اقتصادی گذازح سرمایه ارزش به 225یریربنایی

کنند.میفراهممستقیمصورتبهرانفر260اشتغالامکانکهرسدمییربردابهرهبهتومانمیلیارد

و15همچنین تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در برداریربنایی بهره به قشم صنعتی سرمایهگذاری ارزش که رسد می آنهاری و2ی هزار

برای480 و است تومان افتتاح880میلیارد نیز کیش آزاد منطقه در و کند می ایجاد شغل کاررط9نفر دستور در تولیدی و اقتصادی ح

کند.میایجادشغلیفرصتنفر375برایواستتومانمیلیارد689وهزار2آنهایرگذاسرمایهارزشکهداردقرار

ط افتتاح ادامه ها،ردر گذا50ح سرمایه با دیگر و64یرپروژه و192هزار هزار هفت اشتغالزایی و تومان رییس117میلیارد فرمان با نفر

کرد.خواهندآغازراخوداجراییعملیاتی،رجمهو

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت زنی کلنگ ورعملیات هزار یک اشتغالزایی769ی و تومان 6نفر،738میلیارد

گذا سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه اشتغالزایی517ی و تومان انزلی405میلیارد آزاد منطقه در پروژه یک نفر،

گذا سرمایه اعتبار اشتغالزایی430یربا و تومان گذا120میلیارد سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در پروژه سه و46یرنفر، 217هزار

و هزار یک اشتغالزایی و تومان گذا14نفر،562میلیارد سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در ورپروژه هزار هفت تومان328ی میلیارد

و هزار یک اشتغالزایی گذا10نفر،936و سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه یک579ی اشتغالزایی و تومان میلیارد

و گذا686هزار سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در پروژه هشت و ورنفر هزار یک برای213ی اشتغالزایی و تومان آغاز670میلیارد نفر

شد.خواهد

اقتصادیویژهوآزادمناطقدرجدیدحهایرطازیربهرهبرداگام5

ط مرحله، چهار در دررتاکنون ای توسعه های آزادح بردامناطق بهره به اخیر یکسال در اقتصادی ویژه پنجرو مرحله فردا و رسیده ی

شود.میگزارربآیین،این

بهرهبردا گام نخستین طردر از شهری در ها سالرح سرمایهگذا99،58یورماه ارزش به ورپروژه هزار یک اشتغال580ی و تومان میلیارد

و هزار گذشته412چهار سال ماه دی در دوم گام در و شد آغاز گذا60نفر سرمایه ارزش به سه9یرپروژه اشتغال و تومان میلیارد هزار

و فروردین200هزار در سوم دوره در و شد افتتاح گذارط39نیز1400نفر سرمایه با برایرح اشتغالزایی و تومان میلیارد هزار هفت ی

و هزار پنج بردا42حدود بهره به آخرنفر در و رسید جاری سال ماه اردیبهشت در فطر عید با همزمان مرحله ارزش94ی،رین به پروژه

کردند.آغازراخودفعالیتنفر943وهزار2اشتغالوتومانمیلیاردهزار6

های پروژه افتتاح گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با تومان38ح میلیارد هزار

است.رسیدهیربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16حدودو

دارای اکنون آزادایران تشکیلرتجامناطق گذشته های هفته طی و است ماکو و اروند انزلی، ارس، چابهار، قشم، کیش، ی-صنعتی

گرفت.قراردولتکاردستوردروشدتصویبنیزجدیداقتصادیویژهمنطقه13وآزادمنطقههفت
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)۰۸:۵۹-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم ایسنا، گزارش طربه از ملیری آزادحهای مردمرتجامناطق اینکه بیان با ی

بز بسیار رییسجمهورمسئولیت آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی بهرگ کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنان

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز
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تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۰۹:۴۱-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

بهرهبردا آیین در رئیسجمهور روحانی، طرحسن از ملیری آزادحهای بزرتجامناطق بسیار مسئولیت مردم اینکه بیان با سیاسیری گ

رییسجمهو آنان گفت دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی دررو خوب بسیار اقدام این برای آنان به کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهت

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم سرمایهگذاراگر از میزان چنین که باشند نداشته امید ایستادگیری همین نمیدهند. انجام را ی

است.مامردمواالیجایگاهازنشانبوده،بیسابقهیخرتادرکهکشیدندنیموسالسهایندرکهسختیورنجبرخالفمردم

آم خود پیش روز چند حاضراینکه کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را خودریم که میدهد نشان یم

ترو درراین اگر که گفتهاند نبوده، درست قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائل

تح زودی به شاءاهلل سراران ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته افزایشزیمها شاهد سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذا

)۰۸:۳۶-۰۰/۰۳/۳۱(یرجمهورئیسدستوربایرتجاآزادمناطقملیحهایرطافتتاح

بردا ازربهره ورط50ی اقتصادی تولیدی، تجازح آزاد مناطق در صورتریربنایی به جمهور رئیس حضور با استان شش در اقتصادی ویژه و صنعتی ی،
شد.آغازیرتصوی

ط افتتاح از برنامه چهارمین و هفتاد عالیردر شورای دبیر ابتدا ملی، آزادحهای ازرتجامناطق گزارشی اقتصادی ویژه و صنعتی - ی

ط و برداربرنامهها بهره روحانی آقای سئواالت به پاسخ از پس و میکند ارائه نهاد این طرحهای این از پایانری در میشود، آغاز حها

میکند.سخنرانیجمهوررئیسهممراسماین

ورط50این اقتصادی تولیدی، هرمزح استانهای در وزیربنایی سیستان و غربی آذربایجان گیالن، خوزستان، شرقی، آذربایجان گان،

رسید.خواهندیربردابهرهبهبلوچستان

ط این مجموع کیش؛9حها؛راز آزاد منطقه در تولیدی و اقتصادی ارس؛رط15واحد آزاد منطقه در اقتصادی و تولیدی حرط15ح

و وزتولیدی قشم آزاد منطقه در ورط11یربنایی اقتصادی بردازح بهره جمهور رئیس دستور با اروند آزاد منطقه در آنهاریربنایی از ی

میشود.آغاز
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اجرایی عملیات ورط52همچنین اقتصادی درزح هم دیگر آزادیربنایی چابهاررتجامناطق و ماکو انزلی، ارس، اروند، قشم، کیش، ی

شد.خواهدآغاز

است.کردهایجاداشتغالنفر920برایتومانمیلیارد65وهزار70یرگذاسرمایهبایربناییزواقتصادیتولیدی،حهایرطاین

/۰۰/۰۳(میشودبرداشتهبهزودییمهارتحروحانی:ی؛رتجاآزادمناطقحهایرطازیربهرهبردادرآیینجمهوررئیسحضور
۳۱-۱۰:۵۸(

سرمایهگذا گفت: سالررئیسجمهور در امیدوار99و98یها اقتصادی آینده به مردم یعنی این و است شده بیشتر اقتصادی، جنگ و مشکالت علیرغم
هستند.

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن طرحجتاالسالم از افتتاح حاشیه در و ملی سازمانرحهای مناطقحهای

بآزاد کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تبرو با شد، بزرگزار بسیار کار جمعه روز مردم گفت: (ع) رضا امام والدت شب گریک

برخی در و بود هم شوراها انتخابات البته کردند. انتخاب سیزدهم دوره برای را رییسجمهور و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی

داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهممناطق

ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت راریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

سال آغاز از کرد: اظهار امروز افتتاحهای به اشاره است.99روحانی افتتاح چهارمین و هفتاد امروز و کردهایم آغاز را پنجشنبهها افتتاح

م ایران است این عالمت نخستین است. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت گذاراین سرمایه عالقهمندرکز ایران مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشورآبادانیبه

داد: ادامه امید و تدبیر دولت ورط621رییس است اجرا حال در ط248ح این برای تومان میلیارد سرمایهگذارهزار استرحها شده ی

میرسد.افتتاحبهومییابدادامهآیندهسالوسالپایانتاواستشدهعملیاتیواجراییحهارطایندرصد53و

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم فقطری باشند، نداشته امید خود ی

میشود.یرگذاسرمایهکشورسراسردریادیزمناطقدرروزانهونمیکنندیرگذاسرمایهتومانمیلیاردهزار248آزادمناطقدر

تص مدت، این در مردم ایستادگی از قدردانی با امبد و تدبیر دولت وررییس سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که خودرمشکالتی ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهسالنیموسهراملتی

آم دارایی وزارت مسوولین که حرفی داد: ادامه تحرروحانی که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه واکسنریکا روی را یم

بردا ترورکرونا این یعنی کردندریم، قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلطیمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماههاازبعدحاالو

برمیدارندرایمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرفهمیدندکهزمانی

س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار
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صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

است.آزادواکسنبراییمرتحگفتندشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیم

جمهو مردمررییس به که این میشود. اداره کشور سختی چه با مردم که میزدیم نیم و سال سه این طول در ما که حرفی شد: یادآور ی

در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها گفتیم

شود.کشورواردکهکشیدیمواکسنکردنواردبرایسختیهاییچهکنندباورکهبودسختمردمبرایشایدبگذارنداختیار

آم پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت صررییس ماسکریکا و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند، زندگی سختی چه با مردم که میدهد نشان این شود آغاز بانکی فعالیت

تح شرایط این در و کرده ایستادگی عظمت با و سروقامت و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ سرمایهرصورت یم

کردند.تولیدویرگذا

جنگ این سایه در البته است. جنس از پر کشور بازار افزود: کردیم، کشور وارد سختیها تمام با بود الزم که آنچه که این بیان با روحانی

نشد.محققداشتندکههدفییعنیکند،فروپاشیدچارراایراناقتصادنتوانستجنگایناماهستند،فشاردرمردموهستگرانی

جمهو آمررییس به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: ادامه در تحری را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود یمریکاییها

تح را ایران تولید نمیتوانید تحرکنید. به را مردم راحتی میتوانید کنید. تحریم به را ارزانی میتوانید بکشانید اماریم بکشانید، یم

هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتینمیتوانید

شدافتتاححرطتومانمیلیاردهزار8امروز

توسعه زمینه در سرافراز حد چه تا مردم که داد خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را افتتاحها دولت این آخر روز تا که این بیان با وی

آزادط مناطق در امروز گفت: میکنند، تالش بسیاررکشور شد.زحهای افتتاح ط8یادی تومان میلیارد بارهزار مجموعا شد. افتتاح ح

گذا سرمایه که شدرآنچه زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در که این بود. تومان میلیارد و70هزار افتتاح بخش در تومان میلیارد هزار

است.ملتاینعظمتازنشانباشیمیرگذاسرمایه

عملکرد از قدردانی با آزادروحانی دوازدهممناطق و یازدهم دولتهای در آزادگفت: کنندهمناطق تولید مناطق به کننده وارد مناطق از

در امروز که این شدند. مختلف کشورهای و همسایگان و ایران بین ارتباطی پل به تبدیل مناطق این شدند. تبدیل کننده صادر مناطقو

است.پیشرفتوتوسعهمسیردرماآزادمناطقکهاستایندهندهنشانهستند،آبشوربانکالمللی،بینبورسایجادفکردرآزاد

جمهو کهررییس این بر تاکید با آزادی گذامناطق سرمایه گذاردر سرمایه گفت: باشد پیشران باید خارجی کشورری در جا همه خارجی ی

تح زودی به انشاءاهلل گرفت. خواهد سرارانجام ایران سمت به خارجی سرمایههای و میشود برداشته امازیم شد. خواهد مناطقیر

هفتههایآزاد طول در بیشتر فعالیت شاهد و باشند پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در بنابراین دارند را خود خاص شرایط

باشیم.سیزدهمدولتدروآینده

هستندامیدوارکشورآیندهبهمردم

ج در همچنین بردارروحانی بهره بینریان بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس و پروژهها از ی

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و دررالملل تحول برای مهم آزادح نشستنمناطق ثمر به برای هم دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودتر

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار
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سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند، ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبهمیکندیرسرمایهگذا

شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش استرهستیم. شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهمبازو

جمهو بهررییس دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

ج را قشم ادامه در گذازوی سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد انجامریرهای منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است افتتاحزشده باشیم. جزحرط15یره این در خوشحالیزیرهزیربنایی موجب یبا

ج این چون است، ما بسیارزهمه استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از گردشگری همچنین و یریا

دارد.

اسفند سفر در کرد: تاکید و97روحانی نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسئلهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

ط همچنین افزود: دوازدهم و یازدهم دولتهای دررییس به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن مدیترانهرح یای

و نخست با ما مصوبات جزو هم این و است مهم بسیار میکند الکاظمیزمتصل آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف موانع که کردیم کرونارصحبت شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتزبرایخوبیبسیارمسیراینبودنخواهدهم

همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این یادآورشد: وی

را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است، برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و سختیها هنوز

داد.خواهدادامه

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن طرحجتاالسالم از افتتاح حاشیه در و ملی سازمانرحهای مناطقحهای

بآزاد کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تبرو با شد، بزرگزار بسیار کار جمعه روز مردم گفت: (ع) رضا امام والدت شب گریک

برخی در و بود هم شوراها انتخابات البته کردند. انتخاب سیزدهم دوره برای را رییسجمهور و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی
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داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهممناطق

ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت راریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

سال آغاز از کرد: اظهار امروز افتتاحهای به اشاره است.99روحانی افتتاح چهارمین و هفتاد امروز و کردهایم آغاز را پنجشنبهها افتتاح

م ایران است این عالمت نخستین است. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت گذاراین سرمایه عالقهمندرکز ایران مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشورآبادانیبه

داد: ادامه امید و تدبیر دولت ورط621رییس است اجرا حال در ط248ح این برای تومان میلیارد سرمایهگذارهزار استرحها شده ی

میرسد.افتتاحبهومییابدادامهآیندهسالوسالپایانتاواستشدهعملیاتیواجراییحهارطایندرصد53و

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم فقطری باشند، نداشته امید خود ی

میشود.یرگذاسرمایهکشورسراسردریادیزمناطقدرروزانهونمیکنندیرگذاسرمایهتومانمیلیاردهزار248آزادمناطقدر

تص مدت، این در مردم ایستادگی از قدردانی با امبد و تدبیر دولت وررییس سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که خودرمشکالتی ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهسالنیموسهراملتی

آم دارایی وزارت مسوولین که حرفی داد: ادامه تحرروحانی که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه واکسنریکا روی را یم

بردا ترورکرونا این یعنی کردندریم، قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلطیمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماههاازبعدحاالو

برمیدارندرایمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرفهمیدندکهزمانی

س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

است.آزادواکسنبراییمرتحگفتندشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیم

جمهو مردمررییس به که این میشود. اداره کشور سختی چه با مردم که میزدیم نیم و سال سه این طول در ما که حرفی شد: یادآور ی

در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها گفتیم

شود.کشورواردکهکشیدیمواکسنکردنواردبرایسختیهاییچهکنندباورکهبودسختمردمبرایشایدبگذارنداختیار

آم پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت صررییس ماسکریکا و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند، زندگی سختی چه با مردم که میدهد نشان این شود آغاز بانکی فعالیت

تح شرایط این در و کرده ایستادگی عظمت با و سروقامت و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ سرمایهرصورت یم

کردند.تولیدویرگذا

جنگ این سایه در البته است. جنس از پر کشور بازار افزود: کردیم، کشور وارد سختیها تمام با بود الزم که آنچه که این بیان با روحانی

نشد.محققداشتندکههدفییعنیکند،فروپاشیدچارراایراناقتصادنتوانستجنگایناماهستند،فشاردرمردموهستگرانی

جمهو آمررییس به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: ادامه در تحری را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود یمریکاییها

تح را ایران تولید نمیتوانید تحرکنید. به را مردم راحتی میتوانید کنید. تحریم به را ارزانی میتوانید بکشانید اماریم بکشانید، یم
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هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتینمیتوانید

شدافتتاححرطتومانمیلیاردهزار8امروز

توسعه زمینه در سرافراز حد چه تا مردم که داد خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را افتتاحها دولت این آخر روز تا که این بیان با وی

آزادط مناطق در امروز گفت: میکنند، تالش بسیاررکشور شد.زحهای افتتاح ط8یادی تومان میلیارد بارهزار مجموعا شد. افتتاح ح

گذا سرمایه که شدرآنچه زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در که این بود. تومان میلیارد و70هزار افتتاح بخش در تومان میلیارد هزار

است.ملتاینعظمتازنشانباشیمیرگذاسرمایه

عملکرد از قدردانی با آزادروحانی دوازدهممناطق و یازدهم دولتهای در آزادگفت: کنندهمناطق تولید مناطق به کننده وارد مناطق از

در امروز که این شدند. مختلف کشورهای و همسایگان و ایران بین ارتباطی پل به تبدیل مناطق این شدند. تبدیل کننده صادر مناطقو

است.پیشرفتوتوسعهمسیردرماآزادمناطقکهاستایندهندهنشانهستند،آبشوربانکالمللی،بینبورسایجادفکردرآزاد

جمهو کهررییس این بر تاکید با آزادی گذامناطق سرمایه گذاردر سرمایه گفت: باشد پیشران باید خارجی کشورری در جا همه خارجی ی

تح زودی به انشاءاهلل گرفت. خواهد سرارانجام ایران سمت به خارجی سرمایههای و میشود برداشته امازیم شد. خواهد مناطقیر

هفتههایآزاد طول در بیشتر فعالیت شاهد و باشند پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در بنابراین دارند را خود خاص شرایط

باشیم.سیزدهمدولتدروآینده

هستندامیدوارکشورآیندهبهمردم

ج در همچنین بردارروحانی بهره بینریان بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس و پروژهها از ی

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و دررالملل تحول برای مهم آزادح نشستنمناطق ثمر به برای هم دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودتر

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند، ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبهمیکندیرسرمایهگذا

شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش استرهستیم. شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهمبازو

جمهو بهررییس دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز
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کرد.خواهد

ج را قشم ادامه در گذازوی سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد انجامریرهای منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است افتتاحزشده باشیم. جزحرط15یره این در خوشحالیزیرهزیربنایی موجب یبا

ج این چون است، ما بسیارزهمه استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از گردشگری همچنین و یریا

دارد.

اسفند سفر در کرد: تاکید و97روحانی نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسئلهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

ط همچنین افزود: دوازدهم و یازدهم دولتهای دررییس به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن مدیترانهرح یای

و نخست با ما مصوبات جزو هم این و است مهم بسیار میکند الکاظمیزمتصل آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف موانع که کردیم کرونارصحبت شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتزبرایخوبیبسیارمسیراینبودنخواهدهم

همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این یادآورشد: وی

را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است، برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و سختیها هنوز

داد.خواهدادامه

)۱۰:۴۷-۰۰/۰۳/۳۱(شوندمیبرداشتهزودیبههایمرتحروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم ایسنا، گزارش طربه از ملیری آزادحهای مردمرتجامناطق اینکه بیان با ی

بز بسیار رییسجمهورمسئولیت آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی بهرگ کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنان

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما
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جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۰۸:۵۲-۰۰/۰۳/۳۱(خوردکلیدشلمچه-بصرهآهنراهساختجمهور؛رئیسدستوربا

جا روز در آزاد مناطق در عمرانی های پروژه اجرای عملیات آغاز از آزاد مناطق عالی شورای مهمتردبیر از یکی که داد خبر جمهور رئیس دستور با ینری
است.شملچه-بصرهراهآهناحداثپروژهها،

بهرهبردا و اجرایی عملیات آغاز «مراسم در امروز مؤمنی حمیدرضا عمرانیراعتمادآنالین| پروژههای از آزادی کهمناطق اقتصادی» ویژه و

با کنفرانس ویدئو صورت به و رئیسجمهور حضور آزادبا بمناطق حال اجراییرگزاردر عملیات امروز گفت: است، ارزش52ی با پروژه

گردشگ62 پتروشیمی، پروژههای شامل که آغاز تومان میلیارد تجارهزار مجتمعهای گلخانهای، باغات بصره، شلمچه راهآهن وری، ی

میشود.چابهاروقشمکیش،انزلی،ماکو،اروند،ارس،آزادمناطقدراسکیپیستوتلهکابینآبی،کرپارفاهی،

است. اروند آزاد منطقه در شملچه-بصره راهآهن احداث میشود، آغاز آن احداث عملیات امروز که پروژههایی این جمله از داد: ادامه وی

حاضر حال در افزود: سرمایهگذا621مؤمنی با عمرانی ازرپروژه بیش در248ی تومان میلیارد آزادهزار حالمناطق در اقتصادی ویژه و

دارند.درصد50یکیزفیپیشرفتمتوسططوربهکهاستاجرا

عالی شورای آزاددبیر بهرهبردامناطق با آتی ماههای در داد: ادامه اقتصادی ویژه اجرا،رو حال در پروژههای این از نفر37ی هزار

است.گرفتهعهدهبرخصوصیبخشراپروژههاایندریرسرمایهگذاعمدهوشدخواهندکاربهمشغول

مخا احداث روی، فوالد، پتروشیمی، شامل پروژهها این مؤمنی، گفته گردشگزبه انبار، نیررن، اسکله، ساخت شیوی، آب و ینکنرگاه

است.درصدچهارتنهاپروژههاایندردولتسهمکههستندماکووکیشقشم،چابهار،انزلی،اروند،ارس،آزادمناطقدر

شوندمیداشتهبرزودیبههایمتحرروحانی:نیوز:اعتدال|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۶۳۳
Freena.ir

http://www.newswire.ir/JIOSKPE7


اجرایی عملیات رئیسجمهور دستور با امروز کرد: خاطرنشان ارزش62وی به در42پروژه تومان میلیارد آزادهزار اقتصادیمناطق ویژه و

شد.خواهدآغاز

مامردم/بودبینظیراخیرسالسهاقتصادیجنگ/شدخواهدبرداشتهبهزودییمهارتحی:ررئیسجمهوروحانی،حسن
)۰۹:۱۳-۰۰/۰۳/۳۱(مالیدندخاکبهراسفیدکاخجالدانوترامپصورت

همکاررئیسجمهو تصمیمات گفت: تحری خاطر به آذربایجان و ایران تحری لغو با که بود شده مواجه کندی با غیرقانونی و ظالمانه آیندهریمهای در یمها
بود.خواهندکشورغربوشمالیزمرمناطقدرمثبتبسیارتحولیکشاهدمردمومیشوداجراییوعملیاتینزدیک،

جمهو رئیس روحانی، حسن افتتاحراعتمادآنالین| فرمان تولید، جهش برای امید و تدبیر ملی پویش هفته چهارمین و هفتاد در ی

و102رسمی اقتصادی درزپروژه را آزادیربنایی بلوچستان،رتجامناطق و سیستان خوزستان، استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی ی،

کرد.صادرگیالنوشرقیآذربایجانگان،زهرم

اجرای برای ایسنا، گزارش در50به آزادپروژه بهرهبردامناطق امروز که کشور اقتصادی ویژه میشود،رو آغاز آنها از رسمی و8ی هزار

ه15 اعتبار تومان اجرایزمیلیارد برای و شده نیز52ینه میشود آغاز رسما امروز آنها احداث عملیات که و62طرحی میلیارد50هزار

است.شدهگرفتهنظردراعتبارتومان

شود.میایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا

افتتاح فرمان صدور از قبل جمهور ورط15رئیس صنعتی برابزح سه افزایش ارس، آزاد منطقه در گذاریربنایی سرمایه اینری در ی

و هزار یک از سال900منطقه در تومان بر98میلیارد بالغ سال6به در تومان میلیارد اقتصادی99هزار جنگ شکست از خوبی نشانه را

دانست.ایرانمردمعلیهیکارآم

ط افتتاح آیین در ورروحانی اقتصادی های تزح اکبر مهندس مرحوم خاطره و یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه کهریربنایی کان

بسیار جملهززحمات از مختلف های بخش در آزادیادی مستعدمناطق مناطق از یکی عنوان به کیش از کشیدند، کشور توسعه برای

گذا سرمایه سرمایهگذاربرای که است مناطقی جزو کیش گفت: و برد نام بسیارری بسیارزیهای استعداد و گرفته انجام آن در یادی

گذاز سرمایه برای خارجیریادی سرمایه جذب و تحول برای کشور جنوب آزاد منطقه در مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد هم بیشتر ی

باشد.

به دوازدهم و یازدهم دولت همانند هم سیزدهم دولت دارم اطمینان افزود: جمهور آزادرئیس عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد
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گذا سرمایه افزایش شاهد کرونا و اقتصادی جنگ رغم به خوشبختانه افزود: دررروحانی آزادی بخشمناطق فعالیت و تالش با

است.شدهکشورآیندهوتولیداقتصاد،آیندهبهمردمبیشتریرامیدوابهمنجرکههستیمخصوصی

ط افتتاح به اشاره با ادامه در جمهور مهمررئیس های روابطزح دارم اطمینان کرد: اظهار ارس، آزاد منطقه در اقتصادی و بنایی یر

جمهورجمهو با ایران اسالمی تحری شدن برداشته از بعد آذربایجان بیشتری گسترش شد، خواهد برداشته زودی به که ها خواهدریم ی

یافت.

همکا برای مهمی بسیار تصمیمات اینکه بیان با اینرروحانی همه گفت: است، شده اتخاذ آذربایجان کشور جمهور رئیس با کشور دو ی

تح خاطر به تحرتصمیمات لغو با که بود شده مواجه کندی با غیرقانونی و ظالمانه های اجراییریم و عملیاتی نزدیک، آینده در ها یم

بود.خواهندکشورغربوشمالیزمرمناطقدرمثبتبسیارتحولیکشاهدمردمومیشود

)۲۱:۳۷-۰۰/۰۳/۳۰(آزادمناطقدریالرمیلیاردهزار80ارزشباپروژه50افتتاح

ازربهرهبردا و50ی تولیدی عمرانی، ارزشزپروژه با میلیارد80یربنایی اجراییرهزار عملیات آغاز و گذا50یال سرمایه ارزش با دیگر ازرپروژه بیش 641ی
شد.خواهدآغازکنفرانسویدئویقرطازوجمهوررئیسفرمانباصنعتیـیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیاردهزار

ف از نقل به چابهار آزاد منطقه بینالملل امور و عمومی روابط گزارش دبیرربه و جمهور رئیس مشاور مومنی» «حمیدرضا ینا،

آزادشورایعالی هایمناطق پروژه افتتاح مرحله از دور پنجمین گفت: خبر این اعالم با اقتصادی ویژه آزادو بارتجامناطق صنعتی ـ ی

شد.خواهدگزارربخردادماه31دوشنبهروزجمهور؛رییسروحانیدکترحضور

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه15ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و نفر880یال

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9و

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز**

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و نفر،120یال

گذا3 سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه14نفر،562یال در پروژه

بودبین…اخیرسالسهاقتصادیجنگ/شدخواهدداشتهبربهزودییمهاتحری:رئیسجمهورروحانی،حسنآنالین:اعتماد|خبرخبرادامهادامه
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گذا سرمایه اعتبار با قشم و73یرآزاد ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار10نفر،936یال با کیش آزاد منطقه در پروژه

گذا و35یرسرمایه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در 12یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار

استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217**

های پروژه به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای

اول دوره در است؛ ط99یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر

(اردیبهشت چهارم دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیارد38ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومان

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ 46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

)۱۱:۲۳-۰۰/۰۳/۳۱(شدآغازپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهساختاجراییعملیات

شدآغازپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهساختاجراییعملیات

مدی گزارش امیدربه و تدبیر دولت افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در انزلی آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط یت

اقتصادی عمرانی های پروژه تولید جهش گردشگزبرای و آزادیریربنایی روحانیمناطق دکتر دستور با جمهورکشور محترم یریاست

شد.آغازحرط52اجراییعملیاتوافتتاحپروژه50،ایراناسالمی

ط افتتاح رویداد پنجمین رویداد سراسراین های آزادیرح کنفرانسیمناطق ویدیو افتتاحیه های برنامه جمهوردر کهریاست بوده ی

ادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاحگویا:اقتصاد|خبرخبرادامهادامه
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پا مجموعه پروژه ساخت عملیات روحانی دکتر دستور شهرباربا و آبی سزک گردشگری و تجارت فاز در آغازرپوشیده انزلی آزاد منطقه ی

شد.

بز پروژه این است گردشگرگفتنی تکمیلرگ منظور به دیگر گامی گردشگزی های ساخت ضریر افزایش و ماندگاری درریب گردشگر ی

شد.محققکشورازجرخامقیمداخلیگذارسرمایهجذبباکهبودهانزلیآزادمنطقه

پا شهربارمجموعه و ابی سزک گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه گیرمیلیارد4300یرپوشیده بهره با خصوصی بخش ازریالی ی

مساحترآخ به فضایی در المللی بین های شاخص و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای متر23مترمربع(23000یر هزار

گیرد.میقراریربردابهرهموردوساختهنیموسالدوظرفمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرنفر120برایاشتغالزاییمیزانبامربع)

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

گذارگردشگ سرمایه با منطقه خاری مقیم ایرانی جهتری در سازمان های ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از ج

گردد.میمحسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایهجذب

گردشگ حوزه در اکنون هم است ذکر به بزرالزم دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه خزندگانرکواآیریحی-گردشگرین باغ و یوم

بز مرگترکشور؛ تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل سایررینا بهمراه آبی های ورزش و یحی

تف گردشگرامکانات و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سویریحی از که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقهسازمان

)۰۷:۴۱-۰۰/۰۳/۳۱(یرجمهورییسفرمانباآزادمناطقملیحهایرطازیربهرهبردا

شد.آغازیرجمهورییسفرمانباتومانمیلیارد65وهزار70ارزشبااقتصادیویژهویرتجاآزادمناطقملیحهایرطزنیکلنگوافتتاحمراسم

سیاسیـایرانـالعالم

ط تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد بهردر مربوط آزادحهای شرقی،مناطق آذربایجان استانهای در

شدآغازپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختاییاجرعملیاتگویا:اقتصاد|خبرخبرادامهادامه
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شد.زنیکلنگیاوافتتاحیرجمهورییسبادستوربلوچستانوسیستانوگیالنگان،زهرمخوزستان،غربی،آذربایجان

ط درراین که آزادحها برایرتجامناطق میشود، اجرا انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی فراهم920ی- مستقیم نفراشتغالزایی

میکند.

تجا آزاد منطقه در گزارش، این اساس ارسربر سرمایهگذارط15ی ارزش با اقتصادی و تولیدی و2یرح در619هزار و تومان میلیارد

میرسد.یربردابهرهبهتومانمیلیارد225یرگذاسرمایهارزشبهیربناییزواقتصادیحرط11اروندآزادمنطقه

همچنین و15امروز تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در سرمایهگذاریربنایی ارزش با قشم صنعتی و2یری در480هزار و تومان میلیارد

افتتاح نیز کیش آزاد بردارط9منطقه بهره به تولیدی و اقتصادی طرح افتتاح ادامه رسید.در اجراییری عملیات با52حها، دیگر پروژه

شد.انجامی،رجمهورییسدستوربانفر117وهزارهفتاشتغالزاییوتومانمیلیارد192وهزار64یرگذاسرمایه

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت همچنین مراسم این وردر هزار یک تومان،769ی آزاد6میلیارد منطقه در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با وراروند هزار سه گذا517ی سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک تومان، ،430یرمیلیارد تومان میلیارد

گذا سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در پروژه و46یرسه تومان،217هزار گذا14میلیارد سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در یرپروژه

و هزار تومان،328هفت گذا10میلیارد سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه در579ی پروژه هشت و تومان، میلیارد

شد.زنیتومان،کلنگمیلیارد213وهزاریکیرگذاسرمایهاعتبارباماکوآزادمنطقه

رااقالماینیمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرفهمیدندکهزمانیمیشود/برداشتهبزودییمهارتحروحانی:
)۰۸:۵۵-۰۰/۰۳/۳۱(برمیدارند

جمهو تحررییس که این بیان با جمهوری با ما روابط گفت: شد، خواهد برداشته بزودی تحریمها شدن برداشته از بعد آذربایجان شدنری اجرایی و یم
بود.خواهدمثبتیبسیارتحولشاهدایم،کردهاتخاذکشوراینیرجمهورییسباکهمهمیتصمیمات

سیاسیـایرانـالعالم

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین طرحجتاالسالم از افتتاح حاشیه در و ملی حهایرحهای

آزادسازمان بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تبرو با شد، جمعهرگزار روز مردم گفت: (ع) رضا امام والدت شب یک

بز بسیار همرکار شوراها انتخابات البته کردند. انتخاب سیزدهم دوره برای را رییسجمهور و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی گ

داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهممناطقبرخیدروبود

ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت راریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

سال آغاز از کرد: اظهار امروز افتتاحهای به اشاره است.99روحانی افتتاح چهارمین و هفتاد امروز و کردهایم آغاز را پنجشنبهها افتتاح

م ایران است این عالمت نخستین است. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت گذاراین سرمایه عالقهمندرکز ایران مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشورآبادانیبه

جمهو کرد:ررییس خاطرنشان همچنین ورط621ی است اجرا حال در ط248ح این برای تومان میلیارد سرمایهگذارهزار شدهرحها ی

یجمهورییسرمانفرباادآزمناطقملیحهایطرازیدارهبربهرسی:فارلملعاا|خبرخبرادامهادامه
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رسد.میافتتاحبهومییابدادامهآیندهسالوسالپایانتاواستشدهعملیاتیواجراییحهارطایندرصد53واست

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم فقطری باشند، نداشته امید خود ی

میشود.یرگذاسرمایهکشورسراسردریادیزمناطقدرروزانهونمیکنندیرگذاسرمایهتومانمیلیاردهزار248آزادمناطقدر

مدت،تص این در مردم ایستادگی از قدردانی با اینرروحانی در که مشکالتی و سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سالرسه نیم و سه را ملتی خود ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربه

آم دارایی وزارت مسوولین که حرفی داد: ادامه تحرروحانی که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه واکسنریکا روی را یم

بردا ترورکرونا این یعنی کردندریم، قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلطیمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماههاازبعدحاالو

برمیدارندرایمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرفهمیدندکهزمانی

س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

است.آزادواکسنبراییمرتحگفتندشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیم

جمهو مردمررییس به که این شود. می اداره کشور سختی چه با مردم که میزدیم نیم و سال سه این طول در ما که حرفی شد: یادآور ی

در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها گفتیم

شود.کشورواردکهکشیدیمواکسنکردنواردبرایسختیهاییچهکنندباورکهبودسختمردمبرایشایدبگذارنداختیار

آم پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت صررییس ماسکریکا و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که دهد می نشان این شود آغاز بانکی فعالیت

تح شرایط این در و کرده ایستادگی عظمت با و سروقامت و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ سرمایهرصورت یم

کردند.تولیدویرگذا

جنگ این سایه در البته است. جنس از پر کشور بازار افزود: کردیم، کشور وارد ها سختی تمام با بود الزم که آنچه که این بیان با روحانی

نشد.محققداشتندکههدفییعنیکند،فروپاشیدچارراایراناقتصادنتوانستجنگایناماهستندفشاردرمردموهستگرانی

جمهو آمررییس به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: ادامه در تحری را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود یمریکاییها

تح را ایران تولید نمیتوانید تحرکنید. به را مردم راحتی میتوانید کنید. تحریم به را ارزانی میتوانید بکشانید نمیریم اما بکشانید یم

هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتیتوانید

توسعه زمینه در سرافراز حد چه تا مردم که داد خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را ها افتتاح دولت این آخر روز تا که این بیان با وی

آزادط مناطق در امروز گفت: کنند، می تالش بسیاررکشور شد.زحهای افتتاح ط8یادی تومان میلیارد بارهزار مجموعا شد. افتتاح ح

گذا سرمایه که شدرآنچه زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در که این بود. تومان میلیارد و70هزار افتتاح بخش در تومان میلیارد هزار

است.ملتاینعظمتازنشانباشیمیرگذاسرمایه

عملکرد از قدردانی با آزادروحانی دوازدهممناطق و یازدهم دولتهای در آزادگفت: ومناطق کننده تولید مناطق به کننده وارد مناطق از

در امروز که این شدند. مختلف کشورهای و همسایگان و ایران بین ارتباطی پل به تبدیل مناطق این شدند. تبدیل کننده مناطقصادر
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است.پیشرفتوتوسعهمسیردرماآزادمناطقکهاستایندهندهنشانهستند،آبشوربانکالمللی،بینبورسایجادفکردرآزاد

جمهو کهررییس این بر تاکید با آزادی گذامناطق سرمایه گذاردر سرمایه گفت: باشد پیشران باید خارجی کشورری در جا همه خارجی ی

تح زودی به انشاءاهلل گرفت. خواهد سرارانجام ایران سمت به خارجی سرمایههای و میشود برداشته امازیم شد. خواهد مناطقیر

هفتههایآزاد طول در بیشتر فعالیت شاهد و باشند پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در بنابراین دارند را خود خاص شرایط

باشیم.سیزدهمدولتدروآینده

هستندامیدوارکشورآیندهبهمردم

ج در همچنین بردارروحانی بهره بینریان بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس و ها پروژه از ی

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و دررالملل تحول برای مهم آزادح نشستنمناطق ثمر به برای هم دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودتر

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبهمیکندیرسرمایهگذا

شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

جمهو تحررییس برداشتن از بعد هستم مطمئن گفت: میشود.ری گسترده آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تحرتصمیمات دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان کهری بود شده مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمه

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش استرهستیم. شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهمبازو

جمهو بهررییس دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

ج را قشم ادامه در گذازوی سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد ای انجامریره منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است افتتاحزشده باشیم. جزحرط15یره این در خوشحالیزیرهزیربنایی موجب یبا

ج این چون است ما بسیارزهمه استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از گردشگری همچنین و یریا

دارد.

اسفند سفر در کرد: تاکید و97روحانی نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسئلهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم
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جمهو طررییس همچنین افزود: دری به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن بسیاررح میکند متصل مدیترانه یای

و نخست با ما مصوبات جزو هم این و است کهزمهم کردیم صحبت الکاظمی آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف اینرموانع بود نخواهد هم کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتزبرایخوبیبسیارمسیر

همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این یادآورشد: وی

را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و سختیها هنوز

داد.خواهدادامه

)۱۰:۲۹-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و طرحجتاالسالم از ملیری آزادحهای بسیاررتجامناطق مسئولیت مردم اینکه بیان با ی

رییسجمهوربز آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی اقدامرگ این برای آنان به کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیار

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.
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جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۰۴:۲۳-۰۰/۰۴/۰۱(میشودبرداشتهبزودییمهارتحروحانی:

...شمادهیمنشانکهبودیکاییهارامبهدهنیتوپنجشنبهافتتاحهایگفت:شد،خواهدبرداشتهبزودییمهارتحکهاینبیانبایررئیسجمهو

تحررئیسجمهو که این بیان با امری به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: شد، خواهد برداشته بزودی نشانریمها که بود یکاییها

تح را ایران ملت نمیتوانید شما تحردهیم را ایران تولید نمیتوانید کنید. تحریم به را مردم راحتی میتوانید کنید. بکشانیدریم یم

تح به را ارزانی دارمیتوانید باز تولید جهش و توسعه مسیر در را ملتی نمیتوانید اما بکشانید درریم تحول این شاهد امروز ما ید.

هستیم.کشورسراسر

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی طرحسن افتتاح حاشیه در و ملی سازمانرحهای آزادحهای اقتصادی،مناطق ویژه و

تب بزربا بسیار کار جمعه روز مردم گفت: رضا(ع) امام والدت رئیسجمهوریک و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی برایرگ را ی

سال آغاز از کرد: اظهار گذشته روز افتتاحهای به بااشاره روحانی کردند. انتخاب سیزدهم و99دوره کردهایم آغاز را پنجشنبهها افتتاح

است.جهانیانبرایخوبیبسیارعالمتایناست.افتتاحچهارمینوهفتادافتتاحاین

م ایران است این عالمت سرمایهگذارنخستین دولترکز رئیس هستند. خود کشور آبادانی به عالقهمند ایران مردم و است تولید و ی

داد: ادامه امید و ورط621تدبیر است اجرا حال در ط248ح این برای تومان میلیارد سرمایهگذارهزار ورحها است شده 53ی

ط این خواندنردرصد مهم با وی میرسد. افتتاح به و مییابد ادامه آینده سال و سال پایان تا و است شده عملیاتی و اجرایی حها

سرمایهگذارسرمایهگذا سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم درری فقط باشند، نداشته امید خود آزادی 248مناطق

میشود.یرسرمایهگذاکشورسراسردریادیزمناطقدرروزانهونمیکنندیرسرمایهگذاتومانمیلیاردهزار

تص مدت، این در مردم ایستادگی از قدردانی با امید و تدبیر دولت وررئیس سختی رنج، وجود با مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که حرفیرمشکالتی داد: ادامه روحانی است. بوده نظیر کم جهان در و بینظیر منطقه یخ

ام دارایی وزارت مسئوالن تحرکه که آمادهایم فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه برداریکا کرونا واکسن روی را اینریم یعنی یم،

کامرترو دولتیستها ماهها از بعد حاال و کردند قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی را چیز همه میکنند اعتراف اًل

تح باید که است معتقد طرجدید که گفته هم بارها و بگذارد کنار را تحریم واکسنرح کننده صادر فهمیدند که زمانی است. بوده غلط یم

برمیدارند.رایمرتحگفتندشدیم،ماسکو

س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار
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صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

تح گفتند شد، شروع واکسیناسیون و آمد بازار به و جمهورکردیم رئیس است. آزاد واکسن برای طولریم در ما که حرفی شد: یادآور ی

پول بتوانیم که کشید طول ها ماه گفتیم مردم به که این میشود. اداره کشور سختی چه با که میزدیم مردم به سالونیم سه این

سخت مردم برای شاید بگذارند اختیار در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کوواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن

پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت رئیس شود. کشور وارد تا کشیدیم واکسن کردن وارد برای سختیهایی چه کنند باور که بود

صرام مردمیحریکا که میدهد نشان این شود آغاز بانکی فعالیت ماسک و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفت و کرد اعالم ًا

مالیدند.خاکبهرادشمنسیاهصورتحالعیندراماکردندزندگیسختیچهبا

امروز8افتتاح گفت: داد، خواهیم ادامه را افتتاحها دولت این آخر روز تا که این بیان با طرحروحانی تومان میلیارد )هدوشنب(هزار

آزاد مناطق ط8در تومان میلیارد مجموعرهزار که شد افتتاح سرمایهگذاح آنچه با شدرًا زنی کلنگ و است.70ی تومان میلیارد هزار

شاهد روز یک در سرمایهگذا70اینکه و افتتاح بخش در تومان میلیارد گفت:رهزار روحانی است. ملت این عظمت از نشان باشیم ی

دوازدهم و یازدهم دولتهای آزاددر تبدیلمناطق مناطق این شدند. تبدیل کننده صادر و کننده تولید مناطق به کننده وارد مناطق از

در امروز اینکه شدند. مختلف کشورهای و همسایگان و ایران بین ارتباطی پل آزادبه آفمناطق بانک بینالمللی، بورس ایجاد فکر در

که است این دهنده نشان هستند، آزادشور جمهومناطق رئیس است. پیشرفت و توسعه مسیر در سرمایهگذارما گفت: خارجیری ی

تح بزودی انشاءاهلل گرفت. خواهد انجام کشور در جا سرارهمه ایران سمت به خارجی سرمایههای و میشود برداشته خواهدزیم یر

اما آزادشد. درمناطق بیشتر فعالیت شاهد و باشند پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در بنابراین دارند را خود خاص شرایط

باشیم.سیزدهمدولتدروآیندههفتههایطول

بینالمللیبورس

ج در همچنین بهرهبردارروحانی بینالمللریان بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس و پروژهها از ی

ط سه میتواند شور آف و اختصاصی بانک همچنین دررو تحول برای مهم آزادح زودترمناطق نشستن بهثمر برای هم دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاین

جمهو طررئیس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای امرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند ی

افزود:رسرمایهگذا امید و تدبیر دولت رئیس هستند. امیدوار کشورشان آینده به ما ملت و جامعه که است این معنای به میکند ی

تح برداشتن از بعد هستم رئیسرمطمئن با مهمی تصمیمات میشود. گسترده آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام بزودی که یم

تحرجمهو بهدلیل تصمیمات این همه و کردهایم اتخاذ آذربایجان عملیاتیری و اجرایی ها این همه که بود شده مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ گذامناطق سرمایه که است مناطقی جزو کیش بزرهستیم. بسیار های انجامری آنجا در گی
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بسیار استعداد هم باز و است سرمایهگذازشده برای خارجیریادی سرمایه جذب برای مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد بیشتر ی

جمهو رئیس بهرباشد. دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه یززبرای

ج را قشم ادامه در وی کرد. خواهد گذازکمک سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد خوبیریرهای بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است شده انجام منطقه این افتتاحزدر باشیم. جزحرط15یره این در یبازیرهزیربنایی

ج این چون است ما همه خوشحالی بسیارزموجب استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از وری یا

دارد.یرگردشگهمچنین

ت اسفندأروحانی سفر در کرد: نخستو97کید با مهم توافقهای از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسألهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی رئیسجمهورک دو هر و شد نخستوریح و ایران مطزی را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

ط همچنین افزود: دوازدهم و یازدهم دولتهای دررئیس به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن مدیترانهرح یای

بود.عراقوقتیرزنخستوبامامصوباتجزوهماینواستمهمبسیارمیکندمتصل

امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف موانع که کردیم صحبت الکاظمی آقای با مصوبه این درباره بار بهرچند زودتر چه هر راهآهن یم

برای خوبی بسیار مسیر این بود نخواهد هم کرونا شرایط که آینده های سال و برسد راحتزنتیجه زوار تا بود خواهد اربعین یارت

برسند.کربالبهیلربابتوانند

میشودافتتاحکیشدربینالمللبورس

عالی شورای دبیر مؤمنی، آزادحمیدرضا ومناطق بزودی کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با مراسم این در نیز اقتصادی ویژه و

مالی تأمین و خارجی سرمایههای جذب برای بورس این گفت: شد، خواهد افتتاح بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور از پس

راهاندازار اززی بیش افزود: وی میشود. و2ی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان میلیارد

گردشگز و لجستیکی کاسپینریرساختهای بندر اسکلههای تکمیل و تأمین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تأمین ماکو، ی

است.شدهمالیتأمینمختلفروشهایباقشمیرساختیزپروژههایو

پروژههای برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمؤمنی آزادیربنایی شدنمناطق نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتأمینشیوههاهمینبهالزمفرایندهای

همکا اینکه بیان با میانرمؤمنی گستردهای آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تأمین آزادکت سرمایهگذامناطق جذب جهت بورس بازارهای فعالیتهای گسترش کشورهایرو از بویژه ی

میشود.محسوبارتباطاتاینجملهازهمسایه

سرمایهگذا فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن سپردههای مؤمنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

میکند.فراهمآزادمناطقدرمستقرپروژههایمالیتأمین
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/۰۰/۰۴(کیشردیالیرمیلیاردهزار٤٢یزارویالیراعتبارمجموعباعمرانیحرط٢١اجراییعملیاتآغازویربردابهره
۰۱-۰۵:۴۴(

افتتاح دوره پنجمین آیین در کیش آزاد منطقه سازمان بینالملل امور و روابطعمومی گزارش دررط52به عمرانی آزادح ومناطق

ارزش با ماکو اروند، انزلی، قشم، کیش، ارس، اقتصادی ط8ویژه از جمهور رئیس حضور با که تومان میلیارد کنفرانسرهزار ویدیو یق

تردیدرب بی : کرد تاکید ، مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق خصوص در انقالب معظم رهبر های دغدغه به اشاره با آهنگران جعفر ، گزارشد

عملکرد از سیزدهم دولت و انقالب معظم رهبر حمایت آزادبا کشورمناطق اقتصادی توسعه پیشرو عنوان به مناطق این ، موانع رفع و

.شدخواهندتبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمرتحشرایطدراقتصادییرآوتابازموفقیهاینمونهبه،

ارزش به اشاره با کیش، آزاد منطقه سازمان عامل و29مدیر عمرانی پروژههای تومانی میلیارد کهزهزار صنعتی غیر و صنعتی یرساختی،

بردا بهره از اجراست، حال در دولتی و خصوصی بخش توسط کیش اجراییردر عملیات آغاز و سرمایهگذارط٢١ی مجموع با یالیریرح

داد.خبریرهزجایندریالرمیلیاردهزار٤٢معادلیزارو

تکمیل لزوم بر تاکید با آهنگران متوازجعفر توسعه و ماهیتزیرساختها راستای در پایدار و آزادن سرمایهگذامناطق جذب جمله یراز

فناو انتقال صادرات، افزایش مراکزمالی،رخارجی، عرصه در پیشرفته خدمات ارائه پایه بر مناطق این پنجم نسل به ورود آن از مهمتر و ی

گردشگ توارلجستیکی، هدف با اخیر ماههای در کیش آزاد منطقه سازمان داشت: اظهار فناورانه، فعالیتهای و باتسهیلزی توسعه در ن

بر کاهش خصوصی، بخش مانعوفعالیت خصوص در انقالب معظم رهبر منویات به عمل ضمن اقتصادی، فعاالن با تعامل و کراسی

سرمایهگذا هدایت با توانسته تولید از حمایت و فناورانهرزدایی تولیدی خدمات و دارویی صنایع کلیدی حوزههای در خصوصی بخش ی

کند.تجربهرامناسبیبسیاررشد

ساخت مراحل تکمیل به ملی، سطح در آزاد منطقه این ظرفیتهای مطلوب معرفی و مناسب فرصتهای ایجاد اهمیت بر تاکید با وی

مساف جدید امروزرپایانه افزود: و کرد اشاره کیش بینالمللی فرودگاه سرمایهگذارط9ی حجم با عمرانی تومان1900یالیریرح میلیارد

ارروسرمایهگذا حدود22یزی عالوه به دالر بردا11میلیون بهره به یورو اجراییرمیلیون عملیات و. رسید سرمایهگذارط١٢ی با هزار١٦یرح

شد.آغازکیشدریالرمیلیارد١٩٧و

ط این که مطلب این بیان با طرآهنگران با منطبق ها پاسخگوییرح هدف با شناختی جمعیت مطالعات اساس بر و کیش جامع ح

تص است، شده بنا منطقه رشد حال در نیازجمعیت طربه این کرد: برایریح حدود375حها و مستقیم طور به طور755نفر به نفر

است.داشتهاشتغالزاییغیرمستقیم

، کیش آزاد منطقه حقوقی های خواسته راستای در کرد درخواست روحانی حسن دکتر از همچنین آزاد منطقه سازمان عامل مدیر

شزبرایبا سهام واگذارگشت و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش هواپیمایی جرکت اقتصادی فعاالن به سهام این از بخشی ،زی یزه

ش٤٩گشتزبا سهام از بردرصد و آب برکت شبکه اتصال همچنین و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش برق شبکه به کیش سراسرق یرق

هدفتقویت انرزبا های ساخت شهژیر عنوان به منطقه این ساکنان بیشتر رفاه افزایش و آزادری منطقه سازمان ، پیشرو و هوشمند ی

کند.یررایاکیش

ج آهنگران طزجعفر از مالی منابع تأمین نوین روشهای از موفق استفاده در پیشرو آزاد منطقه را برایریره سرمایه بازار یق

صکرتکمیلط اوراق انتشار گفت: و کرد عنوان تمام نیمه عمرانی خوحهای اوراق و اجاره ارزشرک به دین ایجاد400ید و تومان میلیارد
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در ساختمان و زمین آزاداولینصندوق سازمناطق جمله از امیدوکشور که است مالی منابع تأمین در بخش اطمینان و نوین کارهای

یابد.گسترشهمخصوصیبهبخشیمردا

صاداراتافزایشواقتصادیهایفعالیترونقهدفباکیشدرالمللبینبورسایجاد*

بردا بهره دوره ششمین مراسم در مشاور مومنی رضا عمرانیرحمید های ح طر اجرایی عملیات آغاز و آزادی بورسمناطق ابجاد از کشور

داد.خبرآزادمنطقهاینتولیدیکاالهایصادراتافزایشزمینهتقویتهدفباکیشآزادمنطقهدرالمللبین

حمایت با تردید بی : کرد تاکید ، مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق خصوص در انقالب معظم رهبر های دغدغه به اشاره با آهنگران جعفر

عملکرد از سیزدهم دولت و انقالب معظم آزادرهبر نمونهمناطق به ، کشور اقتصادی توسعه پیشرو عنوان به مناطق این ، موانع رفع و

آو تاب از موفقی تحرهای شرایط در اقتصادی منطقهری سازمان عامل .مدیر شد خواهند تبدیل مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق و یم

ارزش به اشاره با کیش، و29آزاد عمرانی پروژههای تومانی میلیارد بخشزهزار توسط کیش در که صنعتی غیر و صنعتی یرساختی،

بردا بهره از اجراست، حال در دولتی و اجراییرخصوصی عملیات آغاز و سرمایهگذارط٢١ی مجموع با ارریرح و معادلزیالی هزار٤٢ی

داد.خبریرهزجایندریالرمیلیارد

تکمیل لزوم بر تاکید با آهنگران متوازجعفر توسعه و ماهیتزیرساختها راستای در پایدار و آزادن سرمایهگذامناطق جذب جمله یراز

فناو انتقال صادرات، افزایش مراکزمالی،رخارجی، عرصه در پیشرفته خدمات ارائه پایه بر مناطق این پنجم نسل به ورود آن از مهمتر و ی

گردشگ توارلجستیکی، هدف با اخیر ماههای در کیش آزاد منطقه سازمان داشت: اظهار فناورانه، فعالیتهای و باتسهیلزی توسعه در ن

بر کاهش خصوصی، بخش مانعوفعالیت خصوص در انقالب معظم رهبر منویات به عمل ضمن اقتصادی، فعاالن با تعامل و کراسی

سرمایهگذا هدایت با توانسته تولید از حمایت و فناورانهرزدایی تولیدی خدمات و دارویی صنایع کلیدی حوزههای در خصوصی بخش ی

کند.تجربهرامناسبیبسیاررشد

ساخت مراحل تکمیل به ملی، سطح در آزاد منطقه این ظرفیتهای مطلوب معرفی و مناسب فرصتهای ایجاد اهمیت بر تاکید با وی

مساف جدید امروزرپایانه افزود: و کرد اشاره کیش بینالمللی فرودگاه سرمایهگذارط9ی حجم با عمرانی تومان1900یالیریرح میلیارد

ارروسرمایهگذا حدود22یزی عالوه به دالر بردا11میلیون بهره به یورو اجراییرمیلیون عملیات و. رسید سرمایهگذارط١٢ی با هزار١٦یرح

طرمیلیارد١٩٧و این که مطلب این بیان با شد.آهنگران آغاز کیش در طریال با منطبق ها مطالعاترح اساس بر و کیش جامع ح

تص است، شده بنا منطقه رشد حال در نیازجمعیت به پاسخگویی هدف با شناختی طرجمعیت این کرد: برایریح طور375حها به نفر

است.داشتهاشتغالزاییغیرمستقیمطوربهنفر755حدودومستقیم

، کیش آزاد منطقه حقوقی های خواسته راستای در کرد درخواست روحانی حسن دکتر از همچنین آزاد منطقه سازمان عامل مدیر

شزبرایبا سهام واگذارگشت و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش هواپیمایی جرکت اقتصادی فعاالن به سهام این از بخشی ،زی یزه

ش٤٩گشتزبا سهام از بردرصد و آب برکت شبکه اتصال همچنین و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش برق شبکه به کیش سراسرق یرق

هدفتقویت انرزبا های ساخت شهژیر عنوان به منطقه این ساکنان بیشتر رفاه افزایش و آزادری منطقه سازمان ، پیشرو و هوشمند ی

کند.یررایاکیش

ج آهنگران طزجعفر از مالی منابع تأمین نوین روشهای از موفق استفاده در پیشرو آزاد منطقه را برایریره سرمایه بازار یق

صکرتکمیلط اوراق انتشار گفت: و کرد عنوان تمام نیمه عمرانی خوحهای اوراق و اجاره ارزشرک به دین ایجاد400ید و تومان میلیارد

در ساختمان و زمین آزاداولینصندوق سازمناطق جمله از امیدوکشور که است مالی منابع تأمین در بخش اطمینان و نوین کارهای

در…لییاردمیلیارارهز٤٢یارزولییاراعتبارمجموعباانیعمرحطر٢١اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهر:24نیوزانایر|خبرخبرادامهادامه
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یابد.گسترشهمخصوصیبهبخشیمردا

ط است ذکر به عالیرالزم شورای دبیر و رئیسجمهور کنفرانسی ویدیو حضور با آیین این در که آزادحهایی همچنینمناطق و کشور

هرم استان بردازفرماندار بهره به کیش در بلرگان از عبارت رسید ماربAکوی پرشین تلهکابینرجهای یوتاور، مسکونی مجتمع ینا،

ش حفارمیکا، ارائهخدمات شرکت دوم فاز کیش)، پارسیان سرویس (پترو گازری و نفت صنایع پیشرفته ایمنی خدمات ارائه فامور(کت

شرمه فازجدید کیش)، شرگان مدیفارم)، (کیش ورزشی مکمل و خوراکی قطره و شربت تولید ورکت اتصاالت و شیرآالت تولیدی کت

میباشند.کیش)سالمتنوشیدرمروا(آشامیدنیآبتولیدیکترشوکیش)هیدرونیوماتیککولِمت(گازونفتصنایعابزار

ط جاترهمچنین آرمیتاژ،کارخانه و ملیا های هتل ونیز، چندمنظوره مجموعه شامل نیز شد آغاز امروز آنها اجرایی عملیات هاییکه ح

فل سازههای شیزساخت آب های پکیج انواع ساخت و طراحی آرایشی، و خانگی مونتاژلوازم کشتیرانی، سکوهای انواع وری، ینکن

بارب پایانه کارتصفیه، کامیونی، چاری بندر مواصالتی جاده فرودگاه، غربی اپرون فرودگاهی، مدرسهرگو پیرامونی18ک، دیوار و کالسه

بود.کیشالمللیبینفرودگاه

)۰۵:۳۲-۰۰/۰۳/۳۱(دیگرساعاتیتاآزادمناطقملیحرط50ازیربردابهرهامروز؛

بردا ازربهره ورط50ی اقتصادی تولیدی، درزح آزادیربنایی دررتجامناطق اقتصادی ویژه و صنعتی - امروز6ی 1400خرداد31استان

میشود.آغازیرتصویصورتبهجمهوررئیسحضوربادیگرساعاتیتا

خب خبرنگار گزارش طرگزاربه این سیما؛ و صدا طری افتتاح از برنامه چهارمین و هفتاد در هرمرحها استانهای در ملی، گان،زحهای

رسید.خواهندیربردابهرهبهبلوچستانوسیستانوغربیآذربایجانگیالن،خوزستان،شرقی،آذربایجان

ط این مجموع کیش؛9حها؛راز آزاد منطقه در تولیدی و اقتصادی ارس؛رط15واحد آزاد منطقه در اقتصادی و تولیدی حرط15ح

و وزتولیدی قشم آزاد منطقه در ورط11یربنایی اقتصادی بردازح بهره جمهور رئیس دستور با اروند آزاد منطقه در آنهاریربنایی از ی

میشود.آغاز

اجرایی ورط52عملیات اقتصادی درزح هم دیگر آزادیربنایی آغازرتجامناطق امروز چابهار و ماکو انزلی، ارس، اروند، قشم، کیش، ی

شد.خواهد

میکند.ایجاداشتغالنفر920برایتومانمیلیارد65وهزار70یرگذاسرمایهبایربناییزواقتصادیتولیدی،حهایرطاین

در…لییاردمیلیارارهز٤٢یارزولییاراعتبارمجموعباانیعمرحطر٢١اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهر:24نیوزانایر|خبرخبرادامهادامه
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میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهزودیبهیمهارتحی؛رتجاآزادمناطقحهایرطازیربهرهبرداآییندرروحانی
)۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۵۹(

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم ایسنا، گزارش طربه از ملیری آزادحهای مردمرتجامناطق اینکه بیان با ی

بز بسیار رییسجمهورمسئولیت آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی بهرگ کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنان

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

سرمایهگذا افزایش شاهد زودیرسیزدهم به شاءاهلل ان گفت: جمهور شوند.رییس بهرهمند آن سود و نفع از بتوانند مردم و باشیم یها

سرارتح ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته سرمایهگذازیمها افزایش شاهد سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یهاریر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیم

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم ایسنا، گزارش طربه از ملیری آزادحهای مردمرتجامناطق اینکه بیان با ی

بز بسیار رییسجمهورمسئولیت آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی بهرگ کردند. انتخاب را خود ی
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میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنان

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۱۱:۴۱-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتههایمرتحزودیبهروحانی:

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و طرحجتاالسالم از ملیری آزادحهای بسیاررتجامناطق مسئولیت مردم اینکه بیان با ی

رییسجمهوربز آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی اقدامرگ این برای آنان به کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیار

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبرزودیبهیمهاتحرکار:ارباز|خبرخبرادامهادامه
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میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور روحانی ایسنا، گزارش سراربه ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته امیدوارمزیمها و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهمدولتدرکه

)۰۸:۲۷-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور رییس سرارایسنا: ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته درزیمها که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهمدولت

میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبرهایمتحرزودیبهروحانی:بازتاب:|خبرخبرادامهادامه
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بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و طرحجتاالسالم از ملیری آزادحهای بسیاررتجامناطق مسئولیت مردم اینکه بیان با ی

رییسجمهوربز آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی اقدامرگ این برای آنان به کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیار

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

ارزشباپروژه50افتتاحمیشود:انجامرئیسجمهورفرمانبهآزادمناطقپروژههایافتتاحمرحلهازدورپنجمینباهمزمان
)۱۶:۰۴-۰۰/۰۳/۲۷(ی-صنعتیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیاردهزار80

ازربهرهبردا و50ی تولیدی عمرانی، ارزشزپروژه با میلیارد80یربنایی اجراییرهزار عملیات آغاز و سرمایهگذا50یال ارزش با دیگر ازرپروژه بیش هزار641ی
شد.خواهدآغازکنفرانسوویدئیقرطازورئیسجمهورفرمانبای-صنعتیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیارد

شورایعالی دبیر و رئیسجمهور مشاور مومنی حمیدرضا مناطق، آزاد اخبار گزارش آزادبه گفت:مناطق خبر این اعالم با اقتصادی ویژه و

پروژههای افتتاح مرحله از دور آزادپنجمین دوشنبهرتجامناطق روز رئیسجمهور؛ روحانی دکتر حضور با ب31ی-صنعتی گزاررخردادماه

میشودداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:ها:ینبرتر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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شد.خواهد

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه سرمایهگذارو اعتبار پروژهها، تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی ی-رتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، اعتبار15صنعتی با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرسرمایهگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و سرمایهگذا15نفر،260یال اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و و880یال نفر

میشود.افتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرسرمایهگذااعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9

سرمایهگذا مجموع داد: ادامه بهرهبردارمومنی آماده پروژههای در شده انجام آزادیریهای کیش)مناطق و قشم اروند، هزار80(ارس،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145و

کلنگزنی و اجرایی عملیات در50آغاز آزادپروژه اینکهرتجامناطق به اشاره با ادامه در رئیسجمهور با50ی-صنعتیمشاور دیگر پروژه

و641یرسرمایهگذا اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال کرد،117هزار خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات رئیسجمهور فرمان با نفر

کلنگزنی عملیات سرمایهگذا8گفت: اعتبار با ارس آزاد منطقه در و17یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و پروژه6نفر،738یال

سرمایهگذا اعتبار با اروند آزاد منطقه و35یردر اشتغالزاییرمیلیارد171هزار با و اعتبار405یال با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک نفر،

و4یرسرمایهگذا اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و سرمایهگذا3نفر،120یال اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه میلیارد713هزار

ور یکهزار اشتغالزایی با و سرمایهگذا14نفر،562یال اعتبار با قشم آزاد منطقه در و73یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد285هزار با و یال

و سرمایهگذا10نفر،936یکهزار اعتبار با کیش آزاد منطقه در و35یرپروژه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال نفر

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار12یرسرمایهگذااعتبارباماکوآزادمنطقهدرپروژه8

در217 پروژه تومان میلیارد آزادهزار پروژههایمناطق به ادامه در استمومنی احداث دست آزاددر میانگینرتجامناطق با که ی-صنعتی

گفت:53پیشرفت و کرد اشاره نیز هستند، احداث حال در مناطق622درصدی این در هماکنون مختلف حوزههای و بخشها در پروژه

سرمایهگذا ارزش که است احداث حال نیزردر آنها برای شده انجام و2ی میلیارد127میلیون (رهزار میزان217یال و تومان) میلیارد هزار

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغال

اول دوره در است؛ ط99یوررشه(گفتنی افتتاح آزادحهایر) اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه میلیارد800هزار

اشتغال و و4تومان دوم412هزار دوره در سرمایهگذا60)99دیماه(نفر؛ ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد و3هزار نفر؛200هزار

سوم دوره نیز1400فروردین(در سرمایهگذارط39) با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد چهارم5042هزار دوره در و نفر

رسید.یربهرهبردابهنفر943وهزار2اشتغالوتومانمیلیاردهزار6ارزشبهپروژه94)رفطسعیدعیدباهمزمان1400(اردیبهشت

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیارد38ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومان

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ 46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

رئیس…مانفربهادآزمناطقپروژههایافتتاححلهمرازدورپنجمینبامانهمزاد:آزمناطقسانیراطالعویخبرپایگاه|خبرخبرادامهادامه
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یرسرمایهگذاباگربزپروژه14اجراییعملیاتآغازشد:انجامقشمدریرجمهورئیسکنفرانسیوویدئحضورباآیینیدر
)۰۸:۱۹-۰۰/۰۳/۳۱(قشمدریردالمیلیون172ویالیرمیلیارد32005

اجرایی عملیات آغاز بز14کلنگ انررپروژه عمرانی، حوزههای در دژگ نقل و حمل آبری، گردشگریپروزیایی، و اعتباری با درمجموع بالغبرری و32ی هزار
شد.زدهزمینبهقشمآزادمنطقهدریرجمهورئیسکنفرانسیوویدئحضوربادالرمیلیون172ویالرمیلیاردپنج

بر افزون مجموع در پروژهها این اجرایی عملیات آغاز با مناطق، آزاد اخبار گزارش و7به و116هزار یکهزار شامل صورت936نفر به نفر

میشوند.کاربهمشغولآنهادرغیرمستقیمبهصورتنفر180وهزار5ومستقیم

بز پروژه دو اجرای راهسارآغاز بززگ اجرای پروژه گزارش، این رمکانریبراساس روستای تا قشم هنگام میدان حدفاصل جنوبی ساحل گراه

طول سرمایهگذا35به با و و10یرکیلومتر قرارمیلیارد850هزار بزریالی خاتماالنبیاء، اعتباررگترگاه میزان نظر از پروژه میانرین در یالی

میکنند.پیدااشتغالآندرغیرمستقیمبهصورتنفر600ومستقیمصورتبهنفر300کهمیشودمحسوبپروژه14این

طولزبهسا به فرودگاه-باسعیدو محور بز75ی پروژه دومین اعتباررکیلومتر میزان نظر از اینرگ میان در با14یالی که است پروژه

میلیارد8یرسرمایهگذا اشتغالزاییرهزار و قشم آزاد منطقه سازمان و100یالی مستقیم صورت به در250نفر غیرمستقیم صورت به نفر

شد.زدهزمینبهآناجراییعملیاتآغازکلنگقشمدرایراناسالمییرجمهورئیسکنفرانسیوویدئافتتاحآیین

دال7یرسرمایهگذا آمادهسارمیلیارد سهزیپروژه نفت، پاالیشگاه یک پتروشیمی، مجتمع پنج شامل سلخ پتروشیمی و گاز نفت، هاب ی

بانک سرمایهگذارواحد با ال.ان.جی واحد سه و دالرینگ میلیارد هفت درری و2ی تولید600هزار ظرفیت با مجموع در و زمین هکتار

جابهجایی مشا12و با که سال در سوخت تن شرمیلیون و قشم آزاد منطقه سازمان ازرکت دیگر یکی میشود، اجرا هاب توسعهگر کت

سرمایهگذا مجموع با آن اجرای آغاز برای که پروژههاست اشتغالزاییریراین و میلیاردی هزار پنج مستقیمرنف350یالی صورت به ی

شد.کلنگزنیآیینایندرغیرمستقیمصورتبهیرنف1200و

ادا ساختمان احداث اجرایی عملیات آغاز بارکلنگ قشم آزاد منطقه سازمان مترمربع18ی سرمایهگذازهزار با و میلیارد3500یریربنا

شد.زدهزمینبهآیینایندرنیزغیرمستقیمصورتبهنفر700ومستقیمصورتبهنفر350اشتغالزاییواالانبیاءخاتمگاهرقرایالیر

گردشگ مجتمع احداث میزانرهمچنین به مساحتی در سوزا سوالر اقامتی سرمایهگذا20ی و مترمربع شرمیلیارد1500یرهزار کتریالی

اشتغالزایی و قشم بامداد توسعه و250خصوصی مستقیم صورت به ساخت400نفر پروژه و غیرمستقیم صورت به شناور25نفر فروند

ش توسط سال سرمایهگذاردر با قشم نور اسکان خصوصی ورکت یکهزار اشتغالزاییرمیلیارد87ی و و85یال مستقیم صورت به نفر

شد.کلنگزنیآیینایندرنیزغیرمستقیمصورتبهنفر60

گردشگ و فرودگاهی مجتمع ساخت طرآغاز شروع گردشگریکلنگزنی و فرودگاهی مجتمع تکمیلی فاز اجرای و توسعه آسمانرح ی

سرمایهگذا با شرمیلیارد600یرقشم اشتغالزاییریالی و قشم آبی آسمان ایمنگستر و50کت مستقیم صورت به صورت120نفر به نفر

مساحت به زمینی در که ویدئ8٫6غیرمستقیم حضور با که بود برنامهها این از دیگر یکی میشود، اجرا جمهووهکتار رئیس یرکنفرانسی

شد.اجرا

قطعه احداث است، حاکی گزارش مربز3این جزکرگراه طولزی به قشم با10یره کهرمیلیارد500کیلومتر اعتبار صورت50یال به نفر

و م100مستقیم بلوار احداث همچنین و میکنند پیدا اشتغال آن در غیرمستقیم صورت به طولزکرنفر به طوال اعتبا2ی با و یرکیلومتر

اشتغالزاییرمیلیارد500بالغبر و و50یال مستقیم صورت به آزاد100نفر منطقه سازمان پروژههای دیگر از غیرمستقیم صورت به نفر
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شد.کلنگزنیقشمدریرجمهورئیسکنفرانسیوویدیافتتاحآییندرآنهااحداثاجراییعملیاتآغازبرایکهبودقشم

فرآو آبرپروژه بستهبندی و سرمایهگذازی با تن هزار سه ظرفیت با شرمیلیارد298یریان اشتغالزاییریالی و قشم کهن کاویان نفر16کت

و مستقیم صورت ظرفیت15به با میگو تکثیر پروژه و غیرمستقیم صورت به اشتغالزایی50نفر با قطعه مستقیم15میلیون بهصورت نفر

سرمایهگذا35و با غیرمستقیم صورت به شرمیلیارد170یرنفر کلنگزنیریالی آیین این در آنها اجرای برای نیز قشم طالل تعاونی کت

شد.

انر حوزه در پروژه بانکژسه پروژه گزارش، این اساس مساحتریبر با کشتیها به سوخترسانی یا جابهجایی10ینگ ظرفیت با و هکتار

اشتغالزایی100 با سال در سوخت تن و25هزار مستقیم صورت به سرمایهگذا150نفر با که غیرمستقیم صورت به دال36یرنفر یرمیلیون

انررش مکین اسیدسولفوژکت فرمالدئید، تولید پتروشیمی مجتمع با همراه میشود، اجرا قشم (پاییندستری پلیاستر الیاف و یک

تولید با اشتغالزایی125پتروشیمی) با پتروشیمی محصوالت تن و210هزار یکهزار و مستقیم صورت به غیرمستقیم140نفر صورت به نفر

سرمایهگذا با دال56یرو شرمیلیون دیگری پروژه دو نیز قشم جندیشاپور زمینرکت به آنها اجرای آغاز کلنگ آیین، این در که بود ی

شد.زده

پلیم قیر پاالیشگاه سولفوررایجاد گاز، (نفت، پاییندستی و شزی توسط نیمدرصد) (ریر قشم شمس نیروی شزکت کتریرمجموعه

مج نیررهیربدان پاسا320گاهوی هلدینگ تولیدرمگاواتی ظرفیت با سرمایهگذا8گاد) با و روز در بشکه دال80یرهزار ورمیلیون ی

و85اشتغالزایی مستقیم صورت به در310نفر آن اجرایی عملیات شروع برای که بود پروژههایی دیگر از نیز غیرمستقیم صورت به نفر

.شدکلنگزنیآییناین

دوشنبه امروز است، جمهو1400خردادماه31گفتنی رئیس حضور با کنفرانسی ویدیو آیین تعدادردر ار105ی اعتبار با میلیون667یزپروژه

و و276دالر یورو و61یالیرمیلیون ط150هزار معرفی و کلنگزنی افتتاح، بخش سه در میلیاردی منطقهرهزار در اجرا حال در حهای

رسید.یربهرهبردابهومعرفیقشمآزاد

افتتاحهای از مرحله چهار در این از پیش قشم آزاد منطقه میشود، جمهوریادآور باریاست امید و تدبیر دولت در اعتبار63ی به پروژه

است.داشتهحضورخصوصیودولتیبخشدودریردالمیلیون281ویورومیلیون340یزارومیلیاردی670وهزار64یالیر

درپروژه76معرفیباپویااقتصادتپشپذیرفت:صورتکشورآزادمناطقدریرجمهویاسترافتتاحهایدورپنجمیندر
)۰۸:۱۹-۰۰/۰۳/۳۱(قشمآزادمنطقهاجراحال

ویدئ جلسه رئیسجمهورودر حضور با تقرط76کنفرانسی اعتبار با قشم آزاد منطقه اجرای حال در و19یبیرح و223یال،رمیلیارد185هزار یورو میلیون
شد.معرفیدالرمیلیون494

انر و نفت شیالت، صنعتی، عمرانی، حوزههای در پروژهها این مناطق، آزاد اخبار گزارش محیطژبه گردشگزی، و درریست هماکنون ی

باشد.داشتهقشمتوسعهدرمهمینقشمیتواندکهاجراستحال

هدفگذا نقشآفربا جهت قشم آزاد منطقه در گرفته صورت اقتصادری سیاستهای به عمل راستای در واقعی خصوصی بخش فعال ینی

است.شدهانجامخصوصیبخشتوسطحهارطایندرگرفتهصورتیرسرمایهگذادرصد99ازبیشمقاومتی،

اجرعملی…آغازشد:انجامقشمدریجمهوررئیسانسیکنفروویدئحضورباآیینیدراد:آزمناطقسانیراطالعویخبرپایگاه|خبرخبرادامهادامه
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و5 بهرهبردا704هزار با و داشت خواهند اشتغال پروژهها این ساخت دوره در مجموعرنفر در نیز آنها و4ی نیروهای550هزار از نفر

کرد.خواهندپیدادستپایداراشتغالبهمستقیمصورتبهبومی

اقتصادی، پروژههای میان انررط7از و نفت حوزه به مربوط صنعتی،رط13ی،ژح و تولیدی مختلف حوزههای به مربوط مربوط21ح پروژه

میباشد.قفس)درماهیومیگوتکثیرو(پرورششیالتبخشبه

عمرانی،8همچنین محیط2پروژه وزپروژه گردشگ25یستی صنعت و اقامتی حوزههای به مربوط دیگرپروژه بخش طری از حهایری

میدهند.تشکیلراقشمآزادمنطقهاجرایحالدر

دوشنبه امروز است، ویدئ1400خردادماه31گفتنی آیین جمهوودر رئیس حضور با تعدادرکنفرانسی ار105ی، بااعتبار میلیون667یزپروژه

و و276دالر یورو و61یالیرمیلیون ط150هزار و کلنگزنی افتتاح، بخش سه در میلیاردی قشمرهزار آزاد منطقه در اجرا حال در حهای

رسید.یربهرهبردابهومعرفی

افتتاحهای از مرحله چهار در این از پیش قشم آزاد منطقه میشود، جمهوریادآور باریاست امید و تدبیر دولت در اعتبار63ی به پروژه

است.داشتهحضورخصوصیودولتیبخشدودریردالمیلیون281ویورومیلیون340یزارومیلیاردی670وهزار64یالیر

اروندآزادمنطقهدرخدماتیوصنعتیحرط17کلنگزنیویربهرهبرداگرفت:صورترئیسجمهورکنفرانسیوویدئحضوربا
)۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۰۰(

ازرط17 بیش ارزش به صنعتی و9ح سرمایهگذارمیلیارد430هزار وریال داخلی جمهو100ی رئیس کنفرانسی ویدئو دستور با داخلی، ارز یورو دررمیلیون ی
شد.کلنگزنیویربهرهبردااروندآزادمنطقه

س مناطق، آزاد اخبار گزارش طربه این گفت: آیین این در اروند آزاد منطقه سازمان برایرپرست اروند آزاد منطقه اقتصادی حهای

است.کردهایجاداشتغالغیرمستقیمصورتبهنفر410ویکهزاربرایومستقیمصورتبهنفر665

ط این افزود: گروسی ورحسین شلمچه سایت خرمشهر، صنعتی سایت در اروند آزاد منطقه توسعه برای خصوصی بخش توسط حها

شدند.کلنگزنیویربهرهبرداآبادانیکشمارهصنعتیکرشه

ش کرد: بیان پروی از پت ظرف محصول با اروند موفق پالست نوآوران اعتباررکت با اشتغالزاییرمیلیارد58یفرم با و به28یال نفر

شد.افتتاحآبادانصنعتیکرشهدرغیرمستقیمومستقیمصورت

شهرس در نیز وارنا غذایی صنایع داشت: اظهار اروند آزاد منطقه سازمان سرمایهگذارپرست و پنیر تولید محصول با آبادان صنعتی یرک

شد.یربهرهبردانفر86اشتغالزاییباویالرمیلیارد181

ش افزود: اعتباررگروسی با کلراید آلومینیوم پلی محصول تولید با گلگاه اشتغالزاییرمیلیارد450کت با و و76یال مستقیم نفر

شد.یربهرهبرداآبادانصنعتیکرشهدرغیرمستقیم

ش گفت: چاکروی سانا سرمایهگذارکت با شوینده مواد انواع تولید با نیز اروند اشتغالزاییرمیلیارد206یرخ و صورت79یال به نفر

شد.یربهرهبرداآبادانصنعتیکرشهدرغیرمستقیمومستقیم

ش افتتاح با اشاره با شرگروسی این افزود: زمرد، صدف فوم پلیاستایرکت از ساختمانی پانال محصول با گذارکت سرمایه با یرن

تپشفت:پذیرتصورکشورادآزمناطقدریجمهوریاسترافتتاحهایدورپنجمیندراد:آزمناطقسانیراطالعویخبرپایگاه|خبرخبرادامهادامه
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اشتغالزاییرمیلیارد40 و ش82یال همچنین و غیرمستقیم و مستقیم صورت به ساختمانیرنفر پانال محصول تولید با فرم پویا پژمان کت

شدند.یربهرهبرداآبادانصعنتیکرشهدرنفر38اشتغالزاییمیزانویالرمیلیارد67یرسرمایهگذابانرپلیاستایاز

شرس کرد: بیان اروند آزاد منطقه سازمان آرپرست پیشگامان سرمایهگذارکت میزان با جوراب محصول تولید با تجارت میلیارد81یریا

شد.یربهرهبرداآبادانصنعتیکرشهدرغیرمستقیمومستقیمصورتبهنفر27اشتغالزاییباویالر

بهرهبردا به اشاره با شروی از شری این گفت: اروند طالئی تجارت لنگر سرمایهگذارکت با الایدی المچ محصول تولید با یرکت

کرد.فراهمراغیرمستقیمومستقیمصورتبهنفر44اشتغالزمینهکهشدیربهرهبرداآبادانصنعتیسایتدریالرمیلیارد29

ش کرد: بیان سرمایهگذارگروسی حجم با و زعفران بستهبندی با آذین سیویل اشتغالزاییرمیلیارد52یرکت میزان و به44یال نفر

رسید.یربهرهبردابهخرمشهرصنعتیکرشهدرغیرمستقیمومستقیمصورت

شرس گفت: اروند آزاد منطقه سازمان ورپرست مونوپاد آدابتور، انواع یو.اس.پی، کابل تولید با نیز اروند کاسپین صنعت الکترو پویا کت

گردید.افتتاحخرمشهرصنعتیکرشهدرنفر56اشتغالزاییمیزانویالرمیلیارد67یرسرمایهگذامیزانبانیزدوربین

ش داشت: اظهار باروی و بیسیم آنالین فروش پایانه باسیم، آنالین فروش پایانه تولید با نیز کیش پارسیان الکترونیک تجارت کت

شد.یربهرهبرداخرمشهرصنعتیکرشهدرغیرمستقیمومستقیمصورتبهنفر226ویالرمیلیارد986یرسرمایهگذامیزان

شه در صنعتی پساب تصفیهخانه عملیات آغاز به اشاره با اعتباررگروسی با پروژه این گفت: خرمشهر صنعتی و2ک یالرمیلیارد778هزار

شد.خواهداحداث

کرد:رس بیان اروند آزاد منطقه سازمان و13پرست یکهزار اعتبار با نیز دسترسی) جاده شهرمیلیارد317معبر( در خرمشهرریال صنعتی ک

شد.خواهداحداث

کلیدخانه داشت: اظهار شه400وی در وات اعتباررکیلو با نیز خرمشهر صنعتی و2ک ورمیلیارد741هزار خرمشهر صنعتی سایت در یال

میشود.احداثغیرمستقیمومستقیمصورتبهنفر75اشتغالزاییمیزانبا

هوایی خط افزود: سرمایهگذا400گروسی میزان با اشتغالزاییرمیلیارد99یرکیلووات با و ایجاد90یال خرمشهر صنعتی سایت در نفر

شد.خواهد

میشود.احداثآبادانصنعتیسایتدریالرمیلیارد236بانیزی)زجادهسا(معبر6یزنوساویزبهساگفت:ادامهدروی

کارس تجهیز کرد: اظهار پایان در اروند آزاد منطقه سازمان اعتباررپرست با نیز شلمچه-بصره راهآهن اتصال پروژه با100گاه و یورو میلیون

شد.انجامشلمچهیرتجاسایتدرنفر490اشتغالزاییمیزان

مساحت با اروند آزاد منطقه است، و37گفتنی مینوشهر400هزار و خرمشهر آبادان، شهرهای شامل فارس خلیج غربی شمال در هکتار

دارد.قرارکارونواروندرودخانهدوتالقیمحلدرکهاستمینو)یرهزج(

حطر17کلنگزنیویدارهبربهرفت:گرتصوررئیسجمهورانسیکنفروویدئحضوربااد:آزمناطقسانیراطالعویخبرپایگاه|خبرخبرادامهادامه
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احداثویربهرهبرداشد:انجامرئیسجمهورفرمانباتولیدجهشبرایامیدوتدبیرملیپویشچهارمینوهفتاددر
)۱۰:۰۰-۰۰/۰۳/۳۱(اقتصادیویژهوآزادمناطقسازمانهاییربناییزواقتصادیحرط102

اجراییربهرهبردا عملیات آغاز و و102ی اقتصادی تجازپروژه آزاد مناطق در (ریربنایی دوشنبه روز کشور اقتصادی ویژه و فرمانهخردادما31ی-صنعتی با (
شد.آغازکنفرانسوویدئیقرطازورئیسجمهور

چهارمین و هفتاد در روحانی، حسن دکتر والمسلمین حجتاالسالم دولت، اطالعرسانی پایگاه از نقل به مناطق آزاد اخبار گزارش به

های پروژه افتتاح آیین پنجمین در و تولید، جهش برای امید و تدبیر ملی پویش آزادهفته رسمیمناطق افتتاح فرمان پروژه102کشور،

و درزاقتصادی را آزادیربنایی هرمرتجامناطق بلوچستان، و سیستان خوزستان، استانهای اقتصادی ویژه و آذربایجانزی-صنعتی گان،

کرد.صادرگیالنوشرقی

اجرای در50برای آزادپروژه بهرهبردامناطق امروز که کشور اقتصادی ویژه شد،رو آغاز آنها از رسمی و8ی اعتبار15هزار تومان میلیارد

اجرایزه برای و شده نیز52ینه گردید آغاز رسما امروز آنها احداث عملیات که و62طرحی گرفته50هزار نظر در اعتبار تومان میلیارد

است.شده

میشود.ایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا

افتتاح فرمان صدور از قبل ورط15رئیسجمهور صنعتی برابزح سه افزایش ارس، آزاد منطقه در سرمایهگذاریربنایی منطقهری این در ی

و یکهزار سال900از در تومان بر98میلیارد بالغ سال6به در تومان میلیارد آم99هزار اقتصادی جنگ شکست از خوبی نشانه علیهررا یکا

دانست.ایرانمردم

ط افتتاح آیین در روحانی وردکتر اقتصادی تزحهای اکبر مهندس مرحوم خاطره و یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه کهریربنایی کان

بسیار ازجملهززحمات مختلف بخشهای در آزادیادی برایمناطق مستعد مناطق از یکی عنوان به کیش از کشیدند، کشور توسعه برای

سرمایهگذارسرمایهگذا که است مناطقی جزء کیش گفت: و برد نام بسیارری بسیارزیهای استعداد و گرفته انجام آن در یادیزیادی

سرمایهگذا باشد.ربرای خارجی سرمایه جذب و تحول برای کشور جنوب آزاد منطقه در مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد هم بیشتر ی

به دوازدهم و یازدهم دولت همانند هم سیزدهم دولت دارم اطمینان افزود: آزادرئیسجمهور عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

سرمایهگذا افزایش شاهد کرونا و اقتصادی جنگ رغم به خوشبختانه افزود: روحانی درردکتر آزادی بخشمناطق فعالیت و تالش با

است.شدهکشورآیندهوتولیداقتصاد،آیندهبهمردمبیشتریرامیدوابهمنجرکههستیمخصوصی

ط افتتاح به اشاره با ادامه در مهمررئیسجمهور روابطزحهای دارم اطمینان داشت: اظهار ارس، آزاد منطقه در اقتصادی و بنایی یر

جمهورجمهو با ایران اسالمی تحری شدن برداشته از بعد آذربایجان بیشتری گسترش شد، خواهد برداشته زودی به که خواهدریمها ی

یافت.

همکا برای مهمی بسیار تصمیمات اینکه بیان با روحانی همهردکتر گفت: است، شده اتخاذ آذربایجان کشور رئیسجمهور با کشور دو ی

تح خاطر به تصمیمات تحراین لغو با که بود شده مواجه کندی با غیرقانونی و ظالمانه اجراییریمهای و عملیاتی نزدیک، آینده در یمها

بود.خواهندکشورغربوشمالیزمرمناطقدرمثبتبسیارتحولیکشاهدمردمومیشود

۱۴۰۰خرداد۳۱

۶۵۷
Freena.ir

http://www.newswire.ir/MIOSUUYJ


/۰۰/۰۳(کیشآزادمنطقهدریرگردشگوخدماتیعمرانی،حرط9ازیربهرهبرداپذیرفت:صورترئیسجمهوردستوربا
۳۱-۱۳:۲۷(

) دوشنبه کشور،هخردادما31امروز آزاد مناطق پروژههای افتتاح آیین پنجمین در گردشگرط9) و خدماتی عمرانی، جرح در رئیسزی دستور با کیش یره
رسید.یربهرهبردابهکنفرانسوویدئصورتبهیرجمهو

ط این اجرای برای مناطق، آزاد اخبار گزارش باربه همزمان صورت به که بارط50حها اروند و قشم ارس، آزاد منطقه سه در دیگر ح

جمهو رئیس روحانی حسن االسالم حجت شد،ردستور افتتاح میلیارد19ی سرمایهگذارهزار و11یالی،ریریال یورو میلیون22میلیون

سرمایهگذا ارردالر برایزی آن نتیجه در که شده انجام و375ی مستقیم صورت به شده755نفر ایجاد شغل غیرمستقیم صورت به نفر

است.

ط بلراین یوتاور، مسکونی مجتمع شامل، ماربAکوحها پرشین شرجهای شرینا، دوم فاز پارسیان، سرویس پترو ایمنیرکت خدمات کت

مه فامور شرفرآیند دوم فاز میکا، تلهکابین شرگان، جدید فاز پویش، طاها شرکت مدیفارم، کیش متلرکت هیدرونیوماتیک،وکت ک

است.کیشالمتیدرمرواکترش

مساحت به زمینی در یوتاور مسکونی و10مجتمع با100هزار مترمربع21مترمربع بازهزار و میلیارد6یربنا سرمایهگذارهزار احداثریال ی

است.شدهایجاداشتغالغیرمستقیمصورتبهنفر150ومستقیمصورتبهنفر30برایآندرکهشده

ماربAکوبل پرشین مساحترجهای به زمینی در نیز و11ینا با595هزار و14مترمربع مستقیمزمترمربع865هزار اشتغال برای نفر27یربنا

است.شدهاحداثاعتباریالرمیلیاردهزار10بانفر350غیرمستقیمو

دارایرش نیز کیش پارسیان سرویس پترو نمونهگی27کت خدمات ارائه به مربوط حفاردستگاه گل از ارائهری اطالعات، پایش و ی

است.پیشرفتهمادالکینگسرویسارائهویرحفاخدمات

ط این سرمایهگذارمیلیارد150حربرای سرمایهگذاریریال دالر میلیون پنج و ارریالی آنزی نتیجه در که شده انجام صورت46ی به نفر

هستند.کاربهمشغولغیرمستقیمصورتبهنفر57ومستقیم

ش دوم مهرفاز فامور فرآیند ایمنی خدمات ایمنیرکت بازرسی منظور به نیز کیش آموزش45گان و گاز و نفت صنایع به مربوط قرارداد

و مستقیم400یکهزار اشتغال افق با غیرمستقیم12نفر و با18نفر سرمایهگذارمیلیارد200نفر وریریال سرمایهگذا700یالی یورو یرهزار

است.شدهاحداثیزار

با نیز کیش میکا و20تلهکابین معمولی ب2کابین و رفت مسیر کیلومتر سه طول به ویژه بارکابین سرمایهگذارمیلیارد600گشت یریال

ور سرمایهگذا10یالی یورو اررمیلیون آنزی در که شده احداث و80ی مستقیم صورت به کار120نفر به مشغول غیرمستقیم صورت به نفر

هستند.

ش دوم حفارمرحله زمینه در خدمات ارائه جهت پویش طاها دایرکت نموداری و مغزهگیرگیرکشنال و درونچاهی دوربین و باری ی

سرمایهگذارمیلیارد250 وریریال سرمایهگذا17یالی دالر اررمیلیون مستقیمزی اشتغال افق با غیرمستقیم70ی و احداث130نفر نفر

است.شده

ش جدید هشترفاز ساالنه تولید افق با ورزشی مکملهای انواع و خوراکی قطرههای و شربت تولید عرصه در فعال مدیفار کیش کت

است.شدهایجادنفر45غیرمستقیمونفر30مستقیماشتغالبایالیرمیلیارد270یرسرمایهگذاباقوطیمیلیون

۱۴۰۰خرداد۳۱
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متلرش بهوکت زمینی در گاز و نفت صنایع حوزه در دقیق ابزار اتصاالت و شیرآالت تولید زمینه در که نیز کیش هیدرونیوماتیک ک

عملیاتی700مساحت حجم با با13مترمربع قطعه آنرمیلیارد450هزار نتیجه در که شده احداث اعتبار و10یال مستقیم صورت به نفر

هستند.کاربهمشغولغیرمستقیمصورتبهنفر60

مروارش بارکت دارد، فعالیت شرب آب تولید زمینه در که کیش المت سرمایهگذارمیلیارد700ید مستقیمریال اشتغال افق با نفر70ی

غیرمستقیم ش200و این است. شده احداث ساالنهرنفر است قادر لیوانی،630کت آشامیدنی آب لیتر و6هزار آب400میلیون لیتر هزار

بط و13سیسی،500یرآشامیدنی آشامیدنی500میلیون آب لیتر و6سیسی،1500هزار آشامیدنی200میلیون آب لیتر سه20هزار گالنی،

کند.بازارروانهوتولیدرایفرمرپازپتتولیدتن810ویرلیت10گالنیآشامیدنیآبلیترهزار200ومیلیون

اجرایی عملیات آیین این در گزارش، این گردشگرط12براساس و خدماتی عمرانی، جرح در جمهوزی رئیس دستور با کیش بهریره ی

ویدئ طوصورت این اجرای برای که شد آغاز و15حهارکنفرانسی سرمایهگذارمیلیارد209هزار شاملریریال که شد خواهد انجام یالی

است.دولتیبخشیرسرمایهگذایالرمیلیارد106ووهزار14ودولتیبخشیرسرمایهگذایالرمیلیارد103ویکهزار

است، تاکید به این93الزم اعتبارات از هرط12درصد دولتی منابع از نیز درصد هفت و خصوصی بخش سوی از درزح که میشود ینه

شد.خواهدایجادشغلغیرمستقیمومستقیمصورتبهنفر686ویکهزاربرایبرایآناجراینتیجه

تجا مراکز بر عالوه هماکنون است، حدودرگفتنی خدماتی، و سرمایهگذا340ی حجم با صنعتی خدمات و صنعتی و10یالیریرواحد هزار

ورمیلیارد593 دال534یال چوبی،رمیلیون مصنوعات پزشکی، تجهیزات پالستیکی، «مصنوعات تولیدات ازجمله مختلف زمینههای در ی

و هزار پنج واحدها این در و است فعال کیش در بهداشتی» و آرایشی محصوالت و غذایی مواد کار567بستهبندی به مشغول نفر

میباشند.

/۰۰/۰۳(ارسآزادمنطقهدرصنعتیوتولیدیحرط15افتتاحگرفت:انجامکنفرانسوویدئیقرطازرئیسجمهوردستوربا
۳۱-۱۳:۲۷(

) دوشنبه رئیسجمهور،هخردادما31امروز دستور با و کشور آزاد مناطق پروژههای افتتاح آیین پنجمین در منطقهرط15) در تولیدی و عمرانی صنعتی، ح
رسید.یربهرهبردابهوافتتاحفرعی،حرط12واصلیحرطسهازمتشکلارس،آزاد

بهرهبردا و اجرا برای مناطق، آزاد اخبار گزارش طربه این از و26حهاری سرمایهگذارمیلیارد187٫5هزار وریریال دالر100یالی هزار

است.گرفتهانجامیزاریرسرمایهگذا

است.شدهفراهمارسآزادمنطقهدرنفر575مستقیماشتغالزمینهحهارطاینافتتاحباگزارش،اینبراساس

ط هشت احداث کلنگ همچنین سرمایهگذارامروز با ارس آزاد منطقه صنعتی و عمرانی تولیدی، و21یرح دستوررمیلیارد112هزار با یال

شد.زدهزمینبهکنفرانسیوویدئصورتبهویرجمهورئیس

اشتغالزایی با ارس» موتور سرمایهگذا158«ایستا و و20یرنفر بارمیلیارد250هزار سهند» گستر «شیمی و50یال، اشتغالزایی هزار2نفر

سرمایهگذارمیلیارد180و شریال و باری نگین» صنعت و «کشت و110کت یکهزار و اشتغالزایی سرمایهگذارمیلیارد50نفر ازجملهریال ی،

بودند.ارسآزادمنطقهشدهافتتاحهایحرط

دشگرگروخدماتیانی،عمرحطر9ازیدارهبربهرفت:پذیرتصوررئیسجمهوردستوربااد:آزمناطقسانیراطالعویخبرپایگاه|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۶۵۹
Freena.ir

http://www.newswire.ir/KIOS26TK


ط اجرایی عملیات ویرهمچنین، ساختمان ژئوپازح اشتغالزاییریاتور با ارس سرمایهگذا10ک و شرمیلیارد120یرنفر وریال، کشت کت

و هزار چهار تولید ظرفیت با ارس آذرتروند المللی بین اشتغالزایی500صنعت سال، در گوجهفرنگی سرمایهگذا100تن و هزاررنفر سه ی

گاودارمیلیارد828و و سرمایهگذاریال با راسی هزار سه و2یری ورمیلیارد855هزار جمهو150یال رئیس دستور با اشتغالزایی یرنفر

شد.آغاز

با ارس آزاد منطقه است، م70گفتنی با وسعت هکتار درزکرهزار جلفا شهر تبرکیلومت130یت شمالغرب تاری و است شده واقع یز

دارد.امتدادینرخداآفشهرستان

)۱۱:۰۶-۰۰/۰۴/۰۱(فوالدصنایعبخشدراروندآزادمنطقهمثبتیهایزیربرنامهواقداماتداشت:اظهارخوزستاناستاندار

است.داشتهخوبیاقداماتفوالدصنایعدراروندآزادمنطقهگفت:خوزستاناستاندار

کلنگزنی و افتتاح مراسم حاشیه در دشتکی سلیمانی قاسم مناطق، آزاد اخبار گزارش اقدامات17به اروند، آزاد منطقه در صنعتی پروژه

ار مثبت را منطقه این در فوالد صنایع حوزه در شده برنامهزانجام با همراه خوبی بسیار تالش حوزه این در افزود: و کرد یهاییزیریابی

رود.پیشسرعتبهسالدرتنمیلیوننیموچهارازفوالدتولیدمیرسدنظربهواستانجامحالدرمشخصشاخصهایبا

تص حدودروی پتروشیمی باالدستی و پاییندستی صنایع در همچنین کرد: جا110یح سال در که شده طراحی آیندهرپروژه سالهای و ی

میرسد.انجامبهنیزآنهاتوسعهایواشتغالزاییکارهایوخوردخواهدکلید

برنامه استان، توسعه راستای در کرد: خاطرنشان پایان در خوزستان بزیراستاندار و آب و راهها حوزه در ارزشمندی بسیار درریهای ق

شکلگی بزرحال جادههای احداث نیز جادهای بخش در دید. خواهند مردم امسال را آن ثمره که است داری اقدام دست در را کهرگی یم

میکنیم.اعالممردمبهزودیبه

)۰۹:۲۷-۰۰/۰۳/۳۱(یرجمهورئیسدستوربایرتجاآزادمناطقملیحهایرطافتتاح

ط تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در ، پرسون گزارش بهربه مربوط آزادحهای استانهایمناطق در

هرم خوزستان، غربی، آذربایجان شرقی، جمهوزآذربایجان رییس دستور با بلوچستان و سیستان و گیالن زنیرگان، کلنگ یا و افتتاح ی

شد.

ط درراین که آزادحها برایرتجامناطق میشود، اجرا انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی فراهم920ی- مستقیم اشتغالزایی نفر

میکند.

تجا آزاد منطقه ارسردر سرمایهگذارط15ی ارزش با اقتصادی و تولیدی و2یرح اروند619هزار آزاد منطقه در و تومان حرط11میلیارد

میرسد.یربردابهرهبهتومانمیلیارد225یرگذاسرمایهارزشبهیربناییزواقتصادی

وتولی…حطر15افتتاحفت:گرانجامانسکنفروویدئیقطرازرئیسجمهوردستوربااد:آزمناطقسانیراطالعویخبرپایگاه|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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همچنین و15امروز تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در سرمایهگذاریربنایی ارزش با قشم صنعتی و2یری در480هزار و تومان میلیارد

افتتاح نیز کیش آزاد بردارط9منطقه بهره به تولیدی و اقتصادی طرح افتتاح ادامه در رسید. اجراییری عملیات با52حها، دیگر پروژه

شد.انجامی،رجمهورییسدستوربانفر117وهزارهفتاشتغالزاییوتومانمیلیارد192وهزار64یرگذاسرمایه

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت همچنین مراسم این وردر هزار یک تومان،769ی آزاد6میلیارد منطقه در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با وراروند هزار سه گذا517ی سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک تومان، تومان،430یرمیلیارد میلیارد

گذا سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در پروژه و46یرسه تومان،217هزار گذا14میلیارد سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در یرپروژه

و هزار تومان،328هفت گذا10میلیارد سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه در579ی پروژه هشت و تومان میلیارد

شد.زنیکلنگتومان،میلیارد213وهزاریکیرگذاسرمایهاعتبارباماکوآزادمنطقه

)۰۴:۱۶-۰۰/۰۴/۰۱(شلمچه-بصرهآهنراهاحداثاجراییعملیاتآغاز

بهرهبردا و اجرایی عملیات آغاز «مراسم در امروز مؤمنی حمیدرضا ، پرسون گزارش عمرانیربه پروژههای از آزادی ویژهمناطق و

با کنفرانس ویدئو صورت به و رئیسجمهور حضور با که آزاداقتصادی» بمناطق حال اجراییرگزاردر عملیات امروز گفت: است، 52ی

ارزش با گردشگ62پروژه پتروشیمی، پروژههای شامل که آغاز تومان میلیارد مجتمعهایرهزار گلخانهای، باغات بصره، شلمچه راهآهن ی،

میشود.چابهاروقشمکیش،انزلی،ماکو،اروند،ارس،آزادمناطقدراسکیپیستوتلهکابینآبی،کرپارفاهی،ویرتجا

است. اروند آزاد منطقه در شملچه-بصره راهآهن احداث میشود، آغاز آن احداث عملیات امروز که پروژههایی این جمله از داد: ادامه وی

حاضر حال در افزود: سرمایهگذا621مؤمنی با عمرانی ازرپروژه بیش در248ی تومان میلیارد آزادهزار حالمناطق در اقتصادی ویژه و

دارند.درصد50یکیزفیپیشرفتمتوسططوربهکهاستاجرا

عالی شورای آزاددبیر بهرهبردامناطق با آتی ماههای در داد: ادامه اقتصادی ویژه اجرا،رو حال در پروژههای این از نفر37ی هزار

است.گرفتهعهدهبرخصوصیبخشراپروژههاایندریرسرمایهگذاعمدهوشدخواهندکاربهمشغول

مخا احداث روی، فوالد، پتروشیمی، شامل پروژهها این مؤمنی، گفته گردشگزبه انبار، نیررن، اسکله، ساخت شیوی، آب و ینکنرگاه

است.درصدچهارتنهاپروژههاایندردولتسهمکههستندماکووکیشقشم،چابهار،انزلی،اروند،ارس،آزادمناطقدر

اجرایی عملیات رئیسجمهور دستور با امروز کرد: خاطرنشان ارزش62وی به در42پروژه تومان میلیارد آزادهزار اقتصادیمناطق ویژه و

شد.خواهدآغاز

مهرمنبع:

یجمهوررئیسدستوربایتجارادآزمناطقملیحهایطرافتتاحسون:پر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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)۰۴:۲۳-۰۰/۰۴/۰۱(است!بودهامیدغلطتدبیرودولتراهاستمعتقدجدیددولتشود/میبرداشتهیمهارتحزودیبه

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم ، پرسون گزارش طربه از ملیری آزادحهای مردمرتجامناطق اینکه بیان با ی

بز بسیار رییسجمهورمسئولیت آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی بهرگ کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنان

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۱۰:۴۴-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

۱۴۰۰خرداد۳۱
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تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و طرحجتاالسالم از ملیری آزادحهای بسیاررتجامناطق مسئولیت مردم اینکه بیان با ی

رییسجمهوربز آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی اقدامرگ این برای آنان به کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیار

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

ایسنا

میشودداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:باتو:کتابنا|خبرخبرادامهادامه
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)۰۸:۵۹-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتحروحانی:

تح بیان با جمهورروحانی رییس با که مهمی تصمیات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته بزودی جمهوریمها ایم،ری کرده اتخاذ آذربایجان ی
بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردم

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن ایسنا، از نقل به و تازهنیوز گزارش ازربه افتتاح حاشیه در و ملی حهای

سازمانرط آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه مناطقرو عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس شد، گزار

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و الملل بین بورس شدن فعال شما، گزارش به توجه با گفت: برایرآزاد، مهم ح

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودترنشستنثمربهبرایهمدولتوکنیددنبالرامواردهمهکهباشدآزادمناطقدرتحول

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای هزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر که کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارگذاسرمایه

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم بنابراین کرد: خاطرنشان خصوصی100روحانی بخش این چون هستند امیدوار درصد

است.کردهیرگذاسرمایهحهارطاینبرایکهاست

سرمایهگذا تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید کرد: اضافه سرمایهگذاروی خصوصی بخش وقتی اما کند بهری میکند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنای

شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

تح برداشتن از بعد مطمئنم افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد برداشته زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس بسیارروحانی زحمات او گفت: مختلفرکان بخشهای در ی

در ویژه آزادبه جملهمناطق از و کوشیدند ایران آبادانی در که کسانی همه از میکنیم یاد همچنین باشد. شاد روحش امیدوارم و کشید

دادهاند.انجاممهمیبسیارکارآزادمناطقدر

بز بسیار افتتاح شاهد روز هر داد: ادامه درروی آزادگ بزمناطق بسیار های سرمایه که است مناطقی جزو کیش آنجارهستیم. در گی

بسیار استعداد هم باز و است شده سرمایهگذازانجام برای درریادی مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد بیشتر آزادی جنوبمناطق

باشد.خارجیسرمایهجذببرایکشور

کرد.خواهدکمکیززعایرانتوسعهبرایآزادمناطقبهدوازدهمویازدهمدولتهمانندسیزدهمدولتمطمئنمداد:ادامهروحانی

جررییسجمهو را قشم گذازی، سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف دیدنی بسیار مناطق با آباد ای بسیارریره یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است شده انجام منطقه این در افتتاحزخوبی باشیم. اینزحرط15یره در یربنایی

جزیرهزج این چون است ما همه خوشحالی موجب بسیارزیبا استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم برداریادی بهره و یریایی

۱۴۰۰خرداد۳۱
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دارد.یرگردشگهمچنینویارداز

دارد…ادامه

آزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217/صنعتیـیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیاردهزار80ارزشباپروژه50افتتاح
)۱۷:۰۷-۰۰/۰۳/۲۷(استاحداثدستدر

ازربهرهبردا و50ی تولیدی عمرانی، ارزشزپروژه با میلیارد80یربنایی اجراییرهزار عملیات آغاز و سرمایه50یال ارزش با دیگر پروژه

ازرگذا بیش میلیارد641ی دررهزار آزادیال طرتجامناطق از و جمهور رئیس فرمان با صنعتی ـ شد.ری خواهد آغاز کنفرانس ویدئو یق

شورایعالی دبیرخانه عمومی روابط گزارش آزادبه دبیرمناطق و جمهور رئیس مشاور مومنی» «حمیدرضا اقتصادی، ویژه و

آزادشورایعالی هایمناطق پروژه افتتاح مرحله از دور پنجمین گفت: خبر این اعالم با اقتصادی ویژه آزادو بارتجامناطق صنعتی ـ ی

شد.خواهدگزارربخردادماه31دوشنبهروزجمهور؛رییسروحانیدکترحضور

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه15ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و نفر880یال

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9و

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و نفر،120یال

گذا3 سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه14نفر،562یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با قشم و73یرآزاد ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار10نفر،936یال با کیش آزاد منطقه در پروژه

گذا و35یرسرمایه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در 12یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار

استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217

های پروژه به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

شدخواهدداشتهبربزودییمهاتحرروحانی:نیوز:هتاز|خبرخبرادامهادامه
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است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای

اول دوره در است؛ ط99یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر

(اردیبهشت چهارم دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیارد38ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومان

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ 46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

)۱۵:۴۳-۰۰/۰۳/۳۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورس

افتتاح بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و آزاد مناطق عالی شورای دبیر
میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهد

ط افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در مومنی حمیدرضا ، ایرنا از نقل به « کاالخبر » گزارش جهشربه برای امید و تدبیر عنوان با های ح

موثرت از یکی اینکه بیان با دررتولید الملل بین بورس ایجاد ها برنامه آزادین موضوعمناطق این داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه و

مهمت عنوان طربه از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر هایرین شیوه یق

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنیمسیرکشوریزارومالینیازهایتامینبالرکنتقابلواستاندارد

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:وی

شورایعالی آزاددبیر تمناطق اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه است،رو تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای ین

گذارتص سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های ماه طی راستا همین در کرد: هایریح پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات ی،

شد.انجامآزادمناطقهایسازمانکلیدی

از بیش اساس همین بر افزود: و2وی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختزمیلیارد

گردشگ و لجستیکی پروژهرهای و کاسپین بندر های اسکله تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهای

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

درپروژهتوماندمیلیارارهز217/صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاحآوا:تتجار|خبرخبرادامهادامه
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کنند.میرسانیخدمتوهستندمشغولزمینهایندرفعاالنبه

همکا اینکه بیان با میانرمومنی ای گسترده آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت گذامناطق سرمایه جذب جهت بورس بازارهای های فعالیت گسترش ازرو ویژه به ی

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

گذا سرمایه اقدامات و ها تجارفعالیت و اعتمادساری با شرایط این کرد: تاکید است، ایجادزی بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،بینمالیمنابعوسرمایهورودزمینه

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده مومنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامین

)۰۹:۳۲-۰۰/۰۳/۳۱(امیدوارنداقتصادآیندهبه/مردمشدخواهدرفعبزودییمهارتحروحانی:

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین طرحجتاالسالم از افتتاح حاشیه در و ملی حهایرحهای

آزادسازمان بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه گفت:رو آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس شد، گزار

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و الملل بین بورس شدن دررفعال تحول برای مهم آزادح هممناطق دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودترنشستنثمربهبرای

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

بخوانید؛ایسناوایرناازنقلبهادامهدرراویاظهاراتاهم

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم ط100* این برای که است خصوصی بخش این هستند، امیدوار سرمایهگذاردرصد یرحها

سرمایهگذا تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. سرمایهگذارکرده خصوصی بخش وقتی اما کند بهری میکند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنای

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر سرمایهگذار* از میزان چنین که باشند نداشته امید ایستادگیری همین نمیدهند. انجام را ی

است.مامردمواالیجایگاهازنشانبوده،بیسابقهیخرتادرکهکشیدندنیموسالسهایندرکهسختیورنجبرخالفمردم

آم خود پیش روز چند اینکه حاضر* کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را خودریم که میدهد نشان یم

ترو درراین اگر که گفتهاند نبوده، درست قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائل

میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبورآوا:تتجار|خبرخبرادامهادامه
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رفتیم.تولیدسمتبههمواکسندرومیکنیمصادراتوشدیمخودکفاماسکتولیددرمافهمیدندکهزمانیآنهمتازه*

ما اقتصاد اما دارد وجود اقتصادی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن مالیدند، خاک به را ترامپ بینی مردم *

میشد.محسوبیکارآمبهتودهنیکهبودملیحهایرطافتتاحهمینآننشانیکونشدنابودجنگاینپساز

ط افتتاح دولت آخر روز تا ما طر* ما میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی کردیمزحهایرحهای افتتاح مختلف مناطق در یادی

سرمایهگذا آنچه با شدرکه کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد اینکهرهزار از من گرفت. صورت آزادی مناطقمناطق از ایران

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکننده

تح زودی به شاءاهلل ان سرار* ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن جمهور* رییس با مهمی تصمیمات میشود. گسترده آذربایجان با ما روابط ها، آذربایجانریم ی

تح دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده مردمراتخاذ و میشود عملیاتی و اجرایی اینها همه که بود شده مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهد

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآور*{ و روزرکان هر آزاد}: مناطق در بویژه وی زحمات ی

بز بسیار افتتاح دررشاهد آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش بازرهستیم. و است شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهم

کرد.خواهدکمکیززعایرانتوسعهبرایآزادمناطقبهدوازدهمویازدهمدولتهمانندسیزدهمدولتمطمئنم*

ج را قشم ادامه در گذاز*{ سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم کرد}: توصیف آباد ای شدهریره انجام منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و افتتاحزاست باشیم. جزحرط15یره این در همهزیرهزیربنایی خوشحالی موجب یبا

دارد.یرگردشگهمچنینویاردازیربهرهبرداویاییردبخشدرهموتولیدبرایهمیادیزبسیاراستعدادیرهزجاینچوناستما

اسفند سفر در و97* نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات بودزبه اروندرود الیروبی مسئله عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در تصرکه ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق جهاتریر از که کردیم ح

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومخاتلف

ط همچنین در* به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن همرح این و است مهم بسیار میکند متصل مدیترانه یای

و نخست با ما مصوبات فعالیتزجزو و برطرف موانع که کردیم صحبت الکاظمی آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد برایرآغاز خوبی بسیار مسیر این بود نخواهد هم کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتز

سختیها هنوز همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این *

داد. خواهد ادامه را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و

امیدوارنداقتصادآیندهبهدم/مرشدخواهدفعربزودییمهاتحرروحانی:تدبیر:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۶۶۸
Freena.ir



)۰۸:۴۲-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و طرحجتاالسالم از ملیری آزادحهای بسیاررتجامناطق مسئولیت مردم اینکه بیان با ی

رییسجمهوربز آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی اقدامرگ این برای آنان به کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیار

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط۶۲۱اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا۲۴۸ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان۵۳ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا۷۰ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

۱۴۰۰خرداد۳۱

۶۶۹
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)۰۹:۰۳-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

آم خود پیش روز چند حاضراینکه کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را تروریم این خود که میدهد نشان بهریم یستها
ماسک زمینه در موضوع بانکی مسائل در اگر که گفتهاند نبوده، درست قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین

یم.رندامشکلیباشدواکسنو

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: جمهور تحررئیس شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که برداشتهریم یمها

است.گستردهایروابطشدخواهد

ط افتتاح آئین در امروز صبح جمهور رئیس روحانی حسن امید، و تدبیر رسانی اطالع شبکه گزارش آزادحهایربه ی،رتجامناطق

هرم استانهای اقتصادی ویژه و جمهوزصنعتی با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان آذربایجانرگان ی

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهکهیمرتحشدنبرداشتهازبعد

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

۱۴۰۰خرداد۳۱

۶۷۰
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سازمانیربناییزواقتصادیحرط102احداثویربردابهرهتولید؛جهشبرایامیدوتدبیرملیپویشچهارمینوهفتاددر
)۰۸:۲۱-۰۰/۰۳/۳۱(شدآغازجمهوررئیسدستوربهکشوراقتصادیویژهوآزادمناطق

اجراییربهرهبردا عملیات آغاز و و102ی اقتصادی درزپروژه آزادیربنایی بارتجامناطق دوشنبه روز کشور اقتصادی ویژه و صنعتی ی،

شد.آغازکنفرانسوویدئیقرطازوجمهوررئیسفرمان

رسمی افتتاح فرمان تولید، جهش برای امید و تدبیر ملی پویش هفته چهارمین و هفتاد در روحانی، ، خبر تفسیر گزارش پروژه102به

و درزاقتصادی را آزادیربنایی هرمرتجامناطق بلوچستان، و سیستان خوزستان، استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی آذربایجانزی، گان،

کرد.صادرگیالنوشرقی

اجرای در50برای آزادپروژه بهرهبردامناطق امروز که کشور اقتصادی ویژه میشود،رو آغاز آنها از رسمی و8ی تومان15هزار میلیارد

ه اجرایزاعتبار برای و شده نیز52ینه میشود آغاز رسما امروز آنها احداث عملیات که و62طرحی نظر50هزار در اعتبار تومان میلیارد

است.شدهگرفته

شود.میایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا

افتتاح فرمان صدور از قبل جمهور ورط15رئیس صنعتی برابزح سه افزایش ارس، آزاد منطقه در گذاریربنایی سرمایه اینری در ی

و هزار یک از سال900منطقه در تومان بر98میلیارد بالغ سال6به در تومان میلیارد اقتصادی99هزار جنگ شکست از خوبی نشانه را

دانست.ایرانمردمعلیهیکارآم

ط افتتاح آیین در ورروحانی اقتصادی های تزح اکبر مهندس مرحوم خاطره و یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه کهریربنایی کان

بسیار جملهززحمات از مختلف های بخش در آزادیادی مستعدمناطق مناطق از یکی عنوان به کیش از کشیدند، کشور توسعه برای

گذا سرمایه سرمایهگذاربرای که است مناطقی جزو کیش گفت: و برد نام بسیارری بسیارزیهای استعداد و گرفته انجام آن در یادی

گذاز سرمایه برای خارجیریادی سرمایه جذب و تحول برای کشور جنوب آزاد منطقه در مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد هم بیشتر ی

باشد.

به دوازدهم و یازدهم دولت همانند هم سیزدهم دولت دارم اطمینان افزود: جمهور آزادرئیس عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

گذا سرمایه افزایش شاهد کرونا و اقتصادی جنگ رغم به خوشبختانه افزود: دررروحانی آزادی بخشمناطق فعالیت و تالش با

است.شدهکشورآیندهوتولیداقتصاد،آیندهبهمردمبیشتریرامیدوابهمنجرکههستیمخصوصی

ط افتتاح به اشاره با ادامه در جمهور مهمررئیس های روابطزح دارم اطمینان داشت: اظهار ارس، آزاد منطقه در اقتصادی و بنایی یر

جمهورجمهو با ایران اسالمی تحری شدن برداشته از بعد آذربایجان بیشتری گسترش شد، خواهد برداشته زودی به که ها خواهدریم ی

یافت.

همکا برای مهمی بسیار تصمیمات اینکه بیان با جمهورروحانی رئیس با کشور دو اینری همه گفت: است، شده اتخاذ آذربایجان کشور

تح خاطر به تحرتصمیمات لغو با که بود شده مواجه کندی با غیرقانونی و ظالمانه های اجراییریم و عملیاتی نزدیک، آینده در ها یم

بود.خواهندکشوروغربشمالیزمرمناطقدرمثبتبسیارتحولیکشاهدمردمومیشود

خبرپایان

۱۴۰۰خرداد۳۱

۶۷۱
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خارجیسرمایهومیشودبرداشتهیمهارتحبزودیکشور:اقتصادیویژهوآزادمناطقملیحهایرطافتتاحآییندرروحانی
)۱۰:۲۸-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدیرزسراایرانسمتبه

ط هفته هر افتتاح جمهور سالررئیس آغاز از ای توسعه و ملی این99حهای بیان در جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت را تاکنون

تح از ناشی موانع و مشکالت و هستند خود کشور آبادانی و توسعه به عالقمند ایرانیان که دانست جنگرواقعیت و ظالمانه های یم

کند.ایجادمانعکشورپیشرفتوتوسعهراهدرنتوانستهکروناشیوعودشمناقتصادی

ط افتتاح آیین در دوشنبه روز روحانی ، خبر تفسیر گزارش ملیربه پروژههای و آزادحها ومناطق درهفتاد کشور اقتصادی ویژه و

تص تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش سرمایهگذارچهارمین افزایش و کشور آبادانی و توسعه روند کرد: طریح در پروژهری و حها

هستند.امیدوارکشوروخودآیندهبهمردمکهاستایندهندهنشانمختلفبخشهایدریربناییزهای

تح و اقتصادی جنگ برابر در ایستادگی و مقاومت با ایران مردم اینکه بیان با بهرروحانی را دشمن بینی و سیاه صورت ظالمانه، یمهای

آم مسئوالن گذشته روزهای در داشت: اظهار مالیدند، تحرخاک لغو برای و پذیرفته مدتها از بعد را خود اشتباه کروناریکایی واکسن یم

جمله از کرونا با مقابله تجهیزات تامین در و هستیم واکسن کننده تولید امروز ما که است درحالی این و کردند آمادگی اعالم ایران علیه

یم.رنداجرخابهیزنیاماسک

دیگ بخش در جمهور جایگاهررئیس اهمیت به اشاره با خود سخنان از آزادی گفت:مناطق کشور، اقتصاد در اقتصادی ویژه و

آزادامروز بامناطق ایران بین ارتباطی پل و شدهاند تبدیل کننده تولید و کننده صادر به کننده مصرف و کننده وارد از و یافته توسعه

هستند.جهانمختلفکشورهایوهمسایگان

اینکه بر تاکید با آزادروحانی سرمایهگذامناطق در تحرباید بزودی گفت: شوند، پیشران خارجی سرمایهری و میشود برداشته یمها

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجی

تب با خود سخنان ابتدای در جمهور بزررئیس مسئولیت به عمل خاطر به ایران مردم از (ع)، رضا امام سعادت با میالد وریک سیاسی گ

کرد.یرسپاسگزایخیرتامقطعایندریرجمهویاسترانتخاباتدرکترشواجتماعی

آم رسمی مقام یک اعتراف به اشاره با تحرروحانی گستره به آمریکا ظالمانه خریمهای بر حتی درریکا گفت: کرونا، واکسن و ماسک ید

تح را چیز همه سفید کاخ ظالمان که میگفتیم چه هر ایران، ملت علیه عیار تمام اقتصادی جنگ نیم و سال سه همهرطول و کرده یم

نمیکردند.باورعدهایبازبستهاند،راراهها

دولت و کردند اعمال ایران ملت علیه کامل محاصره نیم و سال سه سفید کاخ ظالمان که داد نشان اعتراف این افزود: جمهور رئیس

است.دادهادامهرامسیرهمانگذشتهماه5حدوددرمتفاوتشعارهایوجودبانیزیکارآمجدید

تص آمرروحانی کرد: صادریح حتی و خودکفا ماسک تولید در ایران ملت دیدند وقتی نیزریکاییها واکسن تولید زمینه در و است کننده

کرد.خواهندرفعراایرانبرایواکسنوماسکیدرخیمرتحکهکنندمیاعالمتازهاست،بودهموفق

ط مستمر افتتاح جمهور بزررئیس عمرانی آمرحهای به تودهنی یک را کشور سراسر در افتتاحهایرگ کرد: خاطرنشان و توصیف یکا

آم شاید که داد نشان تحرپنجشنبهها با بتوانند هریکاییها اما کنند، مواجه مشکل با را ایران ملت رفاه تولیدریم توانست نخواهند گز

کنند.تعطیلکشورایندررافعالیتو

است:حرشاینبهروحانیسخنانکاملمتن
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الرحیمالرحمنبسماهلل

تب موسیالرضا(ع)، علیبن حضرت سعادت با میالد شب مناسبت به جهان مسلمانان همه و ایران ملت امامیربه میکنم. عرض یک

دا چه هر و است ایرانیان ما افتخار و فخر موجب دازیمرکه همام امام آن بلند سایه آنریر بلند روح به توسل با ما کشور انشاءاهلل یم.

بود.خواهدپیشرفتوتوسعهمسیردرروزبهروزامام

بز بسیار مسئولیت مردم سیزدهمرالحمداهلل دوره برای را جمهور رئیس و دادند انجام جمعه روز در را خودشان اجتماعی و سیاسی گ

خب مجلس و مجلس میاندورهای انتخابات مناطق از بعضی در بود. هم شوراها انتخابات البته کردند. مردمرانتخاب به که بود هم گان

تبزع ایران تاریز مقطع این در که ارزشمندی و خوب بسیار اقدام این خاطر به میگویم صندوقریک پای خودشان گسترده حضور با یخی

دادند.انجامآرا

سال آغاز از گذشته هفتههای همه افتتاحهای و امروز چهارمین99افتتاحهای و هفتاد امروز و کردیم آغاز را پنجشنبهها افتتاح که

م ایران که است این عالمت اولین است. جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت یک هست، سرمایهگذارافتتاح ورکز است تولید و ی

در االن که کنید نگاه آمار همین به شما هستند. خودشان کشور آبادانی به عالقمند ایران آزادمردم شد.مناطق اعالم دررط621ما ح

آنها اجرای برای که اجراست گذا248حال سرمایه تومان میلیارد طرهزار این شده، پایان53حهاری تا و شده عملیاتی و اجرایی درصد

میرسد.افتتاحبهاینهاهمهومیکندپیداادامهآیندهسالوسال

سرمایهگذا سود به اگر باشند، نداشته امید خودشان کشور آینده به مردم اگر است. مهمی بسیار مساله باشند،راین نداشته امید خود ی

در248نمیآیند فقط تومان میلیارد آزادهزار بسیاررسرمایهگذامناطق مناطق کنند. آنهازی در روزانه که هست کشور سراسر در یادی

اینرسرمایهگذا در که مشکالتی و سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی میشود. یک3ی برابر در کشیدند، مردم نیم و سال

تا در بینظیر اقتصادی تارجنگ در که منطقه راریخ ملتی که بوده، نظیر کم هم جهان مانند3.5یخ کنند، محاصره کامل طور به سال

است.نداشته

تح را ملتی سفید کاخ ظالمان اینراینکه بگذارند. دست روی دست و نکنند حمایت و کمک سفید کاخ ترس از هم دیگران و کنند یم

آم دارایی مسئولین که تحرحرفی آمادهایم فردا از که کردند اعالم پیش روز سه برداریکا را کرونا واکسن تروریم این یعنی یستهاریم،

جدید دولت که ماهها از بعد حاال کردند. قفل را بانکی فعالیتهای تمام و بستند مردم این روی بر را چیز همه که میکنند اعتراف کامال

تح باید است معتقد و آمده کار طرروی آن که گفته بارها و بگذارد کنار را طریم تحرح، االنرح بوده، نادرست و غلط ترامپ 4،5یم

ندارد.اشکالیباشد،کروناواکسنوماسکبرایاگربانکی،تبادلکهگفتندپیشروزسهدوتازههستند،کارِرساستماه

صاد ماسک در و ندارد نیاز ماسک در ایران میدانستند که زمانی از بعد هم تولیدکنندهراین هم واکسن در فهمیدند و هستیم کننده

است.آزادواکسنبرایبانکیتبادلگفتندتازهوقتآنشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیمتولیدکهوقتیشدیم.

کشید طول ماهها گفتیم مردم به اینکه میشود، اداره سختی چه با کشور که میزدیم مردم به نیم و سال سه این طول در که حرفی این

ایران اختیار در واکسن بتوانند آنها که کنیم پرداخت را کوواکس واکسنهای یعنی جهانی، بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم تا

که حاال شود. کشور وارد هست، نیاز مورد آنچه اینکه برای کشیدیم سختیهایی چه که کنند باور بود سخت مردم برای شاید بگذارند،

آم پیش روز سه صردو شود،یحریکاییها آغاز بانکی فعالیت ماسک و واکسن برای فقط که داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم ًا

مالیدند.خاکبهرادشمنسیاهصورتحالعیندراماکردند،زندگیسختیایچهبامردمکهمیدهدنشاناین

بز مالیدندرمردم خاک به را آنها بینی مالیدند، خاک به را سفید کاخ جالدان همه صورت مالیدند، خاک به را ترامپ صورت ایران گوار
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تح شرایط این در عظمت با و قامت سرو سرمایهگذارو و ایستادگی همهریم با بود الزم آنچه شرایط همین در کردند. تولید کردند، ی

جنگ این اما هستند، فشار در جنگ این سایه در مردم و هست گرانی البته است، جنس از پر کشور بازار کردیم. کشور وارد سختیها

شود.محققداشتند،آنهاکههدفیوبپاشد،فروایراناقتصادنگذاشت

آم به تودهنی یک پنجشنبهای هر بود. پنجشنبه افتتاحهای مهم، بسیار کارهای از شماریکی دهیم نشان آنها به که بود یکاییها

تح را ایران ملت تحرنمیتوانید را ایران تولید نمیتوانید کنید. تحریم به را مردم راحتی میتوانید کنید. میتوانیدریم بکشانید، یم

تح به را بازدارارزانی تولید جهش مسیر از توسعه، مسیر در را ملتی نمیتوانید اما بکشانید، تحولریم این شاهد امروز الحمداهلل و ید

هستیم.کشورسراسردر

آخ تا دولت، این آخر روز تا ایرانرانشاءاهلل مردم که داد خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را خود افتتاحهای دوشنبه و پنجشنبه ین

میکنند.تالشکشورتوسعهزمینهدرسرافرازحدچهتا

در بحمداهلل آزادامروز طمناطق بسیاررمختلف شد.زحهای افتتاح ط8یادی تومان میلیارد مجموعرهزار و شد افتتاح کهح آنچه با ًا

گذا شدرسرمایه زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در اینکه بود. تومان میلیارد گذا70هزار سرمایه و افتتاح تومان میلیارد باشیم،رهزار ی

است.ملتاینعظمتنشان

آزاداز صادمناطق مناطق به واردکننده مناطق از دوازدهم و یازدهم دولت در اینکه دلیل به میکنم مناطقرتشکر از شدند، تبدیل کننده

تبدیل مختلف کشورهای و ایران بین ارتباطی پل و همسایگان و ایران بین ارتباطی پل به شدند، تبدیل تولیدکننده مناطق به واردکننده

در امروز اینکه آزادشدند. کهمناطق است این نشان اینها همه هستند، آفشور بانک و بینالمللی بورس ایجاد فکر آزاددر کشورمناطق

باشد.پیشرانخارجییرسرمایهگذادربایدآزادمناطقانشاءاهللواستپیشرفتوتوسعهمسیردر

تحرسرمایهگذا زودی به انشاءاهلل گرفت. خواهد انجام کشور در جا همه خارجی سمتری به خارجی سرمایههای و میشود برداشته یم

سرا امازایران شد، خواهد آزادیر انشاءاهللمناطق باشند. پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در و دارند را خودشان خاص شرایط

شوند.برخوردارآنبهرهازانشاءاهللمردمتاباشیمسیزدهمدولتدروآیندههفتههایطولدربیشترفعالیتشاهدزمینهایندر

کاتهربورحمهاهللوعلیکموالسالم

خبرپایان

)۰۹:۳۲-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل سراران ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته سرمایهگذازیمها افزایش شاهد سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یهاریر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیم

جمهو رئیس روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم را باال مطلب ، تلنگر گزارش بهرهبرداربه آیین در طری از ملیری مناطقحهای

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرمردمگستردهحضورافزود:وکرداعالمیرتجاآزاد

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

مایهسرومیشودداشتهبریمهاتحربزودیکشور:اقتصادیویژهوادآزمناطقملیحهایطرافتتاحآییندرروحانیخبر:تفسیر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۶۷۴
Freena.ir

http://www.newswire.ir/HIJOSSWO


که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررئیس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را نشانریم یم

ترو این خود که نبوده،رمیدهد درست قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاند

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند، خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررئیس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

ح.عرخب//انتهای

)۰۸:۳۷-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدرفعزودیبهیمهارتح

هستند.امیدواراقتصادیآیندهبهمردمواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

بردا بهره آئین در جمهور رئیس روحانی حسن حجتاالسالم آزادیرتنخواه- هرمرتجامناطق استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی گانزی،

سال در ارس، آزاد منطقه در گفت: ارس آزاد منطقه رئیس گزارش استماع از پس خوزستان، و شرقی میلیارد98آذربایجان نهصد و هزار

است.رسیدهبراربرسهبهیعنیشدهتومانمیلیاردهزارشش،99سالدروشدهیرگذاسرمایهتومان

آم میگوئیم ما اینکه گفت: سرمایهگذارروحانی که است این دلیل به خورده، شکست اقتصادی جنگ در سالریکا در 99و98یها

هستند.امیدواردرصد100صادراتوتولیداقتصادی،آیندهبهمردمیعنیاست.شدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم

هستند.امیدوارخودکشورآیندهبهمردمکهاستمعنیاینبهخصوصیبخشیرگذاسرمایهافزود:وی
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شدن برداشته از بعد بودیم. ارس آزاد منطقه در مهم پروژههای افتتاح شاهد بار چندین گذشته ماههای طول در ما گفت: جمهور رئیس

بود.خواهدگستردهبسیارآذربایجانیرجمهوباروابطمانمطمئنممنشد،خواهدبرداشتهیمرتحبزودیکهیم،رتح

بز تصمیمات آذربایجان رئیسجمهور با ما گفت: تحرروحانی دلیل به تصمیمات این همه و کردیم اتخاذ مقدارگی بودریم، شده کند ی

شد.خواهدعملیاتیواجراییًاقطعاما

پیامانتهای

)۱۲:۰۴-۰۰/۰۳/۳۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورس

افتتاح بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و آزاد مناطق عالی شورای دبیر
میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهد

عالی شورای دبیر مومنی حمیدرضا آزادتنخواه- طمناطق افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در اقتصادی ویژه تدبیررو عنوان با های ح

موثرت از یکی اینکه بیان با تولید جهش برای امید دررو الملل بین بورس ایجاد ها برنامه آزادین اظهارمناطق است، اقتصادی ویژه و

مهمت عنوان به موضوع این تارداشت: شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر ین

ط کنتراز قابل و استاندارد های شیوه ارریق و مالی نیازهای تامین با داخلیزل تولیدی کاالهای صادرات برای مطمئنی مسیر کشور ی

کند.فراهم

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:وی

شورایعالی آزاددبیر تمناطق اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه است،رو تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای ین

گذارتص سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های ماه طی راستا همین در کرد: هایریح پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات ی،

شد.انجامآزادمناطقهایسازمانکلیدی

از بیش اساس همین بر افزود: و2وی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختزمیلیارد

گردشگ و لجستیکی پروژهرهای و کاسپین بندر های اسکله تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهای

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

همکا اینکه بیان با میانرمومنی ای گسترده آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت گذامناطق سرمایه جذب جهت بورس بازارهای های فعالیت گسترش ازرو ویژه به ی

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

شدخواهدفعرزودیبهیمهاتحرتنخواه:|خبرخبرادامهادامه
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شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

گذا سرمایه اقدامات و ها تجارفعالیت و اعتمادساری با شرایط این کرد: تاکید است، ایجادزی بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،بینمالیمنابعوسرمایهورودزمینه

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده مومنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامین

پیامانتهای

)۰۶:۲۷-۰۰/۰۳/۲۹(آزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217احداث

است.احداثحالدرآزادمناطقدراکنونهممختلفحوزههایوبخشهادرپروژه622گفت:جمهوررئیسمشاورآنالین:توفیق

خب پایگاه گزارش شورایعالیربه دبیرخانه از نقل به آنالین، اقتصادی توفیق آزادی مشاورمناطق مومنی» «حمیدرضا اقتصادی، ویژه و

شورایعالی دبیر و جمهور آزادرئیس هایمناطق پروژه افتتاح مرحله از دور پنجمین گفت: خبر این اعالم با اقتصادی ویژه مناطقو

شد.خواهدگزارربخردادماه31دوشنبهروزجمهور؛رییسروحانیدکترحضورباصنعتیـیرتجاآزاد

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه15ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و نفر880یال

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9و

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و نفر،120یال

گذا3 سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه14نفر،562یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با قشم و73یرآزاد ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار10نفر،936یال با کیش آزاد منطقه در پروژه
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گذا و35یرسرمایه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در 12یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار

استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217

های پروژه به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای

اول دوره در است، ط99یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر

(اردیبهشت چهارم دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیارد38ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومان

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ 46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

)۰۸:۵۸-۰۰/۰۴/۰۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورس

بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس گفت: اقتصادی ویژه و آزاد مناطق عالی شورای دبیر آنالین: توفیق
شد.خواهدافتتاح

خب پایگاه گزارش عالیربه شورای دبیر آنالین، اقتصادی توفیق آزادی بهمناطق کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و

تامین و خارجی سرمایههای جذب برای بورس این گفت: شد، خواهد افتتاح بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی

میشود.یزراهاندایزارمالی

عالی شورای دبیر مومنی، آزادحمیدرضا موثرتمناطق از یکی اینکه بیان با اقتصادی ویژه المللرو بین بورس ایجاد ها برنامه ین

ادآزمناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز217احداثآنالین:توفیق|خبرخبرادامهادامه
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آزاددر مهمتمناطق عنوان به موضوع این داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه بارو خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر ین

ط از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به کنتراتصال قابل و استاندارد های شیوه ارریق و مالی نیازهای تامین با مسیرزل کشور ی

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنی

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:وی

شورایعالی آزاددبیر تمناطق اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه است،رو تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای ین

گذارتص سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های ماه طی راستا همین در کرد: هایریح پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات ی،

شد.انجامآزادمناطقهایسازمانکلیدی

از بیش اساس همین بر افزود: و2وی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختزمیلیارد

گردشگ و لجستیکی پروژهرهای و کاسپین بندر های اسکله تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهای

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

همکا اینکه بیان با میانرمومنی ای گسترده آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت گذامناطق سرمایه جذب جهت بورس بازارهای های فعالیت گسترش ازرو ویژه به ی

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

گذا سرمایه اقدامات و ها تجارفعالیت و اعتمادساری با شرایط این کرد: تاکید است، ایجادزی بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،بینمالیمنابعوسرمایهورودزمینه

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده مومنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامین
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)۰۹:۰۲-۰۰/۰۴/۰۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورس

بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس گفت: اقتصادی ویژه و آزاد مناطق عالی شورای نیوز:دبیر تومان
شد.خواهدافتتاح

خب پایگاه گزارش نیوز(ربه تومان عالیtoomannewsی شورای آزاد)،دبیر درمناطق بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و

خارجی سرمایههای جذب برای بورس این گفت: شد، خواهد افتتاح بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش

میشود.یزراهاندایزارمالیتامینو

عالی شورای دبیر مومنی، آزادحمیدرضا موثرتمناطق از یکی اینکه بیان با اقتصادی ویژه المللرو بین بورس ایجاد ها برنامه ین

آزاددر مهمتمناطق عنوان به موضوع این داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه بارو خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر ین

ط از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به کنتراتصال قابل و استاندارد های شیوه ارریق و مالی نیازهای تامین با مسیرزل کشور ی

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنی

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:وی

شورایعالی آزاددبیر تمناطق اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه است،رو تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای ین

گذارتص سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های ماه طی راستا همین در کرد: هایریح پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات ی،

شد.انجامآزادمناطقهایسازمانکلیدی

از بیش اساس همین بر افزود: و2وی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختزمیلیارد

گردشگ و لجستیکی پروژهرهای و کاسپین بندر های اسکله تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهای

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

همکا اینکه بیان با میانرمومنی ای گسترده آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت گذامناطق سرمایه جذب جهت بورس بازارهای های فعالیت گسترش ازرو ویژه به ی

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

گذا سرمایه اقدامات و ها تجارفعالیت و اعتمادساری با شرایط این کرد: تاکید است، ایجادزی بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،بینمالیمنابعوسرمایهورودزمینه

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم
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گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده مومنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامین

)۱۱:۲۱-۰۰/۰۳/۳۱(شودمیبرداشتهزودیبههایمرتحروحانی:

جمهو تحررییس که این بیان با جمهوری رییس با که مهمی تصمیمات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته بزودی جمهوریمها آذربایجانرِی ی
بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،کردهاتخاذ

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم - نیوز ِرتیرداد افتتاح حاشیه در و ملی حهای

سازمانرط آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تبرو با شد، مردمرگزار گفت: (ع) رضا امام والدت شب یک

بز بسیار کار جمعه رییسجمهورروز و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی انتخاباترگ البته کردند. انتخاب سیزدهم دوره برای را ی

داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهممناطقبرخیدروبودهمشوراها

ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت رایریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

سال آغاز از کرد: اظهار امروز افتتاحهای به اشاره است.99روحانی افتتاح چهارمین و هفتاد امروز و کردهایم آغاز را پنجشنبهها افتتاح

م ایران است این عالمت نخستین است. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت گذاراین سرمایه عالقهمندرکز ایران مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشورآبادانیبه

داد: ادامه امید و تدبیر دولت ورط621رییس است اجرا حال در ط248ح این برای تومان میلیارد سرمایهگذارهزار استرحها شده ی

رسد.میافتتاحبهومییابدادامهآیندهسالوسالپایانتاواستشدهعملیاتیواجراییحهارطایندرصد53و

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم فقطری باشند، نداشته امید خود ی

میشود.یرگذاسرمایهکشورسراسردریادیزمناطقدرروزانهونمیکنندیرگذاسرمایهتومانمیلیاردهزار248آزادمناطقدر

مدت،تص این در مردم ایستادگی از قدردانی با امبد و تدبیر دولت وررییس سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که خودرمشکالتی ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهسالنیموسهراملتی

آم دارایی وزارت مسوولین که حرفی داد: ادامه تحرروحانی که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه واکسنریکا روی را یم

بردا ترورکرونا این یعنی کردندریم، قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلطیمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماههاازبعدحاالو

برمیدارندرایمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرفهمیدندکهزمانی

س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

میشودافتتاحکیشدرلمللبیناسبورنیوز:تومان|خبرخبرادامهادامه
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است.آزادواکسنبراییمرتحگفتندشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیم

جمهو مردمررییس به که این شود. می اداره کشور سختی چه با مردم که میزدیم نیم و سال سه این طول در ما که حرفی شد: یادآور ی

در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها گفتیم

شود.کشورواردکهکشیدیمواکسنکردنواردبرایسختیهاییچهکنندباورکهبودسختمردمبرایشایدبگذارنداختیار

آم پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت صررییس ماسکریکا و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که دهد می نشان این شود آغاز بانکی فعالیت

تح شرایط این در و کرده ایستادگی عظمت با و سروقامت و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ سرمایهرصورت یم

کردند.تولیدویرگذا

جنگ این سایه در البته است. جنس از پر کشور بازار افزود: کردیم، کشور وارد ها سختی تمام با بود الزم که آنچه که این بیان با روحانی

نشد.محققداشتندکههدفییعنیکند،فروپاشیدچارراایراناقتصادنتوانستجنگایناماهستندفشاردرمردموهستگرانی

جمهو آمررییس به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: ادامه در تحری را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود یمریکاییها

تح را ایران تولید نمیتوانید تحرکنید. به را مردم راحتی میتوانید کنید. تحریم به را ارزانی میتوانید بکشانید نمیریم اما بکشانید یم

هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتیتوانید

شدافتتاححرطتومانمیلیاردهزار8امروز

توسعه زمینه در سرافراز حد چه تا مردم که داد خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را ها افتتاح دولت این آخر روز تا که این بیان با وی

آزادط مناطق در امروز گفت: کنند، می تالش بسیاررکشور شد.زحهای افتتاح ط8یادی تومان میلیارد بارهزار مجموعا شد. افتتاح ح

گذا سرمایه که شدرآنچه زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در که این بود. تومان میلیارد و70هزار افتتاح بخش در تومان میلیارد هزار

است.ملتاینعظمتازنشانباشیمیرگذاسرمایه

عملکرد از قدردانی با آزادروحانی دوازدهممناطق و یازدهم دولتهای در آزادگفت: ومناطق کننده تولید مناطق به کننده وارد مناطق از

در امروز که این شدند. مختلف کشورهای و همسایگان و ایران بین ارتباطی پل به تبدیل مناطق این شدند. تبدیل کننده مناطقصادر

است.پیشرفتوتوسعهمسیردرماآزادمناطقکهاستایندهندهنشانهستند،آبشوربانکالمللی،بینبورسایجادفکردرآزاد

جمهو کهررییس این بر تاکید با آزادی گذامناطق سرمایه گذاردر سرمایه گفت: باشد پیشران باید خارجی کشورری در جا همه خارجی ی

تح زودی به انشاءاهلل گرفت. خواهد سرارانجام ایران سمت به خارجی سرمایههای و میشود برداشته امازیم شد. خواهد مناطقیر

هفتههایآزاد طول در بیشتر فعالیت شاهد و باشند پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در بنابراین دارند را خود خاص شرایط

باشیم.سیزدهمدولتدروآینده

هستندامیدوارکشورآیندهبهمردم

ج در همچنین بردارروحانی بهره بینریان بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس و ها پروژه از ی

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و دررالملل تحول برای مهم آزادح نشستنمناطق ثمر به برای هم دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودتر

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

شودمیداشتهبرزودیبههایمتحرروحانی:نیوز:دادتیر|خبرخبرادامهادامه
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است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبهمیکندیرسرمایهگذا

شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش استرهستیم. شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهمبازو

جمهو بهررییس دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

ج را قشم ادامه در گذازوی سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد ای انجامریره منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است افتتاحزشده باشیم. جزحرط15یره این در خوشحالیزیرهزیربنایی موجب یبا

ج این چون است ما بسیارزهمه استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از گردشگری همچنین و یریا

دارد.

اسفند سفر در کرد: تاکید و97روحانی نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسئلهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

ط همچنین افزود: دوازدهم و یازدهم دولتهای دررییس به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن مدیترانهرح یای

و نخست با ما مصوبات جزو هم این و است مهم بسیار میکند الکاظمیزمتصل آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف موانع که کردیم همرصحبت کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتزبرایخوبیبسیارمسیراینبودنخواهد

همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این یادآورشد: وی

را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و سختیها هنوز

داد.خواهدادامه
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)۱۷:۲۰-۰۰/۰۳/۲۸(صنعتیـیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیاردهزار80ارزشبهپروژه50ازیربردابهره

ازربهرهبردا و50ی تولیدی عمرانی، اجراییزپروژه عملیات آغاز و تجا50یربنایی آزاد مناطق در دیگر طرپروژه از و جمهور رئیس فرمان با صنعتی ـ یقری
شد.خواهدآغازکنفرانسویدئو

و50افتتاح تولیدی عمرانی، ارزشزپروژه با میلیارد80یربنایی اجراییرهزار عملیات آغاز و گذا50یال سرمایه ارزش با دیگر یرپروژه

شد.خواهدآغازکنفرانسویدئویقرطازوجمهوررئیسفرمانباصنعتیـیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیاردهزار641ازبیش

شورایعالی از نقل به اخبار جارچی گزارش آزادبه دبیرمناطق و جمهور رئیس مشاور مومنی» «حمیدرضا اقتصادی، ویژه و

آزادشورایعالی هایمناطق پروژه افتتاح مرحله از دور پنجمین گفت: خبر این اعالم با اقتصادی ویژه آزادو بارتجامناطق صنعتی ـ ی

شد.خواهدگزارربخردادماه31دوشنبهروزجمهور؛رییسروحانیدکترحضور

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه15ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و نفر880یال

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9و

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز*

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و نفر،120یال

گذا3 سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه14نفر،562یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با قشم و73یرآزاد ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار10نفر،936یال با کیش آزاد منطقه در پروژه
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گذا و35یرسرمایه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در 12یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار

استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217**

های پروژه به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای

اول دوره در است؛ ط99یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر

(اردیبهشت چهارم دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیارد38ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومان

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ 46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

/۰۰(انزلیآزادمنطقهپوشیدهرسیزشهرباوابیکرپامجموعهاحداثعملیاتآغازشودمیانجامجمهوررییسدستوربا
۰۳/۳۰-۱۳:۱۵(

مدی گزارش دکتررجارستان؛به فرمان به آزاد مناطق های پروژه افتتاح از دور پنجمین در انزلی، آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط یت
پا مجموعه ساخت جمهور،عملیات رییس روحانی شهربارحسن و ابی سزک پاری مجموعه شود. می آغاز منطقه این شهربارپوشیده و ابی سزک پوشیدهری

[…]4300یرگذاسرمایهمیزانباانزلیآزادمنطقه

مدی گزارش هایرجارستان؛به پروژه افتتاح از دور پنجمین در انزلی، آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط مناطقیت

شود.میآغازمنطقهاینپوشیدهرسیزشهرباوابیکرپامجموعهساختجمهور،عملیاترییسروحانیحسندکترفرمانبهآزاد

پا شهربارمجموعه و ابی سزک گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه بارمیلیارد4300یرپوشیده داخلی خصوصی بخش یالی
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گی آخربهره از مساحتری به فضایی در المللی بین های شاخص و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای 23000یر

گیرد.میقراریربردابهرهموردوساختهنیموسالدوظرفمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرمربع)مترهزار23مترمربع(

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

گذارگردشگ سرمایه با منطقه خاری مقیم ایرانی جهتری در سازمان های ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از ج

گردد.میمحسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایهجذب

گردشگ حوزه در اکنون هم است بزرگفتنی دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه کشور؛رکواآیریحی-گردشگرین خزندگان باغ و یوم

مرگتربز تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل امکاناترینا سایر بهمراه آبی های ورزش و یحی

گردشگرتف و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سازمانریحی سوی از که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقه

/۰۰(شدآغازپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهساختاجراییعملیاتجمهورمحترمیاسترروحانیدکتردستوربا
۰۳/۳۱-۱۲:۴۰(

مدی گزارش جهشرجارستان؛به برای امید و تدبیر دولت افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در انزلی آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط یت
اقتصادی عمرانی های پروژه گردشگزتولید و روحانیریربنایی دکتر دستور با کشور آزاد مناطق جمهوری محترم ،ریاست ایران اسالمی افتتاح50ی پروژه

[…]شد.آغازحرط52اجراییعملیاتو

مدی گزارش تدبیررجارستان؛به دولت افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در انزلی آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط یت

اقتصادی عمرانی های پروژه تولید جهش برای امید گردشگزو و آزادیریربنایی روحانیمناطق دکتر دستور با محترمرکشور یاست

شد.آغازحرط52اجراییعملیاتوافتتاحپروژه50،ایراناسالمییرجمهو

ط افتتاح رویداد پنجمین رویداد سراسراین های آزادیرح کنفرانسیمناطق ویدیو افتتاحیه های برنامه جمهوردر کهریاست بوده ی

پا مجموعه پروژه ساخت عملیات روحانی دکتر دستور شهرباربا و آبی سزک گردشگری و تجارت فاز در آغازرپوشیده انزلی آزاد منطقه ی

انزادآزمنطقهپوشیدهسریشهربازوابیکپارمجموعهاحداثعملیاتآغازشودمیانجامجمهورییسردستورباستان:جار|خبرخبرادامهادامه
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شد.

بز پروژه این است گردشگرگفتنی تکمیلرگ منظور به دیگر گامی گردشگزی های ساخت ضریر افزایش و ماندگاری درریب گردشگر ی

شد.محققکشورازجرخامقیمداخلیگذارسرمایهجذبباکهبودهانزلیآزادمنطقه

پا شهربارمجموعه و ابی سزک گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه گیرمیلیارد4300یرپوشیده بهره با خصوصی بخش ازریالی ی

مساحترآخ به فضایی در المللی بین های شاخص و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای متر23مترمربع(23000یر هزار

گیرد.میقراریربردابهرهموردوساختهنیموسالدوظرفمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرنفر120برایاشتغالزاییمیزانبامربع)

گردشگ تفرمجتمع و گسترشری راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و آبی سزک پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و نوعری چند همچون مکملی یهای

پارپا نینجا کودکان، بزرک پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط وریحی تجارت فاز کز

گذارگردشگ سرمایه با منطقه خاری مقیم ایرانی جهتری در سازمان های ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از ج

گردد.میمحسوبکشورجرخاازایرانیانسرمایهجذب

گردشگ حوزه در اکنون هم است ذکر به بزرالزم دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه خزندگانرکواآیریحی-گردشگرین باغ و یوم

بز مرگترکشور؛ تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل سایررینا بهمراه آبی های ورزش و یحی

تف گردشگرامکانات و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی ورودی گردشگران برای سویریحی از که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقهسازمان

آغازپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختاییاجرعملیاتجمهورممحتریاسترروحانیکترددستورباستان:جار|خبرخبرادامهادامه
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)۰۷:۴۷-۰۰/۰۳/۳۱(خوردکلیدشلمچه-بصرهآهنراهساخت

جا روز در آزاد مناطق در عمرانی های پروژه اجرای عملیات آغاز از آزاد مناطق عالی شورای مهمتردبیر از یکی که داد خبر جمهور رئیس دستور با ینری
است.شملچه-بصرهراهآهناحداثپروژهها،

بهرهبردا و اجرایی عملیات آغاز «مراسم در امروز مؤمنی حمیدرضا نیوز: صنعت جهان گزارش عمرانیربه پروژههای از آزادی ویژهمناطق و

با کنفرانس ویدئو صورت به و رئیسجمهور حضور با که آزاداقتصادی» بمناطق حال اجراییرگزاردر عملیات امروز گفت: است، 52ی

ارزش با گردشگ62پروژه پتروشیمی، پروژههای شامل که آغاز تومان میلیارد مجتمعهایرهزار گلخانهای، باغات بصره، شلمچه راهآهن ی،

میشود.چابهاروقشمکیش،انزلی،ماکو،اروند،ارس،آزادمناطقدراسکیپیستوتلهکابینآبی،کرپارفاهی،ویرتجا

است. اروند آزاد منطقه در شملچه-بصره راهآهن احداث میشود، آغاز آن احداث عملیات امروز که پروژههایی این جمله از داد: ادامه وی

حاضر حال در افزود: سرمایهگذا621مؤمنی با عمرانی ازرپروژه بیش در248ی تومان میلیارد آزادهزار حالمناطق در اقتصادی ویژه و

دارند.درصد50یکیزفیپیشرفتمتوسططوربهکهاستاجرا

عالی شورای آزاددبیر بهرهبردامناطق با آتی ماههای در داد: ادامه اقتصادی ویژه اجرا،رو حال در پروژههای این از نفر37ی هزار

است.گرفتهعهدهبرخصوصیبخشراپروژههاایندریرسرمایهگذاعمدهوشدخواهندکاربهمشغول

مخا احداث روی، فوالد، پتروشیمی، شامل پروژهها این مؤمنی، گفته گردشگزبه انبار، نیررن، اسکله، ساخت شیوی، آب و ینکنرگاه

است.درصدچهارتنهاپروژههاایندردولتسهمکههستندماکووکیشقشم،چابهار،انزلی،اروند،ارس،آزادمناطقدر

اجرایی عملیات رئیسجمهور دستور با امروز کرد: خاطرنشان ارزش62وی به در42پروژه تومان میلیارد آزادهزار اقتصادیمناطق ویژه و

شد.خواهدآغاز

)۰۷:۴۷-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهبزودییمهارتحروحانی:

جمهو تحررییس بیان با جمهوری رییس با که مهمی تصمیات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته بزودی جمهوریمها کردهری اتخاذ آذربایجان ی
بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم نیوز: صنعت جهان گزارش درربه و ملی حهای

ط از افتتاح سازمانرحاشیه آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه شورایرو دبیر گزارش ارائه از پس شد، گزار

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و الملل بین بورس شدن فعال شما، گزارش به توجه با گفت: آزاد، مناطق حرعالی

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودترنشستنثمربهبرایهمدولتوکنیددنبالرامواردهمهکهباشدآزادمناطقدرتحولبرایمهم

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای هزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر که کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارگذاسرمایه
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صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم بنابراین کرد: خاطرنشان خصوصی100روحانی بخش این چون هستند امیدوار درصد

است.کردهیرگذاسرمایهحهارطاینبرایکهاست

سرمایهگذا تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید کرد: اضافه سرمایهگذاروی خصوصی بخش وقتی اما کند بهری میکند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنای

شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

تح برداشتن از بعد مطمئنم افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد برداشته زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس بسیارروحانی زحمات او گفت: مختلفرکان بخشهای در ی

در ویژه آزادبه جملهمناطق از و کوشیدند ایران آبادانی در که کسانی همه از میکنیم یاد همچنین باشد. شاد روحش امیدوارم و کشید

دادهاند.انجاممهمیبسیارکارآزادمناطقدر

بز بسیار افتتاح شاهد روز هر داد: ادامه درروی آزادگ بزمناطق بسیار های سرمایه که است مناطقی جزو کیش آنجارهستیم. در گی

بسیار استعداد هم باز و است شده سرمایهگذازانجام برای درریادی مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد بیشتر آزادی جنوبمناطق

باشد.خارجیسرمایهجذببرایکشور

کرد.خواهدکمکیززعایرانتوسعهبرایآزادمناطقبهدوازدهمویازدهمدولتهمانندسیزدهمدولتمطمئنمداد:ادامهروحانی

جررییسجمهو را قشم گذازی، سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف دیدنی بسیار مناطق با آباد ای بسیارریره یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است شده انجام منطقه این در افتتاحزخوبی باشیم. اینزحرط15یره در یربنایی

جزیرهزج این چون است ما همه خوشحالی موجب بسیارزیبا استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم برداریادی بهره و یریایی

دارد.یرگردشگهمچنینویارداز

دارد…ادامه

)۰۹:۵۹-۰۰/۰۳/۳۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورس

افتتاح بورس عالی شورای سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و آزاد مناطق عالی شورای دبیر
میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهد

ط افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز مومنی» «حمیدرضا نیوز: صنعت جهان گزارش برایربه امید و تدبیر عنوان با های ح

موثرت از یکی اینکه بیان با تولید دررجهش بینالملل بورس ایجاد ها برنامه آزادین اینمناطق داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه و

مهمت عنوان به طرموضوع از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر یقرین

کنت قابل و استاندارد های اررشیوه و مالی نیازهای تامین با کند.زل فراهم داخلی تولیدی کاالهای صادرات برای مطمئنی مسیر کشور ی

میشودداشتهبربزودییمهاتحرروحانی:آنالین:صنعتجهان|خبرخبرادامهادامه
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داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:وی

شورایعالی آزاددبیر تمناطق اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه است،رو تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای ین

گذارتص سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های ماه طی راستا همین در کرد: هایریح پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات ی،

شد.انجامآزادمناطقهایسازمانکلیدی

از بیش اساس همین بر افزود: و2وی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختزمیلیارد

گردشگ و لجستیکی پروژهرهای و کاسپین بندر های اسکله تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهای

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتزمینهایندرفعاالنبه

همکا اینکه بیان با میانرمومنی ای گسترده آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت گذامناطق سرمایه جذب جهت بورس بازارهای های فعالیت گسترش ازرو ویژه به ی

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

گذا سرمایه اقدامات و ها تجارفعالیت و اعتمادساری با شرایط این کرد: تاکید است، ایجادزی بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،بینمالیمنابعوسرمایهورودزمینه

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده مومنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامین

…داردادامه

)۰۸:۲۹-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

جمهو با روابط بهبود برای صحبتهایی گفت: روحانی تحرحسن برداشتن با که است شده آذربایجان اوری مییابیم. دست مهم این به بزودی یمها
شد.خواهدبرداشتهزودیبهیمهارتحکهکردتاکید

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: جمهور تحررئیس شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که برداشتهریم یمها

است.گستردهایروابطشدخواهد
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ط افتتاح آئین در امروز صبح جمهور رئیس روحانی حسن «انتخاب»، از نقل به خبرداغ گزارش آزادحهایربه صنعتیرتجامناطق ی،

هرم استانهای اقتصادی ویژه جمهوزو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان ازرگان بعد آذربایجان ی

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهکهیمرتحشدنبرداشته

حرط٢١اجراییعملیاتآغازویربردابهرهشد:محققکیشدرکنفرانسوویدییقرطازکشورمانرئیسجمهورحضوربا
)۱۲:۱۰-۰۰/۰۳/۳۱(کیشردیالرمیلیاردهزار٤٢معادلیزارویالیراعتبارمجموعباعمرانی

های نمونه به ، توانند می مناطق این ، آزاد مناطق از سیزدهم دولت و انقالب معظم رهبر حمایت با کرد: تاکید کیش آزاد منطقه سازمان مدیرعامل
شوند.تبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمرتحشرایطدراقتصادییرآوتابازموفقی

افتتاح دوره پنجمین آیین در کیش آزاد منطقه سازمان بینالملل امور و روابطعمومی از نقل به خبرداغ گزارش عمرانیرط52به ح

آزاددر ارزشمناطق با ماکو اروند، انزلی، قشم، کیش، ارس، اقتصادی ویژه ط8و از جمهور رئیس حضور با که تومان میلیارد یقرهزار

ب کنفرانس تاکیدرویدیو ، مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق خصوص در انقالب معظم رهبر های دغدغه به اشاره با آهنگران جعفر ، گزارشد

عملکرد از سیزدهم دولت و انقالب معظم رهبر حمایت با تردید بی : آزادکرد توسعهمناطق پیشرو عنوان به مناطق این ، موانع رفع و

.شدخواهندتبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمرتحشرایطدراقتصادییرآوتابازموفقیهاینمونهبه،کشوراقتصادی

ارزش به اشاره با کیش، آزاد منطقه سازمان عامل و29مدیر عمرانی پروژههای تومانی میلیارد کهزهزار صنعتی غیر و صنعتی یرساختی،

بردا بهره از اجراست، حال در دولتی و خصوصی بخش توسط کیش اجراییردر عملیات آغاز و سرمایهگذارط٢١ی مجموع با یالیریرح

داد.خبریرهزجایندریالرمیلیاردهزار٤٢معادلیزارو

تکمیل لزوم بر تاکید با آهنگران متوازجعفر توسعه و ماهیتزیرساختها راستای در پایدار و آزادن سرمایهگذامناطق جذب جمله یراز

فناو انتقال صادرات، افزایش مراکزمالی،رخارجی، عرصه در پیشرفته خدمات ارائه پایه بر مناطق این پنجم نسل به ورود آن از مهمتر و ی

گردشگ توارلجستیکی، هدف با اخیر ماههای در کیش آزاد منطقه سازمان داشت: اظهار فناورانه، فعالیتهای و باتسهیلزی توسعه در ن

بر کاهش خصوصی، بخش مانعوفعالیت خصوص در انقالب معظم رهبر منویات به عمل ضمن اقتصادی، فعاالن با تعامل و کراسی

سرمایهگذا هدایت با توانسته تولید از حمایت و فناورانهرزدایی تولیدی خدمات و دارویی صنایع کلیدی حوزههای در خصوصی بخش ی

کند.تجربهرامناسبیبسیاررشد

ساخت مراحل تکمیل به ملی، سطح در آزاد منطقه این ظرفیتهای مطلوب معرفی و مناسب فرصتهای ایجاد اهمیت بر تاکید با وی

مساف جدید امروزرپایانه افزود: و کرد اشاره کیش بینالمللی فرودگاه سرمایهگذارط9ی حجم با عمرانی تومان1900یالیریرح میلیارد

ارروسرمایهگذا حدود22یزی عالوه به دالر بردا11میلیون بهره به یورو اجراییرمیلیون عملیات و. رسید سرمایهگذارط١٢ی با هزار١٦یرح

شد.آغازکیشدریالرمیلیارد١٩٧و

ط این که مطلب این بیان با طرآهنگران با منطبق ها پاسخگوییرح هدف با شناختی جمعیت مطالعات اساس بر و کیش جامع ح

تص است، شده بنا منطقه رشد حال در نیازجمعیت طربه این کرد: برایریح حدود375حها و مستقیم طور به طور755نفر به نفر

است.داشتهاشتغالزاییغیرمستقیم
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، کیش آزاد منطقه حقوقی های خواسته راستای در کرد درخواست روحانی حسن دکتر از همچنین آزاد منطقه سازمان عامل مدیر

شزبرایبا سهام واگذارگشت و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش هواپیمایی جرکت اقتصادی فعاالن به سهام این از بخشی ،زی یزه

ش٤٩گشتزبا سهام از بردرصد و آب برکت شبکه اتصال همچنین و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش برق شبکه به کیش سراسرق یرق

هدفتقویت انرزبا های ساخت شهژیر عنوان به منطقه این ساکنان بیشتر رفاه افزایش و آزادری منطقه سازمان ، پیشرو و هوشمند ی

کند.یررایاکیش

ج آهنگران طزجعفر از مالی منابع تأمین نوین روشهای از موفق استفاده در پیشرو آزاد منطقه را برایریره سرمایه بازار یق

صکرتکمیلط اوراق انتشار گفت: و کرد عنوان تمام نیمه عمرانی خوحهای اوراق و اجاره ارزشرک به دین ایجاد400ید و تومان میلیارد

در ساختمان و زمین آزاداولینصندوق سازمناطق جمله از امیدوکشور که است مالی منابع تأمین در بخش اطمینان و نوین کارهای

یابد.گسترشهمخصوصیبهبخشیمردا

ط است ذکر به عالیرالزم شورای دبیر و رئیسجمهور کنفرانسی ویدیو حضور با آیین این در که آزادحهایی همچنینمناطق و کشور

هرم استان بردازفرماندار بهره به کیش در بلرگان از عبارت رسید ماربAکوی پرشین تلهکابینرجهای یوتاور، مسکونی مجتمع ینا،

ش حفارمیکا، ارائهخدمات شرکت دوم فاز کیش)، پارسیان سرویس (پترو گازری و نفت صنایع پیشرفته ایمنی خدمات ارائه فامور(کت

شرمه فازجدید کیش)، شرگان مدیفارم)، (کیش ورزشی مکمل و خوراکی قطره و شربت تولید ورکت اتصاالت و شیرآالت تولیدی کت

میباشند.کیش)سالمتنوشیدرمروا(آشامیدنیآبتولیدیکترشوکیش)هیدرونیوماتیککولِمت(گازونفتصنایعابزار

ط جاترهمچنین آرمیتاژ،کارخانه و ملیا های هتل ونیز، چندمنظوره مجموعه شامل نیز شد آغاز امروز آنها اجرایی عملیات هاییکه ح

فل سازههای شیزساخت آب های پکیج انواع ساخت و طراحی آرایشی، و خانگی مونتاژلوازم کشتیرانی، سکوهای انواع وری، ینکن

بارب پایانه کارتصفیه، کامیونی، چاری بندر مواصالتی جاده فرودگاه، غربی اپرون فرودگاهی، مدرسهرگو پیرامونی18ک، دیوار و کالسه

بود.کیشالمللیبینفرودگاه

خبرداد:جمهورحضوررییسباعمرانیهایحرطازیربرداوبیناربهرهدرآزادمناطقدبیرشورایعالیوجمهوررییسمشاور
)۱۳:۳۷-۰۰/۰۴/۰۱(صاداراتافزایشواقتصادیهایفعالیترونقهدفباکیشدرالمللبینبورسایجاد

بردا بهره دوره ششمین مراسم در مشاور مومنی رضا دررحمید الملل بین بورس ابجاد از کشور آزاد مناطق عمرانی های ح طر اجرایی عملیات آغاز و ی
داد.خبرآزادمنطقهاینتولیدیکاالهایصادراتافزایشزمینهتقویتهدفباکیشآزادمنطقه

دبیر جمهورو رییس مشاور مومنی، حمیدرضا کیش، آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط از نقل به خبرداغ گزارش به

آزادشورایعالی امروزرتجامناطق اینکه اعالم با کشور صنعتی و گذارط50ی سرمایه بررح بالغ ارزشی با و8ی تومان میلیارد هزار

برای و2اشتغالزایی در90هزار آزادنفر بردامناطق بهره به ارس و قشم اروند، کنمرکیش، می اعالم افتخار با داشت: اظهار رسد می ی

حاضر حال در گذارط621که سرمایه ورح درزی آزادیربنایی برمناطق بالغ ارزشی با که248کشور است اجرا حال در تومان میلیارد هزار

با متوسط صورت فی50به پیشرفت بردازدرصد بهره و حدودریکی برای آینده های ماه در خواهد37ی همراه به اشتغالزایی نفر هزار

داشت.
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اجرایی عملیات امروز همچنین افزود: ازرط52وی بیش ارزش به کیش،62ح چابهار، انزلی، اروند، ارس، مناطق در تومان میلیارد هزار

شود.میآغازماکووقشم

درج الملل بین بورس ایجاد قانونی کارهای سازو اینکه اعالم با جمهور رییس منظورزمشاور به : داشت اظهار است شده تامین کیش یره

همکا مالی های بازار متعدد و متنوع مزایای از مندی انجامربهره سرمایه بازار مختلف های بخش و مناطق میان ای گسترده های ی

ش ایجاد به توان می جمله آن از که خاصرشده سرمایه تامین آزادکت جهتمناطق مناطق در بورس تاالرهای های فعالیت گسترش و

کرد.اشارههمسایههایکشورازویژهبهخارجیگذارسرمایهجذب

ش ساختار اصالح افزود: گذاروی سرمایه های آزادیرکت اقداممناطق دست در موضوعات دیگر از نیز سرمایه بازار از منابع تامین جهت

است.

موثرت از یکی الملل بین بورس اینکه بیان با خارجیرمومنی های سرمایه جذب جهت الزم اقتصادی بستر ایجاد برای های برنامه ین

ط از اقتصادجهانی احتساب با افزود: است کشور کاالهایربه صادرات برای مطمئنی مسیر الملل بین بورس استاندارد های شیوه یق

کنند.فراهمراکشورتولیدی

ار مالی تامین در بدیلی بی نقش ابزار این : داشت اظهار طزوی برای شری و ها دررح تنها نه ها آزادکت کشورمناطق کل برای بلکه

شد خواهد افتتاح کیش در الملل بین بورس بعدی رویداد در آن از پس و بوده بورس شورایعالی از مجوز اخذ حال در که داشت خواهد

شورایعالی آزاددبیر تسمناطق و تسهیل خواستار اختصاصیرهمچنین بانک و آفشور بانک تاسیس روند آزادیع امکانمناطق همچنین

شد.آزادمناطقتولیدیهایواحدبهکمکبرایهابانکتسهیالتدرصد50ازاستفاده

تص تسرمومنی صورت در کرد: مریح بانک مطابقزکریع آفشور بانک تاسیس برای متعددی گذاران سرمایه مجوز صدور فرایند در ی

بود.خواهیمکشورومناطقاقتصادیتوسعهبریرچشمگییرگذاراثآنازپسکهکنندمیاقداممقرراتوقوانین

مر برون بانک اثزوی از یکی نیز را گذارگذارتری سرمایه اقدامات و ها فعالیت رساندن ثمر به در مالی های ساختار تجارین و یری

سا اعتماد با که تسزبرشمرد در المللی، بین مالی منابع و ها سرمایه ورود زمینه ایجاد بر عالوه خارجی، گذاران سرمایه برای روندری یع

کرد.خواهدایفامهمینقشیرتجا

گذا سرمایه های فعالیت از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده جمهوراظهارداشت: رییس تجارمشاور و وری آنها ی

کند.میایجادآزادمناطقهایحرطتامینجهتباالییبسیارظرفیتآزاد،مناطقهایسازمان

اختصاصی بانک تاسیس مومنی گفته آزادبه تومناطق منظور سازبه هدفند و ها سپرده بهینه هایزیع واحد به ارائه قابل تسهیالت ی

باشد.مییزکرمبانکیرهمکانیازمندکهاستمواردیدیگرازمناطق،درمستقرخدماتیوتولیدی

ش مالی منابع اینکه بیان با بزروی و کوچک های سازمان همه تریان اصلی از یکی مالی تامین و هستند ورگ زدایی مانع های ابزار ین

بردا بهره با تولید در گذارپشتیبانی سرمایه و مالی تامین شورای تشخیص با اخیر ماه سه در اظهارداشت: است پول زمانی ارزش از یری

ط مالی تامین جهت در الزم اقدامات متخصصان و نخبگان حضور هایربا سازمان کلیدی های آزادح نتیجهمناطق در که شد انجام

ار خ2بیش کیش، فرودگاه جدید پایانه برای تومان میلیارد پانصد و ایر،رهزار کیش توسعه و تجهیزات لجستیکیزید های یرساخت

گردشگ طرو و کاسپین بندر های اسکله توسعه و تکمیل امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، هایری یرساختیزح

است.شدهمالیتامینمتنوع،هایروشبابکر

از بیش افزود: همچنین ط3مومنی برای تومان میلیارد هایرهزار درزح آزادیربنایی هایمناطق فرایند شدن نهایی با ارس و چابهار
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شد.خواهدتامینالزم

از بیش حاضر حال در مومنی رضا حمید گفته بانک320به و479شعبه بیمه زمینه74شعبه در رسانی خدمت حال در صرافی شعبه

باشندمیکشورآزادمناطقاقتصادیفعاالنبهیراعتباومالی

/۰۰(استیادزجنساماهستگرانیشود/مییرزسراکشوربهسرمایهوشدهبرداشتهیمرتحزودیبهانشااهللروحانی:
۰۳/۳۱-۰۸:۱۵(

تح اینکه بیان با جمهور جمهوررییس رییس با که مهمی تصمیات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته بزودی جمهویمها اتخاذرِر آذربایجان ی
بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،کرده

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین طرحجتاالسالم از افتتاح حاشیه در و ملی حهایرحهای

آزادسازمان بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تبرو با شد، جمعهرگزار روز مردم گفت: (ع) رضا امام والدت شب یک

بز بسیار همرکار شوراها انتخابات البته کردند. انتخاب سیزدهم دوره برای را رییسجمهور و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی گ

داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهممناطقبرخیدروبود

ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت راریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

سال آغاز از کرد: اظهار امروز افتتاحهای به اشاره است.99روحانی افتتاح چهارمین و هفتاد امروز و کردهایم آغاز را پنجشنبهها افتتاح

م ایران است این عالمت نخستین است. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت گذاراین سرمایه عالقهمندرکز ایران مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشورآبادانیبه

داد: ادامه امید و تدبیر دولت ورط621رییس است اجرا حال در ط248ح این برای تومان میلیارد سرمایهگذارهزار استرحها شده ی

رسد.میافتتاحبهومییابدادامهآیندهسالوسالپایانتاواستشدهعملیاتیواجراییحهارطایندرصد53و

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم فقطری باشند، نداشته امید خود ی

میشود.یرگذاسرمایهکشورسراسردریادیزمناطقدرروزانهونمیکنندیرگذاسرمایهتومانمیلیاردهزار248آزادمناطقدر

مدت،تص این در مردم ایستادگی از قدردانی با امبد و تدبیر دولت وررییس سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که خودرمشکالتی ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهسالنیموسهراملتی

هستندامیدوارکشورآیندهبهمردم

ج در بردارروحانی بهره وریان الملل بین بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس و ها پروژه از ی

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک دررهمچنین تحول برای مهم آزادح اینمناطق زودتر نشستن ثمر به برای هم دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارط

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار
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سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبهمیکندیرسرمایهگذا

شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش استرهستیم. شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهمبازو

جمهو بهررییس دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

ج را قشم ادامه در گذازوی سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد ای انجامریره منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است افتتاحزشده باشیم. جزحرط15یره این در خوشحالیزیرهزیربنایی موجب یبا

ج این چون است ما بسیارزهمه استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از گردشگری همچنین و یریا

دارد.

اسفند سفر در کرد: تاکید و97روحانی نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسئلهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

ط همچنین افزود: دوازدهم و یازدهم دولتهای دررییس به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن مدیترانهرح یای

و نخست با ما مصوبات جزو هم این و است مهم بسیار میکند الکاظمیزمتصل آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف موانع که کردیم همرصحبت کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتزبرایخوبیبسیارمسیراینبودنخواهد

همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این یادآورشد: وی

را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و سختیها هنوز

داد.خواهدادامه

داردادامه

استیادزجنساماهستانیگرشود/مییرازسرکشوربهمایهسروشدهداشتهبریمتحرزودیبهانشاهللاروحانی:ی:فورخبر|خبرخبرادامهادامه
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)۱۹:۴۲-۰۰/۰۳/۳۱(شودمیرفعزودیبههایمرتحروحانی:

سرمایهگذا گفت: سالررئیسجمهور در امیدوار99و98یها اقتصادی آینده به مردم یعنی این و است شده بیشتر اقتصادی، جنگ و مشکالت علیرغم
هستند.

ط افتتاح آئین در امروز صبح جمهور رئیس روحانی حسن االسالم حجت بازار؛ خط گزارش آزادحهایربه ویژهرتجامناطق و صنعتی ی،

هرم استانهای جمهوزاقتصادی با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان برداشتهرگان از بعد آذربایجان ی

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهکهیمرتحشدن

ب به اشاره با دررگزاروی انتخابات بز28ی بسیار مسئولیت یک مردم الحمدهلل داد: ادامه رارخرداد خودشان اجتماعی و سیاسی گ

هم مناطق برخی در و بود هم شوراها انتخابات البته کردند، انتخاب سیزدهم دوره برای را رییسجمهور و دادند انجام جمعه روز در

خب و مجلس میاندورهای عرانتخابات مردم به که بود هم تبزگان ایران درریز که ارزشمندی و خوب بسیار اقدام این بخاطر میگویم یک

دادند.انجامآراصندوقپایخودشانگستردهحضوربایخیرتامقطعاین

عالمت اولین است. جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت یک است افتتاح چهارمین و هفتاد که هفته هر های افتتاح افزود: روحانی

م ایران که است گذاراین سرمایه باشندرکز نداشته امید خودشان کشور آینده به مردم اگر است. تولید و در248ی میلیارد مناطقهزار

نمیکردند.یرگذاسرمایهآزاد

در که کنید نگاه آمار این به شما هستند، خودشان کشور آبادانی به مند عالقه ایران مردم کرد: تاکید جمهور آزادرئیس شدمناطق اعالم

کهرط621 است اجرا حال در گذا248ح سرمایه تومان میلیارد طرهزار این است. شده هاری تا53ح و شده عملیاتی و اجرایی درصد

رسد.میافتتاحبهاینهاهمهوکندمیپیداادامهسالپایان

یک در کشیدند؛ مردم نیم و سال سه این در که مشکالتی و سختی رنج، رغم علی مردم مقاومت و ایستادگی همین داد: ادامه وی

تا در نظیر بی اقتصادی تارجنگ در و منطقه بهریخ سال نیم و سه را ملتی یک سفید کاخ ظالمان که است بوده نظیر کم هم جهان یخ

بگذارند.دسترویدستهمآنهانکنندحمایتوکمکسفیدکاخترسازهمدیگرانوکنندمحاصرهکاملطور

آم دارایی مسئولین که حرفی این کرد: نشان خاطر جمهور تحررئیس که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه رویریکا را یم

بردا کرونا ترورواکسن این یعنی بانکیریم، های فعالیت تمام و اند بسته مردم این بروی را چیز همه که میکنند اعتراف کامال ها یست

تح باید که است معتقد و است آمده کار روی جدید دولت ها ماه از بعد حاال و اند کرده قفل استررا گفته هم بارها و بگذارد کنار یم

ط آن تحرکه االنرح بوده، نادرست و غلط ترامپ س5و4یم اینها بانکیرماه مسایل در که اند گفته پیش روز سه دو تازه هستند کار

ندارد.اشکالیباشدکروناواکسنبرایوماسکبرایاگر

ندا نیاز ماسک در ما دانستند می که زمانی از بعد هم این داد: ادامه واکسنرروحانی در فهمیدند و هستیم کننده صادر ماسک در و یم

است.آزادواکسنبرایتازهگفتندآنوقتشدشروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیمتولیدکهوقتیشدیم.کنندهتولیدهم

به اینکه شود، می اداره دارد کشور سختی چه با مردم که نیم و سال سه این طول در زدیم می مردم به ما که حرفی این کرد: اضافه وی

کنند باور بود سخت مردم برای شاید کنیم پرداخت را جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم ما تا کشید طول ها ماه گفتیم مردم

شود.کشوروارداستنیازموردآنچهاینکهبرایکشیدیمماهایسختیچهکه
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آم پیش روز سه ـ دو که حاال داشت: بیان صرروحانی ها وریکایی ماسک برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که میدهد نشان شود؛ آغاز بانکی فعالیت واکسن

بز مردم این خاکرمالیدند به را آنها بینی مالیدند؛ خاک به را سفید کاخ جالدان همه صورت مالیدند خاک به را ترامپ صورت ما گوار

مالیدند.

تح شرایط این در مردم داشت: اظهار کردند، ایستادگی عظمت با و قامت سرو ایران مردم اینکه بر تاکید با گذاروی سرمایه وریم ی

و هست گرانی جنگ، این سایه در البته است جنس از پر ما کشور بازار کردیم؛ کشور وارد ها سختی همه با بود الزم آنچه کردند. تولید

داشتند.آنهاکههدفیهمانیعنیبپاشدفروایراناقتصادنگذاشتجنگایناماهستندفشاردرمردم

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایههایومیشودبرداشتهیمرتحزودیبهاهللشاانگفت:جمهوررئیس

یرجمهویاستررسانیاطالعپایگاهمنبع:

)۱۱:۲۸-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور رییس آنالین: سراردانستنی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته وزیمها میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهمدولتدرکهامیدوارم

خب پایگاه گزارش بهرهبرداربه آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم ایسنا، از نقل به آنالین دانستنی طری از حهایری

آزادملی بزرتجامناطق بسیار مسئولیت مردم اینکه بیان با آنانری کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی گ

تبررییسجمهو رأی های صندوق پای در گسترده حضور جهت در خوب بسیار اقدام این برای آنان به کردند. انتخاب را خود یکری

میگویم.

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

شودمیفعرزودیبههایمتحرروحانی:ار:بازخط|خبرخبرادامهادامه
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ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

پیام/انتهای

)۰۶:۴۳-۰۰/۰۳/۲۹(آزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217احداث

ای گزارش شورایعالیبه دبیرخانه از نقل به آزادِبنا دبیرمناطق و جمهور رئیس مشاور مومنی» «حمیدرضا اقتصادی، ویژه و

آزادشورایعالی هایمناطق پروژه افتتاح مرحله از دور پنجمین گفت: خبر این اعالم با اقتصادی ویژه آزادو بارتجامناطق صنعتی ـ ی

شد.خواهدگزارربخردادماه31دوشنبهروزجمهور؛رییسروحانیدکترحضور

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه15ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و نفر880یال

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9و

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:آنالین:دانستنی|خبرخبرادامهادامه
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اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و نفر،120یال

گذا3 سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه14نفر،562یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با قشم و73یرآزاد ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار10نفر،936یال با کیش آزاد منطقه در پروژه

گذا و35یرسرمایه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در 12یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار

استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217

های پروژه به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای

اول دوره در است، ط99یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر

(اردیبهشت چهارم دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیارد38ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومان

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ 46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

)۱۱:۳۷-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایهزودیبه

ای گزارش طبه افتتاح آیین در دوشنبه روز روحانی حسن دکتر والمسلمین حجتاالسالم ، ملیرِبنا پروژههای و آزادحها ومناطق

تص تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین و درهفتاد کشور اقتصادی افزایشرویژه و کشور آبادانی و توسعه روند کرد: یح

طرسرمایهگذا در هایری پروژه و امیدوارزحها کشور و خود آینده به مردم که است این دهنده نشان مختلف بخشهای در یربنایی

هستند.

تح و اقتصادی جنگ برابر در ایستادگی و مقاومت با ایران مردم اینکه بیان با بهرروحانی را دشمن بینی و سیاه صورت ظالمانه، یمهای

آم مسئوالن گذشته روزهای در داشت: اظهار مالیدند، تحرخاک لغو برای و پذیرفته مدتها از بعد را خود اشتباه کروناریکایی واکسن یم

جمله از کرونا با مقابله تجهیزات تامین در و هستیم واکسن کننده تولید امروز ما که است درحالی این و کردند آمادگی اعالم ایران علیه

یم.رنداجرخابهیزنیاماسک

دیگ بخش در جمهور جایگاهررئیس اهمیت به اشاره با خود سخنان از آزادی گفت:مناطق کشور، اقتصاد در اقتصادی ویژه و

ادآزمناطقدرپروژهتوماندمیلیارارهز217احداثدرآمدنیوز:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۶۹۹
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آزادامروز بامناطق ایران بین ارتباطی پل و شدهاند تبدیل کننده تولید و کننده صادر به کننده مصرف و کننده وارد از و یافته توسعه

هستند.جهانمختلفکشورهایوهمسایگان

اینکه بر تاکید با آزادروحانی سرمایهگذامناطق در تحرباید بزودی گفت: شوند، پیشران خارجی سرمایهری و میشود برداشته یمها

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجی

تب با خود سخنان ابتدای در جمهور بزررئیس مسئولیت به عمل خاطر به ایران مردم از (ع)، رضا امام سعادت با میالد وریک سیاسی گ

کرد.یرسپاسگزایخیرتامقطعایندریرجمهویاسترانتخاباتدرکترشواجتماعی

آم رسمی مقام یک اعتراف به اشاره با تحرروحانی گستره به آمریکا ظالمانه خریمهای بر حتی درریکا گفت: کرونا، واکسن و ماسک ید

تح را چیز همه سفید کاخ ظالمان که میگفتیم چه هر ایران، ملت علیه عیار تمام اقتصادی جنگ نیم و سال سه همهرطول و کرده یم

نمیکردند.باورعدهایبازبستهاند،راراهها

دولت و کردند اعمال ایران ملت علیه کامل محاصره نیم و سال سه سفید کاخ ظالمان که داد نشان اعتراف این افزود: جمهور رئیس

است.دادهادامهرامسیرهمانگذشتهماه5حدوددرمتفاوتشعارهایوجودبانیزیکارآمجدید

تص آمرروحانی کرد: صادریح حتی و خودکفا ماسک تولید در ایران ملت دیدند وقتی نیزریکاییها واکسن تولید زمینه در و است کننده

کرد.خواهندرفعراایرانبرایواکسنوماسکیدرخیمرتحکهکنندمیاعالمتازهاست،بودهموفق

ط مستمر افتتاح جمهور بزررئیس عمرانی آمرحهای به تودهنی یک را کشور سراسر در افتتاحهایرگ کرد: خاطرنشان و توصیف یکا

آم شاید که داد نشان تحرپنجشنبهها با بتوانند هریکاییها اما کنند، مواجه مشکل با را ایران ملت رفاه تولیدریم توانست نخواهند گز

کنند.تعطیلکشورایندررافعالیتو

)۰۷:۳۷-۰۰/۰۳/۳۱(هایمرتحرفعدربارهروحانیخوشخبر

سرمایهگذا گفت: رئیسجمهور : آنالین سالرخبر در آینده99و98یها به مردم یعنی این و است شده بیشتر اقتصادی، جنگ و مشکالت علیرغم
هستند.امیدواراقتصادی

بردا بهره آئین در رئیسیجمهور روحانی حسن المسلمین و آزادیرحجتاالسالم استانهایرتجامناطق اقتصادی ویژه و صنعتی ی،

سالزهرم در ارس، آزاد منطقه در گفت: ارس آزاد منطقه رئیس گزارش استماع از پس خوزستان، و شرقی آذربایجان و98گان هزار

است.رسیدهبراربرسهبهیعنیاستشدهتومانمیلیاردهزارشش،99سالدرواستشدهیرگذاسرمایهتومانمیلرادنهصد

آم میگوئیم ما اینکه گفت: سرمایهگذارروحانی که است این دلیل به خورده، شکست اقتصادی جنگ در سالریکا در 99و98یها

هستند.امیدواردرصد100صادراتوتولیداقتصادی،آیندهبهمردمیعنیاست.شدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم

بخوانید؛مهرازنقلبهادامهدرراویاظهاراتاهم

هستند.امیدوارخودکشورآیندهبهمردمکهاستمعنیاینبهخصوصیبخشیرگذاسرمایه*

تح شدن برداشته از بعد بودیم. ارس آزاد منطقه در مهم های پروژه افتتاح شاهد بار چندین گذشته ماههای طول در ما بزودیر* که یم،

شدخواهدیرازسرانایرسمتبهجیخارمایهسرزودیبهدرآمدنیوز:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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بود.خواهدگستردهبسیارآذربایجانیرجمهوباروابطمانمطئمنممنشد،خواهدبرداشتهیمرتح

بز تصمیمات آذربایجان رئیسجمهور با ما تحر* دلیل به تصمیمات این همه و کردیم اتخاذ مقدارگی قطعاریم، اما بود شده کند ی

شد.خواهدعملیاتیواجرایی

...داردادامه

)۲۰:۱۹-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهیمهارتحبهزودیروحانی:

تح بهزودی شاءاهلل ان گفت: رئیسجمهور : سرارایسنا ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در امیدوارم و میشود یر
سرمایهگذا بهرهبردارافزایش آیین در روحانی حسن شوند. بهرهمند آن سود و نفع از بتوانند مردم و باشیم طریها از تجاری آزاد مناطق ملی بارحهای ی

بز بسیار مسوولیت مردم اینکه آنانربیان به کردند. انتخاب را خود رئیسجمهور آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی گ
میگویم.یکرتبرایصندوقهایپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرای

دیگ بخش در براو به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد تا53ی آنها همه و شده اجرا آن درصد

یادآو روحانی میشوند. افتتاح سال سرمایهگذارپایان سود و خود آینده به مردم اگر کرد: ازری میزان چنین که باشند نداشته امید ی

تارسرمایهگذا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی همین نمیدهند. انجام را بیسابقهری یخ

رئیسجمهو است. ما مردم واالی جایگاه از نشان آمربوده، خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها راریم یم

بردا ایران علیه کرونا واکسن روی تروراز این خود میدهد نشان کهریم جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

ندا مشکلی باشد واکسن و ماسک زمینه در موضوع بانکی مسائل در اگر گفتهاند نبوده، درست قبلی دولت راه است روحانیرمعتقد یم.

رفتیم.تولیدسمتبههمواکسندرومیکنیمصادراتوشدیمخودکفاماسکتولیددرمافهمیدندکهزمانیهمآنتازهکرد:تاکید

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ بهدلیل گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

رئیسجمهو طرمیشد. افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با ماری کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهای

سرمایهگذازحهایرط آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد صورترهزار ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهازمنگرفت.

)۰۹:۰۶-۰۰/۰۳/۳۱(خوردکلیدجمهوررئیسدستورباشلمچه-بصرهآهنراهساخت

جا روز در آزاد مناطق در عمرانی پروژههای اجرای عملیات آغاز از آزاد مناطق عالی شورای مهمتردبیر از یکی که داد خبر جمهور رئیس دستور با ینری
است.شملچه-بصرهراهآهناحداثپروژهها،

هایمتحرفعرهدربارروحانیخوشخبرآنالین:-اقتصاددنیای|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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بهرهبردا و اجرایی عملیات آغاز «مراسم در امروز مؤمنی حمیدرضا ـ عمرانیردیدارنیوز پروژههای از آزادی کهمناطق اقتصادی» ویژه و

با کنفرانس ویدئو صورت به و رئیسجمهور حضور آزادبا بمناطق حال اجراییرگزاردر عملیات امروز گفت: است، ارزش52ی با پروژه

گردشگ62 پتروشیمی، پروژههای شامل که آغاز تومان میلیارد تجارهزار مجتمعهای گلخانهای، باغات بصره، شلمچه راهآهن وری، ی

میشود.چابهاروقشمکیش،انزلی،ماکو،اروند،ارس،آزادمناطقدراسکیپیستوتلهکابینآبی،کرپارفاهی،

است. اروند آزاد منطقه در شملچه-بصره راهآهن احداث میشود، آغاز آن احداث عملیات امروز که پروژههایی این جمله از داد: ادامه وی

حاضر حال در افزود: سرمایهگذا621مؤمنی با عمرانی ازرپروژه بیش در248ی تومان میلیارد آزادهزار حالمناطق در اقتصادی ویژه و

دارند.درصد50یکیزفیپیشرفتمتوسططوربهکهاستاجرا

عالی شورای آزاددبیر بهرهبردامناطق با آتی ماههای در داد: ادامه اقتصادی ویژه اجرا،رو حال در پروژههای این از نفر37ی هزار

است.گرفتهعهدهبرخصوصیبخشراپروژههاایندریرسرمایهگذاعمدهوشدخواهندکاربهمشغول

مخا احداث روی، فوالد، پتروشیمی، شامل پروژهها این مؤمنی، گفته گردشگزبه انبار، نیررن، اسکله، ساخت شیوی، آب و ینکنرگاه

است.درصدچهارتنهاپروژههاایندردولتسهمکههستندماکووکیشقشم،چابهار،انزلی،اروند،ارس،آزادمناطقدر

اجرایی عملیات رئیسجمهور دستور با امروز کرد: خاطرنشان ارزش62وی به در42پروژه تومان میلیارد آزادهزار اقتصادیمناطق ویژه و

شد.خواهدآغاز

)۰۹:۰۶-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم - طردیدارنیوز از ملیری آزادحهای مردمرتجامناطق اینکه بیان با ی

بز بسیار رییسجمهورمسئولیت آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی بهرگ کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنان

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

دخورکلیدجمهوررئیسدستورباهشلمچه-بصرآهناهرساختنیوز:دیدار|خبرخبرادامهادامه
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سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۱۰:۱۱-۰۰/۰۳/۳۱(برداشتهاندرایمرتحشدهایم،تبدیلواکسنکنندهتولیدوماسککنندهصادربهکهحاالروحانی:

سال آغاز از گذشته هفتههای افتتاحهای و امروز افتتاحهای گفت: امروز99رئیسجمهور همه74که برای خوبی بسیار عالمت یک است افتتاح امین
آزاد مناطقه در ببینید و هستند خودشان کشور آبادانی به عالقمند ایران مردم که است این عالمت اولین و است کهرط621جهانیان است اجرا درحال ح

میرسد.افتتاحبهاینهاهمهواستشدهعملیاتیواجراییدرصد53وشدهیرگذاسرمایهتومانمیلیاردهزار248

بهرهبردا آیین در روحانی حسن ایران؛ بان دیده گزارش طربه از تبری ضمن اقتصادی ویژه و آزاد منطقه سازمان ملی میالدرحهای یک

بز سیاسی مسئولیت یک جمعه روز مردم گفت: (ع) رضا کردند.رامام انتخاب سیزدهم دوره برای را رئیسجمهور و دادند انجام را گ

خب و مجلس انتخابات هم شهرها برخی در و شهر شوراهای انتخابات برالبته عرگان مردم به که شد رازگزار ارزشمند اقدام این ایران یز

میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:نیوز:دیدار|خبرخبرادامهادامه
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میگویم.یکرتب

سال آغاز از گذشته هفتههای افتتاحهای و امروز افتتاحهای افزود: امروز99وی برای74که خوبی بسیار عالمت یک است افتتاح امین

آزاد مناطقه در ببینید و هستند خودشان کشور آبادانی به عالقمند ایران مردم که است این عالمت اولین و است جهانیان 621همه

کهرط است اجرا درحال گذا248ح سرمایه تومان میلیارد ورهزار شده افتتاح53ی به اینها همه و است شده عملیاتی و اجرایی درصد

میرسد.

تا در نظیر بی اقتصادی جنگ و اخیر نیم و سال سه مشکالت و رنج علیرغم تا شد باعث مقاومت و ایستادگی داد: ادامه منطقهروی یخ

را ملتی یک کا3که ترس از هم دیگران و سفید کاخ ظالمان و میکنند محاصره کامل طور به نیم و دسترسال روی دست سفید خ

آم دارایی مسئولین حاال تحربگذارند که کنند اعالم تروریکا این میدارند. بر را ماسک و واکسن اعترافریم رسمی بصورت ها یست

ط آن که گفته بارها و آمده کار روی جدید دولت که ماهها بعد حاال و بودند بسته ایران مردم روی را چیز همه که غلطرکردند ترامپ ح

شدهایم.تبدیلواکسنکنندهتولیدوماسککنندهصادربهاالنماکهحالیدرمیداردبرراواکسنوماسکیمرتحگیزتابهبوده

واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها و میشود اداره سختی چه با کشور میگفتیم مردم به ما اینکه شاید گفت: رئیسجمهور

اند.کردهزندگیمشکالتیبامردمدادنشانپیشروزسهیادواعالمامانبودپذیررباوهاآنبرایکنیمجابجاراکواکس

بز مردم این گفت: تحرروحانی شرایط در مالیدند. خاک به را ترامپ صورت ما الزمرگوار که آنچه نیز ما و کردند ایستادگی قامت سرو یم

فروبپاشد. کشور اقتصاد نگذاشت جنگ این اما هستند فشار در مردم و دارد وجود گرانی البته کردیم. کشور وارد سختیها تمام با بود

کنید.تعطیلراایرانتولیدنمیتوانیدشماکهبودیکاییهارآمبهدهانیتویکپنجشنبهاقتتاحهر

خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را افتتاحها دولت آخر روز تا ما هستیم کشور سراسر در تحول شاهد امروز ما الحمدهلل افزود: وی

هستند.تالشحالدرسرافرازحدچهتامامردمکهداد

است.کشورتولیدتوسعهدهندهنشانباشیمتومانمیلیاردهزار70ارزشباطرحیافتتاحشاهدروزیکدرمااینکهکرد:بیانوی

از من داد: ادامه دولت آزادرییس صادمناطق مناطق به واردکننده مناطق از که میکنم شدند.رتشکر تبدیل کننده تولید و کننده

آزادامروز کهمناطق است این نشان موضوع این که هستند بینالمللی بورس ایجاد فکر آزاددر پیشرفتمناطق و توسعه مسیر در

است.

گذا سرمایه جذب به سیزدهمرروحانی دولت در مردم انشاهلل تا کنیم فعال باید را خارجی سرمایه جذب گفت: و کرد اشاره خارجی ی

ببرند.راآنبهره

)۱۹:۴۵-۰۰/۰۳/۳۱(آزادمناطقدرعمرانیپروژه50ازیربهرهبردا

رئیسجمهور روحانی حسن کنفرانسی ویدئو حضور با مراسمی حدود50طی ارزش به عمرانی میلیارد80پروژه بهرهزار کشور آزاد مناطق در یال
رسید.یربهرهبردا

داشتهاندبراریمتحرشدهایم،تبدیلکسنواکنندهتولیدوماسککنندهصادربهکهالحاروحانی:ان:ایردیدهبان|خبرخبرادامهادامه
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خب سایت گزارش خبربه اقتصادی خبرنگار از نقل به ذاکرنیوز تحلیلی رئیسجمهوررگزاری کنفرانسی ویدئو حضور با امروز صبح تسنیم، ی

رسیدیربهرهبردابهکشورآزادمناطقدرتومانمیلیاردهزار8حدودارزشبهعمرانیپروژه50

اساس این گذا15بر سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در و26یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و منطقه11نفر،575یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با اروند و2یرآزاد اشتغالزاییرمیلیارد259هزار با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در یرپروژه

و24 اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و و880یال گذا9نفر سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در و26یرپروژه یالرمیلیارد896هزار

است.شدهنفر375اشتغالزاییباو

عالی شورای دبیر مومنی آزادحمیدرضا گذامناطق سرمایه مجموع بود: گفته باره این بهرهردر آماده های پروژه در شده انجام های ی

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار80کیش)وقشماروند،(ارس،آزادمناطقیربردا

اجرایی عملیات آینده دوشنبه اینکه به اشاره با سرمایهگذا50وی با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال هزار

تص117 میشود، آغاز زنیرنفر کلنگ عملیات کرد: گذا8یح سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در و17یرپروژه بارمیلیارد694هزار و یال

گذا6نفر،738اشتغالزایی سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد171هزار با و پروژه405یال یک نفر،

گذا سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه و4یردر اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و اعتبار3نفر،120یال با چابهار آزاد منطقه در پروژه

گذا و462یرسرمایه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و گذا14نفر،562یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در 73یرپروژه

و ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و گذا10نفر،936یال سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد797هزار

ور هزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در و12یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد132هزار با و 670یال

شد.خواهدآغازنفر

فی پیشرفت به اشاره با گفت:53یکیزمومنی آزاد، مناطق پروژههای احداث622درصدی حال در مختلف حوزههای و بخشها در پروژه

گذا سرمایه ارزش که نیزراست آنها برای شده انجام و2ی میلیارد127میلیون (رهزار اشتغال217یال میزان و تومان) میلیارد 37هزار

است.نفرهزار

خب سایت گزارش مبنیربه خود مشاور پیشنهاد سه شدن اجرایی از مراسم این در روحانی حسن تسنیم، از نقل به ذاکرنیوز تحلیلی ی

داد.خبرآزادمناطقتخصصیبانکایجادوبینالمللیبورستاسیسآفشور،بانکایجادبر

)۰۸:۴۲-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهجمهور:رئیسروحانیحسن

جمهو با روابط بهبود برای صحبتهایی گفت: روحانی تحرحسن برداشتن با که است شده آذربایجان اوری مییابیم. دست مهم این به بزودی یمها
شد.خواهدبرداشتهزودیبهیمهارتحکهکردتاکید

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: جمهور تحررئیس شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که برداشتهریم یمها

است.گستردهایروابطشدخواهد

ط افتتاح آئین در امروز صبح جمهور رئیس روحانی آزادحهایرحسن هرمرتجامناطق استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی گانزی،

ادآزمناطقدرانیعمرپروژه50ازیدارهبربهرکر:ذا|خبرخبرادامهادامه
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جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی تحرآذربایجان شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که یمهاریم

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشته

)۰۸:۴۲-۰۰/۰۳/۳۱(شدآغازیرجمهورییسحضورباآزادمناطقملیحهایرطازیربهرهبردا

ط تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در ترقی- بهرراه مربوط آزادحهای آذربایجانمناطق استانهای در

شد.زنیکلنگیاوافتتاحیرجمهورییسبادستوربلوچستانوسیستانوگیالنگان،زهرمخوزستان،شرقی،

ط درراین که آزادحها برایرتجامناطق میشود، اجرا انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی فراهم920ی- مستقیم نفراشتغالزایی

میکند.

تجا آزاد منطقه در گزارش، این اساس ارسربر سرمایهگذارط15ی ارزش با اقتصادی و تولیدی و2یرح در619هزار و تومان میلیارد

میرسد.یربردابهرهبهتومانمیلیارد225یرگذاسرمایهارزشبهیربناییزواقتصادیحرط11اروندآزادمنطقه

همچنین و15امروز تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در سرمایهگذاریربنایی ارزش با قشم صنعتی و2یری در480هزار و تومان میلیارد

افتتاح نیز کیش آزاد بردارط9منطقه بهره به تولیدی و اقتصادی طرح افتتاح ادامه رسید.در اجراییری عملیات با52حها، دیگر پروژه

شد.انجامی،رجمهورییسدستوربانفر117وهزارهفتاشتغالزاییوتومانمیلیارد192وهزار64یرگذاسرمایه

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت همچنین مراسم این وردر هزار یک تومان،769ی آزاد6میلیارد منطقه در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با وراروند هزار سه گذا517ی سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک تومان، ،430یرمیلیارد تومان میلیارد

گذا سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در پروژه و46یرسه تومان،217هزار گذا14میلیارد سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در یرپروژه

و هزار تومان،328هفت گذا10میلیارد سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه در579ی پروژه هشت و تومان، میلیارد

شد.زنیتومان،کلنگمیلیارد213وهزاریکیرگذاسرمایهاعتبارباماکوآزادمنطقه

)۰۹:۳۳-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم ترقی- طرراه از ملیری آزادحهای مسئولیترتجامناطق مردم اینکه بیان با ی

بز رییسجمهوربسیار آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی برایرگ آنان به کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماین

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال
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سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۰۸:۱۸-۰۰/۰۳/۳۱(جمهوررئیسفرمانباآزادمناطقسازماناقتصادیحرط102احداثویربردابهرهآغاز

اجراییربهرهبردا عملیات آغاز و و102ی اقتصادی تجازپروژه آزاد مناطق در جمهورریربنایی رئیس فرمان با دوشنبه روز کشور اقتصادی ویژه و صنعتی ی،
شد.آغازکنفرانسوویدئیقرطازو

تولید، جهش برای امید و تدبیر ملی پویش هفته چهارمین و هفتاد در روحانی، حسن والمسلمین حجتاالسالم ، مردم راه گزارش به

رسمی افتتاح و102فرمان اقتصادی درزپروژه را آزادیربنایی ورتجامناطق سیستان خوزستان، استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی ی،

کرد.صادرگیالنوشرقیآذربایجانگان،زهرمبلوچستان،

اجرای در50برای آزادپروژه بهرهبردامناطق امروز که کشور اقتصادی ویژه میشود،رو آغاز آنها از رسمی و8ی تومان15هزار میلیارد

ه اجرایزاعتبار برای و شده نیز52ینه میشود آغاز رسما امروز آنها احداث عملیات که و62طرحی نظر50هزار در اعتبار تومان میلیارد

است.شدهگرفته

شود.میایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا

افتتاح فرمان صدور از قبل جمهور ورط15رئیس صنعتی برابزح سه افزایش ارس، آزاد منطقه در گذاریربنایی سرمایه اینری در ی

میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:ترقی:اهر|خبرخبرادامهادامه
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و هزار یک از سال900منطقه در تومان بر98میلیارد بالغ سال6به در تومان میلیارد اقتصادی99هزار جنگ شکست از خوبی نشانه را

دانست.ایرانمردمعلیهیکارآم

ط افتتاح آیین در ورروحانی اقتصادی های تزح اکبر مهندس مرحوم خاطره و یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه کهریربنایی کان

بسیار جملهززحمات از مختلف های بخش در آزادیادی مستعدمناطق مناطق از یکی عنوان به کیش از کشیدند، کشور توسعه برای

گذا سرمایه سرمایهگذاربرای که است مناطقی جزو کیش گفت: و برد نام بسیارری بسیارزیهای استعداد و گرفته انجام آن در یادی

گذاز سرمایه برای خارجیریادی سرمایه جذب و تحول برای کشور جنوب آزاد منطقه در مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد هم بیشتر ی

باشد.

به دوازدهم و یازدهم دولت همانند هم سیزدهم دولت دارم اطمینان افزود: جمهور آزادرئیس عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

گذا سرمایه افزایش شاهد کرونا و اقتصادی جنگ رغم به خوشبختانه افزود: دررروحانی آزادی بخشمناطق فعالیت و تالش با

است.شدهکشورآیندهوتولیداقتصاد،آیندهبهمردمبیشتریرامیدوابهمنجرکههستیمخصوصی

ط افتتاح به اشاره با ادامه در جمهور مهمررئیس های روابطزح دارم اطمینان داشت: اظهار ارس، آزاد منطقه در اقتصادی و بنایی یر

جمهورجمهو با ایران اسالمی تحری شدن برداشته از بعد آذربایجان بیشتری گسترش شد، خواهد برداشته زودی به که ها خواهدریم ی

یافت.

همکا برای مهمی بسیار تصمیمات اینکه بیان با جمهورروحانی رئیس با کشور دو اینری همه گفت: است، شده اتخاذ آذربایجان کشور

تح خاطر به تحرتصمیمات لغو با که بود شده مواجه کندی با غیرقانونی و ظالمانه های اجراییریم و عملیاتی نزدیک، آینده در ها یم

بود.خواهندکشورغربوشمالیزمرمناطقدرمثبتبسیارتحولیکشاهدمردمومیشود

/۰۰/۰۳(استآزادواکسنیدرخبرایبانکیفعالیتمیگویندهایکاییرآمساختیم،راکروناواکسنکهاالنروحانی:
۳۱-۱۰:۴۲(

آم گفت: جمهور نداررئیس نیاز ماسک درباره میدانستند که زمانی از بعد صادریکاییها و تازهریم هستیم، تولیدکننده واکسن در فهمیدند و شدهایم کننده
است.آزادواکسنبرایبانکیفعالیتگفتند

ط افتتاح آیین در امروز صبح رئیسجمهور روحانی حسن حجتاالسالم ، مردم راه گزارش طربه از کشور ملی مهم ویدیورحهای یق

در آزادکنفرانس هرمرتجامناطق استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی روابطزی، گفت: سخنانی طی خوزستان، و شرقی آذربایجان گان،

جمهوررئیسمانفرباادآزمناطقمانسازاقتصادیحطر102احداثویداربرهبهرآغازآنالین:-دممراهر|خبرخبرادامهادامه
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جمهو با تحرما شدن برداشته از بعد آذربایجان باری مهمی تصمیمات و میشود گستردهتر شد، خواهد برداشته بزودی که یمها

تح بهخاطر تصمیمات این و کردیم اتخاذ آذربایجان باررئیسجمهور مثبتیم شاهد مردم و میشود عملیاتی که بود شده مواجه ُکندی

بود.خواهندکشورشمالغربیزمرمناطقدر

تص خود سخنان ادامه در آمروی دارایی مسئولین که حرفی کرد: تحریح آمادهایم فردا “از که کردند اعالم پیش سهروز رویریکا را یم

بردا کرونا ترورواکسن این یعنی قفلریم” را بانکی فعالیتهای و بستند مردم این روی بر را همهچیز که میکنند اعتراف کامال یستها

تح باید است معتقد که ماهها از بعد جدید دولت حاال و طرکردند که گفته بارها و بگذارد کنار را تحریم نادرسترح و غلط ترامپ یم

االن س5بوده، است ندارماه مشکلی باشد، کرونا واکسن و ماسک برای اگر بانکی مسائل در گفتند پیش دو-سهروز تازه و هستند یم.رکار

ندا نیاز ماسک درباره میدانستند که زمانی از بعد داد: ادامه صادررئیسجمهور و تولیدکنندهریم واکسن در فهمیدند و شدهایم کننده

این در که میگفتیم مردم به که حرفی این است. آزاد واکسن برای بانکی فعالیت گفتند تازه کشور3٫5هستیم، اقتصادی جنگ سال

پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول تا کشید طول ماهها گفتیم اینکه و میشود اداره سختی با

بود.سختمردمبرایباورششایدکنیم،

نشان شود، آغاز ماسک و واکسن برای بانکی فعالیت داد خواهیم اجازه که کردند اعالم پیش روز دو-سه تازه آنها گفت: روحانی

کاخ جالدان و ترامپ بینی و صورت ما مردم مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت اما کردند زندگی سختی با مردم اینکه با میدهد

شرای این در و کرد ایستادگی سروقامت ما ملت مالیدند؛ خاک به را تحسفید سرمایهگذارِط راریم، بود الزم آنچه ما و میکند تولید و ی

ولی هستند فشار در اقتصادی جنگ سایه در مردم و دارد وجود گرانی البته است؛ جنس از پر کشور بازار و کردیم کشور وارد سختی با

نپاشید.فرواقتصادیجنگدرایراناقتصاد

)۰۹:۰۲-۰۰/۰۳/۳۱(شودمیبرداشتهیمهارتحزودیبه:روحانیحسن

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم ، روز رصد گزارش طربه از ملیری آزادحهای اینکهرتجامناطق بیان با ی

بز بسیار مسئولیت رییسجمهورمردم آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی کردند.رگ انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنانبه

استادآزکسنوایدخرایبربانکیلیتفعامیگویندهایکاییآمرساختیم،ارکروناکسنواکهالناروحانی:آنالین:-دممراهر|خبرخبرادامهادامه
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دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

ایسنا

)۱۰:۰۸-۰۰/۰۳/۳۱(شدافتتاححرطتومانمیلیاردهزار8امروزروحانی:

جمهور رییس توسعهرکنا: زمینه در سرافراز حد چه تا مردم که داد خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را ها افتتاح دولت این آخر روز تا که این بیان با ی
شد.افتتاحیادیزبسیارحهایرآزادطمناطقدرامروزگفت:کنند،میتالشکشور

گزارش امروزربه روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم طهدوشنب(کنا، افتتاح چهارمین و هفتاد در ازر) افتتاح حاشیه در و ملی حهای

سازمانرط آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تبرو با شد، مردمرگزار گفت: (ع) رضا امام والدت شب یک

بز بسیار کار جمعه انتخاباترروز البته کردند. انتخاب سیزدهم دوره برای را رییسجمهور و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی گ

داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهممناطقبرخیدروبودهمشوراها

شودمیداشتهبریمهاتحرزودیبه:روحانیحسنروز:صدر|خبرخبرادامهادامه
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ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت راریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

سال آغاز از کرد: اظهار امروز افتتاحهای به اشاره است.99روحانی افتتاح چهارمین و هفتاد امروز و کردهایم آغاز را پنجشنبهها افتتاح

م ایران است این عالمت نخستین است. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت گذاراین سرمایه عالقهمندرکز ایران مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشورآبادانیبه

داد: ادامه امید و تدبیر دولت ورط621رییس است اجرا حال در ط248ح این برای تومان میلیارد سرمایهگذارهزار استرحها شده ی

رسد.میافتتاحبهومییابدادامهآیندهسالوسالپایانتاواستشدهعملیاتیواجراییحهارطایندرصد53و

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم فقطری باشند، نداشته امید خود ی

میشود.یرگذاسرمایهکشورسراسردریادیزمناطقدرروزانهونمیکنندیرگذاسرمایهتومانمیلیاردهزار248آزادمناطقدر

مدت،تص این در مردم ایستادگی از قدردانی با امبد و تدبیر دولت وررییس سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که خودرمشکالتی ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهسالنیموسهراملتی

آم دارایی وزارت مسوولین که حرفی داد: ادامه تحرروحانی که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه واکسنریکا روی را یم

بردا ترورکرونا این یعنی کردندریم، قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلطیمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماههاازبعدحاالو

تح گفتند شدیم، ماسک و واکسن کننده صادر فهمیدند که سرزمانی بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه برمیدارندوی را آمدند،ریم کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن ندارد. اشکال باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که کنندهرگفتند

تح گفتند شد، شروع واکسیناسیون و آمد بازار به و کردیم تولید که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم یمرماسک

است.آزادواکسنبرای

جمهو مردمررییس به که این شود. می اداره کشور سختی چه با مردم که میزدیم نیم و سال سه این طول در ما که حرفی شد: یادآور ی

در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها گفتیم

شود.کشورواردکهکشیدیمواکسنکردنواردبرایسختیهاییچهکنندباورکهبودسختمردمبرایشایدبگذارنداختیار

آم پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت صررییس ماسکریکا و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که دهد می نشان این شود آغاز بانکی فعالیت

تح شرایط این در و کرده ایستادگی عظمت با و سروقامت و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ سرمایهرصورت یم

کردند.تولیدویرگذا

جنگ این سایه در البته است. جنس از پر کشور بازار افزود: کردیم، کشور وارد ها سختی تمام با بود الزم که آنچه که این بیان با روحانی

نشد.محققداشتندکههدفییعنیکند،فروپاشیدچارراایراناقتصادنتوانستجنگایناماهستندفشاردرمردموهستگرانی

جمهو آمررییس به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: ادامه در تحری را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود یمریکاییها

تح را ایران تولید نمیتوانید تحرکنید. به را مردم راحتی میتوانید کنید. تحریم به را ارزانی میتوانید بکشانید نمیریم اما بکشانید یم

هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتیتوانید
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ط8امروز تومان میلیارد دادرهزار خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را ها افتتاح دولت این آخر روز تا که این بیان با شدوی افتتاح ح

آزادط مناطق در امروز گفت: کنند، می تالش کشور توسعه زمینه در سرافراز حد چه تا مردم بسیاررکه شد.زحهای افتتاح هزار8یادی

ط تومان گذارمیلیارد سرمایه که آنچه با مجموعا شد. افتتاح شدرح زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در که این بود. تومان میلیارد هزار

است.ملتاینعظمتازنشانباشیمیرگذاسرمایهوافتتاحبخشدرتومانمیلیاردهزار70

عملکرد از قدردانی با آزادروحانی دوازدهممناطق و یازدهم دولتهای در آزادگفت: ومناطق کننده تولید مناطق به کننده وارد مناطق از

در امروز که این شدند. مختلف کشورهای و همسایگان و ایران بین ارتباطی پل به تبدیل مناطق این شدند. تبدیل کننده مناطقصادر

است.پیشرفتوتوسعهمسیردرماآزادمناطقکهاستایندهندهنشانهستند،آبشوربانکالمللی،بینبورسایجادفکردرآزاد

جمهو کهررییس این بر تاکید با آزادی گذامناطق سرمایه گذاردر سرمایه گفت: باشد پیشران باید خارجی کشورری در جا همه خارجی ی

تح زودی به انشاءاهلل گرفت. خواهد سرارانجام ایران سمت به خارجی سرمایههای و میشود برداشته امازیم شد. خواهد مناطقیر

هفتههایآزاد طول در بیشتر فعالیت شاهد و باشند پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در بنابراین دارند را خود خاص شرایط

باشیم.سیزدهمدولتدروآینده

ج در همچنین هستندروحانی امیدوار کشور آینده به بردارمردم بهره مناطقریان عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس و ها پروژه از ی

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و الملل بین بورس شدن فعال گفت: دررآزاد، تحول برای مهم آزادح ومناطق باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودترنشستنثمربهبرایهمدولت

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبهمیکندیرسرمایهگذا

تحرتح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت شدرییس خواهد برداشته بزودی خواهدریمها انجام زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات میشود. گسترده آذربایجان با ما روابط بهرشد، تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان ی

تح مرردلیل مناطق در مثبتی بسیار تحول شاهد مردم و میشود عملیاتی و اجرایی اینها همه که بود شده مواجه کندی با کمی یزیم

بود.خواهندکشورغربشمال

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش استرهستیم. شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهمبازو

جمهو بهررییس دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

ج را قشم ادامه در گذازوی سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد ای انجامریره منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است افتتاحزشده باشیم. جزحرط15یره این در خوشحالیزیرهزیربنایی موجب یبا
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ج این چون است ما بسیارزهمه استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از گردشگری همچنین و یریا

دارد.

اسفند سفر در کرد: تاکید و97روحانی نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسئلهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

ط همچنین افزود: دوازدهم و یازدهم دولتهای دررییس به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن مدیترانهرح یای

و نخست با ما مصوبات جزو هم این و است مهم بسیار میکند الکاظمیزمتصل آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف موانع که کردیم همرصحبت کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتزبرایخوبیبسیارمسیراینبودنخواهد

همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این یادآورشد: وی

را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و سختیها هنوز

کنید.کلیکاینجاراایرانبازارهایقیمتینرآخداد.خواهدادامه

منبع:ایرنا

)۱۰:۳۲-۰۰/۰۳/۳۱(شودمیرفعهایمرتح/آزادمناطقحهایرطافتتاحدرروحانیدوبارههایوعده

بردا بهره آئین در تجاررئیسجمهور آزاد مناطق سرمایهگذاری گفت: اقتصادی ویژه و صنعتی سالری، در اقتصادی،99و98یها جنگ و مشکالت علیرغم
هستند.امیدواراقتصادیآیندهبهمردمواستشدهبیشتر

رو گزارش بردازبه بهره آئین در جمهور رئیس روحانی حسن حجتاالسالم آزادیرپالس؛ اقتصادیرتجامناطق ویژه و صنعتی ی،

هرم سالزاستانهای در ارس، آزاد منطقه در گفت: ارس آزاد منطقه رئیس گزارش استماع از پس خوزستان، و شرقی آذربایجان گان،

است.رسیدهبرابرسهبهیعنیشدهتومانمیلیاردهزارشش،99سالدروشدهیرگذاسرمایهتومانمیلیاردنهصدوهزار98

آم میگوئیم ما اینکه گفت: سرمایهگذارروحانی که است این دلیل به خورده، شکست اقتصادی جنگ در سالریکا در 99و98یها

هستند.امیدواردرصد100صادراتوتولیداقتصادی،آیندهبهمردمیعنیاست.شدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم

هستند.امیدوارخودکشورآیندهبهمردمکهاستمعنیاینبهخصوصیبخشیرگذاسرمایهافزود:وی

شدن برداشته از بعد بودیم. ارس آزاد منطقه در مهم پروژههای افتتاح شاهد بار چندین گذشته ماههای طول در ما گفت: جمهور رئیس

بود.خواهدگستردهبسیارآذربایجانیرجمهوباروابطمانمطمئنممنشد،خواهدبرداشتهیمرتحبزودیکهیم،رتح

بز تصمیمات آذربایجان رئیسجمهور با ما گفت: تحرروحانی دلیل به تصمیمات این همه و کردیم اتخاذ مقدارگی بودریم، شده کند ی

شد.خواهدعملیاتیواجراییًاقطعاما

بز مسئولیت مردم داشت: اظهار جمهور سیزدهمررئیس دولت جمهور رئیس و دادند انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی گ
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کردند.انتخابرا

دادند.انجاممهمیاقدامیخیرتامقطعدررأیهایصندوقپایگستردهحضورباایرانیززعملتافزود:روحانی

بود. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت است، افتتاح چهارمین و هفتاد امروز که شنبه پنج های روز های افتتاح داد: ادامه جمهور رئیس

م ایران که فهمیدند جهانیان گفت: گذاروی سرمایه هستند.رکز خود توسعه و آبادانی به مند عالقه ایران ملت و است تولید و 621ی

دررط آزادح کهمناطق اجراست حال ط248در این در تومان میلیارد گذارهزار سرمایه ها میزانرح به و شده شده53ی اجرایی درصد

شد.خواهدافتتاحسالپایانتاشاءاهللانکهاست

تص گذارروحانی سرمایه سود و خود کشور آینده به مردم اگر کرد: باشندریح نداشته اطمینان و امید هایشان فقط248ی تومان میلیارد

کنند.نمییرگذاسرمایهآزادمناطقدر

این بود. نظیر بی اقتصادی جنگ رنج و ها سختی برابر در اخیر نیم و سال سه در ایران ملت مقاومت و ایستادگی گفت: جمهور رئیس

بود.زدنیمثالجهانومنطقهیخرتادراقتصادیجنگ

آم ترس از نیز دیگر کشورهای کردند. محاصره کامل طور به را ایران ملت نیم و سال سه سفید، کاخ ظالمان افزود: ملتروی به یکا

گذاشتند.دسترویدستونکردندکمکایران

آم دارایی وزارت بیانیه به اشاره با تحرروحانی فردا از هستیم آماده اینکه بر مبنی برداریکا کرونا واکسن روی بر را خاطرنشانریم یم،

کرد.قفلرابانکیهایفعالیتوبستایرانرویبرراچیزهمهیکارآماخیرنیموسالسهطولدرکرد:

آم جدید دولت داشت: اظهار جمهور تحررئیس باید که است معتقد و آمده کار روی ها ماه از بعد تحریکا و بگذارد کنار را هایریم یم

تح برداشتن به اقدام تازه دولت این خواند. می نادرست و غلط را کردهرترامپی کرونا واکسن و ماسک واردات برای بانکی های یم

است.

ندا واردات به نیاز و هستیم ماسک کننده صادر ما دانند می که است حالی در این داد: ادامه خودکفاروی نیز واکسن تولید در و یم

برای بانکی های فعالیت که کرد اعالم بایدن دولت شد، آغاز واکسیناسیون و آمد بازار به کردیم تولید را واکسن وقتی واقع در ایم. شده

است.شدهآزادواکسنواردات

ت درأروحانی واکسن بتوانند آنها تا کنیم پرداخت را جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم ما که کشید طول ها ماه کرد: کید

شود.واردکشوربهنیازموردواکسنکهکشیدیمهاییسختیچهماکنندباورکهبودسختمردمبرایبگذارند.مااختیار

ام دارایی وزارت اخیر بیانیه کرد: خاطرنشان جمهور اماررئیس کردند زندگی سختی چه با اخیر نیم و سال سه در مردم که داد نشان یکا

بز مردم این مالیدند. خاک به را دشمنان سیاه صورت حال عین سروردر و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ بینی گوار

کردند.یرگذاسرمایهیم،رتحشرایطایندروکردهایستادگیقامت

دیگ بخش در تحرروحانی و سختیها همه وجود با گفت: خود اظهارات از کهری است درست است. جنس از پر ما کشور بازار یمها،

فروبپاشد.ایراناقتصادنگذاشتیماماهستند،فشاردرمردموداردوجودگرانی

مهمت از یکی را میگرفت صورت پنجشنبه روزهای در که افتتاحهایی افتتاحهاروی این گفت: و دانست مدت این در دولت اقدامات ین

آم به تودهنی یک هفته هر بهردر را ارزانی و مردم راحتی میتوانید شما کنید. متوقف را ما تولید نمیتوانید بگوییم آنها به که بود یکا

بازدارتح توسعه مسیر در را ملتی نمیتوانید اما بکشانید آخریم تا ما و هستیم کشور سراسر در تحول این شاهد امروز الحمداهلل ینرید.

ط این افتتاح آخر، پنجشنبه و دولت کشوررروز توسعه زمینه در و هستند سرافراز اندازه چه تا ما مردم داد خواهیم نشان و ادامه را حها
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میکنند.تالش

ط داشتیم، که افتتاحهایی در امروز داد: ادامه دررروحانی مختلفی آزادحهای طمناطق این که شد افتتاح بررکشور بالغ 8000حها

است.تومانمیلیاردهزار70بربالغشده،کلنگزنیویرسرمایهگذاآنچهبامجموعدروتومانمیلیارد

مسئوالن از تشکر با آزادرئیسجمهور کنمرتجامناطق تشکر عرصه این مسئوالن از باید گفت: کشور وزی یازدهم دولتهای در یرا

شدند.همسایگانوایرانبینارتباطیپلوکنندهرصادوتولیدکنندهبهتبدیلمحصوالتواردکنندهازدوازدهم

در افزود: آزادوی بانکمناطق و بینالمللی بورس ایجاد دنبال حالOffshoreبه در ما که است آن نشاندهنده اینها همه و هستیم

انشاءاهلل و هستیم آزادتوسعه سرمایهگذامناطق در باید تحرما زودی به انشاءاهلل باشند. پیشران خارجی خواهدری برداشته یمها

سرمایهگذا سرارشد، ما کشور سمت به خارجی سرمایههای و گرفت خواهد صورت ایران مناطق تمامی در خارجی شدزی خواهد یر

آزاداما شاهدژویمناطق سیزدهم دولت در زمینه این در که باشند پیشتاز باید سرمایه جذب زمینه در و دارند را خود خاص گیهای

باشند.کشوراقتصادیرشدشاهدمردموباشیمگستردهترفعالیت

)۰۸:۲۵-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: جمهور تحررئیس شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که روابطریم شد خواهد برداشته یمها
است.گستردهای

جمهو با روابط بهبود برای صحبتهایی گفت: روحانی تحرحسن برداشتن با که است شده آذربایجان دستری مهم این به بزودی یمها

شد.خواهدبرداشتهزودیبهیمهارتحکهکردتاکیداومییابیم.

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: جمهور تحررئیس شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که برداشتهریم یمها

است.گستردهایروابطشدخواهد

ط افتتاح آئین در امروز صبح جمهور رئیس روحانی حسن : نو روز گزارش آزادحهایربه اقتصادیرتجامناطق ویژه و صنعتی ی،

هرم جمهوزاستانهای با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان تحرگان شدن برداشته از بعد آذربایجان یمری

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهکه

)۰۷:۵۰-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهبزودییمهارتحروحانی:

جمهو تحررییس بیان با جمهوری رییس با که مهمی تصمیات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته بزودی جمهوریمها کردهری اتخاذ آذربایجان ی
بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،
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ط24رویداد افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین طرحجتاالسالم از افتتاح حاشیه در و ملی حهایرحهای

آزادسازمان بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه گفت:رو آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس شد، گزار

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و الملل بین بورس شدن دررفعال تحول برای مهم آزادح هممناطق دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودترنشستنثمربهبرای

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند، ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبهمیکندیرسرمایهگذا

تحرتح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت شدرییس خواهد برداشته بزودی خواهدریمها انجام زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات میشود. گسترده آذربایجان با ما روابط بهرشد، تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان ی

تح مرردلیل مناطق در مثبتی بسیار تحول شاهد مردم و میشود عملیاتی و اجرایی اینها همه که بود شده مواجه کندی با کمی یزیم

بود.خواهندکشورغربشمال

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش استرهستیم. شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهمبازو

جمهو بهررییس دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

ج را قشم ادامه در گذازوی سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد انجامریرهای منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است افتتاحزشده باشیم. جزحرط15یره این در خوشحالیزیرهزیربنایی موجب یبا

ج این چون است، ما بسیارزهمه استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از گردشگری همچنین و یریا

دارد.

اسفند سفر در کرد: تاکید و97روحانی نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسئلهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم
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/۰۰/۰۳(برمیدارندرایمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرکهحاالمیشود/برداشتهبزودییمهارتحروحانی:
۳۱-۰۸:۴۶(

جمهو تحررییس بیان با جمهوری رییس با که مهمی تصمیات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته بزودی جمهوریمها کردهری اتخاذ آذربایجان ی
بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،

ط24رویداد افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین طرحجتاالسالم از افتتاح حاشیه در و ملی حهایرحهای

آزادسازمان بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تبرو با شد، جمعهرگزار روز مردم گفت: (ع) رضا امام والدت شب یک

بز بسیار همرکار شوراها انتخابات البته کردند. انتخاب سیزدهم دوره برای را رییسجمهور و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی گ

داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهممناطقبرخیدروبود

ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت راریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

سال آغاز از کرد: اظهار امروز افتتاحهای به اشاره است.99روحانی افتتاح چهارمین و هفتاد امروز و کردهایم آغاز را پنجشنبهها افتتاح

م ایران است این عالمت نخستین است. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت گذاراین سرمایه عالقهمندرکز ایران مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشورآبادانیبه

داد: ادامه امید و تدبیر دولت ورط621رییس است اجرا حال در ط248ح این برای تومان میلیارد سرمایهگذارهزار استرحها شده ی

میرسد.افتتاحبهومییابدادامهآیندهسالوسالپایانتاواستشدهعملیاتیواجراییحهارطایندرصد53و

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم فقطری باشند، نداشته امید خود ی

میشود.یرگذاسرمایهکشورسراسردریادیزمناطقدرروزانهونمیکنندیرگذاسرمایهتومانمیلیاردهزار248آزادمناطقدر

تص مدت، این در مردم ایستادگی از قدردانی با امبد و تدبیر دولت وررییس سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که خودرمشکالتی ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهسالنیموسهراملتی

آم دارایی وزارت مسوولین که حرفی داد: ادامه تحرروحانی که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه واکسنریکا روی را یم

بردا ترورکرونا این یعنی کردندریم، قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلطیمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماههاازبعدحاالو
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تح گفتند شدیم، ماسک و واکسن کننده صادر فهمیدند که سرزمانی بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه برمیدارندوی را آمدند،ریم کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن ندارد. اشکال باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که کنندهرگفتند

تح گفتند شد، شروع واکسیناسیون و آمد بازار به و کردیم تولید که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم یمرماسک

است.آزادواکسنبرای

جمهو مردمررییس به که این میشود. اداره کشور سختی چه با مردم که میزدیم نیم و سال سه این طول در ما که حرفی شد: یادآور ی

در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها گفتیم

شود.کشورواردکهکشیدیمواکسنکردنواردبرایسختیهاییچهکنندباورکهبودسختمردمبرایشایدبگذارنداختیار

آم پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت صررییس ماسکریکا و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند، زندگی سختی چه با مردم که میدهد نشان این شود آغاز بانکی فعالیت

تح شرایط این در و کرده ایستادگی عظمت با و سروقامت و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ سرمایهرصورت یم

کردند.تولیدویرگذا

جنگ این سایه در البته است. جنس از پر کشور بازار افزود: کردیم، کشور وارد سختیها تمام با بود الزم که آنچه که این بیان با روحانی

نشد.محققداشتندکههدفییعنیکند،فروپاشیدچارراایراناقتصادنتوانستجنگایناماهستند،فشاردرمردموهستگرانی

جمهو آمررییس به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: ادامه در تحری را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود یمریکاییها

تح را ایران تولید نمیتوانید تحرکنید. به را مردم راحتی میتوانید کنید. تحریم به را ارزانی میتوانید بکشانید اماریم بکشانید، یم

هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتینمیتوانید

)۰۸:۵۶-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور رییس نیوز: سرارساعد ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته سیزدهمزیمها دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهد

خب سایت گزارش برداربه بهره آیین در روحانی حسن المسلمین و االسالم حجت ایسنا، از نقل به نیوز ساعد طری از هایری ح

آزادملی بزرتجامناطق بسیار مسئولیت مردم اینکه بیان با آنانری کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی گ

جمهو تبررییس رأی های صندوق پای در گسترده حضور جهت در خوب بسیار اقدام این برای آنان به کردند. انتخاب را خود میری یک

گویم.

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی های آزادح مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در گذا248ح سرمایه تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

شود.میافتتاحسال

گذا سرمایه سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور گذارروحانی سرمایه از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیری انجام را ی

می…براریمتحرگفتندشدیم،ماسکوکسنواکنندهصادرکهالحامیشود/داشتهبربزودییمهاتحرروحانی::24رویداد|خبرخبرادامهادامه
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تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی همین جایگاهردهند. از نشان بوده، سابقه بی یخ

است.مامردمواالی

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم ها تحریکایی برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که دهد می درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و کنند می اعتراف اقدامی چنین به ها یست

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهاندگفتهنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و کنیم می صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی های محسوبرح یکا

شد.می

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار دهیم، می انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی های حرح

گذازهای سرمایه آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی زنی کلنگ و گذا70ی سرمایه تومان میلیارد صورترهزار ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهازمنگرفت.

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به ها سرمایه و شود می برداشته ها دولتزیم در که امیدوارم و شود می یر

شوند.مندبهرهآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمهایرگذاسرمایهافزایششاهدسیزدهم

)۰۷:۲۸-۰۰/۰۳/۳۱(اقتصادیآزادمناطقملیحرط50ازیربردابهره

بردا ازربهره ورط50ی اقتصادی تولیدی، تجازح آزاد مناطق در صورتریربنایی به جمهور رئیس حضور با استان شش در اقتصادی ویژه و صنعتی ی،
شد.آغازیرتصوی

سو گزارش طربه افتتاح از برنامه چهارمین و هفتاد در ، عالیرپرس شورای دبیر ابتدا ملی، آزادحهای ویژهرتجامناطق و صنعتی – ی

ط و برنامهها از گزارشی برداراقتصادی بهره روحانی سئواالت به پاسخ از پس و میکند ارائه نهاد این طرحهای این از آغازری حها

میکند.سخنرانیجمهوررئیسهممراسماینپایاندرمیشود،

ورط50این اقتصادی تولیدی، هرمزح استانهای در وزیربنایی سیستان و غربی آذربایجان گیالن، خوزستان، شرقی، آذربایجان گان،

میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:نیوز:ساعد|خبرخبرادامهادامه
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بردا بهره به طربلوچستان این مجموع از رسید. خواهند کیش؛9حها؛ری آزاد منطقه در تولیدی و اقتصادی ورط15واحد تولیدی ح

ارس؛ آزاد منطقه در ورط15اقتصادی تولیدی وزح قشم آزاد منطقه در ورط11یربنایی اقتصادی بازح اروند آزاد منطقه در یربنایی

میشود.آغازآنهاازیربردابهرهجمهوررئیسدستور

اجرایی عملیات ورط52همچنین اقتصادی درزح هم دیگر آزادیربنایی چابهاررتجامناطق و ماکو انزلی، ارس، اروند، قشم، کیش، ی

ط این شد. خواهد ورآغاز اقتصادی تولیدی، گذازحهای سرمایه با و70یریربنایی برای65هزار تومان ایجاد920میلیارد اشتغال نفر

است.کرده

111پیام/انتهای

)۱۰:۰۸-۰۰/۰۳/۳۱(مالیدندخاکبهرادشمنبینیوسیاهصورتایرانمردم

ط هفته هر افتتاح جمهور سالررئیس آغاز از ای توسعه و ملی های این99ح بیان در جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت را تاکنون

هستندخودکشورآبادانیوتوسعهبهعالقمندایرانیانکهدانستواقعیت

ط افتتاح آیین در دوشنبه روز روحانی حسن دکتر والمسلمین ملیرحجتاالسالم پروژههای و آزادحها کشورمناطق اقتصادی ویژه و

تص تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین و سرمایهگذاردرهفتاد افزایش و کشور آبادانی و توسعه روند کرد: طریح در حهاری

هستند.امیدوارکشوروخودآیندهبهمردمکهاستایندهندهنشانمختلفبخشهایدریربناییزهایپروژهو

تح و اقتصادی جنگ برابر در ایستادگی و مقاومت با ایران مردم اینکه بیان با روحانی دشمنردکتر بینی و سیاه صورت ظالمانه، یمهای

آم مسئوالن گذشته روزهای در داشت: اظهار مالیدند، خاک به تحررا لغو برای و پذیرفته مدتها از بعد را خود اشتباه واکسنریکایی یم

از کرونا با مقابله تجهیزات تامین در و هستیم واکسن کننده تولید امروز ما که است درحالی این و کردند آمادگی اعالم ایران علیه کرونا

یم.رنداجرخابهیزنیاماسکجمله

دیگ بخش در جمهور جایگاهررئیس اهمیت به اشاره با خود سخنان از آزادی گفت:مناطق کشور، اقتصاد در اقتصادی ویژه و

آزادامروز بامناطق ایران بین ارتباطی پل و شدهاند تبدیل کننده تولید و کننده صادر به کننده مصرف و کننده وارد از و یافته توسعه

هستند.جهانمختلفکشورهایوهمسایگان

اینکه بر تاکید با روحانی آزاددکتر سرمایهگذامناطق در تحرباید بزودی گفت: شوند، پیشران خارجی سرمایهری و میشود برداشته یمها

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجی

تب با خود سخنان ابتدای در جمهور بزررئیس مسئولیت به عمل خاطر به ایران مردم از (ع)، رضا امام سعادت با میالد وریک سیاسی گ

کرد.یرسپاسگزایخیرتامقطعایندریرجمهویاسترانتخاباتدرکترشواجتماعی

آم رسمی مقام یک اعتراف به اشاره با روحانی تحردکتر گستره به آمریکا ظالمانه خریمهای بر حتی گفت:ریکا کرونا، واکسن و ماسک ید

تح را چیز همه سفید کاخ ظالمان که میگفتیم چه هر ایران، ملت علیه عیار تمام اقتصادی جنگ نیم و سال سه طول وردر کرده یم

نمیکردند.باورعدهایبازبستهاند،راراههاهمه

دولت و کردند اعمال ایران ملت علیه کامل محاصره نیم و سال سه سفید کاخ ظالمان که داد نشان اعتراف این افزود: جمهور رئیس

اقتصادیادآزمناطقملیحطر50ازیداربرهبهرس:پرسور|خبرخبرادامهادامه
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است.دادهادامهرامسیرهمانگذشتهماه5حدوددرمتفاوتشعارهایوجودبانیزیکارآمجدید

تص روحانی آمردکتر کرد: صادریح حتی و خودکفا ماسک تولید در ایران ملت دیدند وقتی واکسنریکاییها تولید زمینه در و است کننده

کرد.خواهندرفعراایرانبرایواکسنوماسکیدرخیمرتحکهکنندمیاعالمتازهاست،بودهموفقنیز

ط مستمر افتتاح جمهور بزررئیس عمرانی آمرحهای به تودهنی یک را کشور سراسر در افتتاحهایرگ کرد: خاطرنشان و توصیف یکا

آم شاید که داد نشان تحرپنجشنبهها با بتوانند هریکاییها اما کنند، مواجه مشکل با را ایران ملت رفاه تولیدریم توانست نخواهند گز

کنند.تعطیلکشورایندررافعالیتو

است:حرشاینبهروحانیدکترسخنانکاملمتن

الرحیمالرحمنبسماهلل

تب موسیالرضا(ع)، علیبن حضرت سعادت با میالد شب مناسبت به جهان مسلمانان همه و ایران ملت امامیربه میکنم. عرض یک

دا چه هر و است ایرانیان ما افتخار و فخر موجب دازیمرکه همام امام آن بلند سایه آنریر بلند روح به توسل با ما کشور انشاءاهلل یم.

بود.خواهدپیشرفتوتوسعهمسیردرروزبهروزامام

بز بسیار مسئولیت مردم سیزدهمرالحمداهلل دوره برای را جمهور رئیس و دادند انجام جمعه روز در را خودشان اجتماعی و سیاسی گ

خب مجلس و مجلس میاندورهای انتخابات مناطق از بعضی در بود. هم شوراها انتخابات البته کردند. مردمرانتخاب به که بود هم گان

تبزع ایران تاریز مقطع این در که ارزشمندی و خوب بسیار اقدام این خاطر به میگویم صندوقریک پای خودشان گسترده حضور با یخی

دادند.انجامآرا

سال آغاز از گذشته هفتههای همه افتتاحهای و امروز چهارمین99افتتاحهای و هفتاد امروز و کردیم آغاز را پنجشنبهها افتتاح که

م ایران که است این عالمت اولین است. جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت یک هست، سرمایهگذارافتتاح ورکز است تولید و ی

در االن که کنید نگاه آمار همین به شما هستند. خودشان کشور آبادانی به عالقمند ایران آزادمردم شد.مناطق اعالم دررط621ما ح

آنها اجرای برای که اجراست گذا248حال سرمایه تومان میلیارد طرهزار این شده، پایان53حهاری تا و شده عملیاتی و اجرایی درصد

میرسد.افتتاحبهاینهاهمهومیکندپیداادامهآیندهسالوسال

سرمایهگذا سود به اگر باشند، نداشته امید خودشان کشور آینده به مردم اگر است. مهمی بسیار مساله باشند،راین نداشته امید خود ی

در248نمیآیند فقط تومان میلیارد آزادهزار بسیاررسرمایهگذامناطق مناطق کنند. آنهازی در روزانه که هست کشور سراسر در یادی

اینرسرمایهگذا در که مشکالتی و سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی میشود. یک3ی برابر در کشیدند، مردم نیم و سال

تا در بینظیر اقتصادی تارجنگ در که منطقه راریخ ملتی که بوده، نظیر کم هم جهان مانند3.5یخ کنند، محاصره کامل طور به سال

است.نداشته

تح را ملتی سفید کاخ ظالمان اینراینکه بگذارند. دست روی دست و نکنند حمایت و کمک سفید کاخ ترس از هم دیگران و کنند یم

آم دارایی مسئولین که تحرحرفی آمادهایم فردا از که کردند اعالم پیش روز سه برداریکا را کرونا واکسن تروریم این یعنی یستهاریم،

جدید دولت که ماهها از بعد حاال کردند. قفل را بانکی فعالیتهای تمام و بستند مردم این روی بر را چیز همه که میکنند اعتراف کامال

تح باید است معتقد و آمده کار طرروی آن که گفته بارها و بگذارد کنار را طریم تحرح، االنرح بوده، نادرست و غلط ترامپ 4،5یم

ندارد.اشکالیباشد،کروناواکسنوماسکبرایاگربانکی،تبادلکهگفتندپیشروزسهدوتازههستند،کارِرساستماه

صاد ماسک در و ندارد نیاز ماسک در ایران میدانستند که زمانی از بعد هم تولیدکنندهراین هم واکسن در فهمیدند و هستیم کننده

لیدندماکخابهاردشمنبینیوسیاهتصورانایردممرس:پرسیاست|خبرخبرادامهادامه
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است.آزادواکسنبرایبانکیتبادلگفتندتازهوقتآنشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیمتولیدکهوقتیشدیم.

کشید طول ماهها گفتیم مردم به اینکه میشود، اداره سختی چه با کشور که میزدیم مردم به نیم و سال سه این طول در که حرفی این

ایران اختیار در واکسن بتوانند آنها که کنیم پرداخت را کوواکس واکسنهای یعنی جهانی، بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم تا

که حاال شود. کشور وارد هست، نیاز مورد آنچه اینکه برای کشیدیم سختیهایی چه که کنند باور بود سخت مردم برای شاید بگذارند،

آم پیش روز سه صردو شود،یحریکاییها آغاز بانکی فعالیت ماسک و واکسن برای فقط که داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم ًا

مالیدند.خاکبهرادشمنسیاهصورتحالعیندراماکردند،زندگیسختیایچهبامردمکهمیدهدنشاناین

بز مالیدندرمردم خاک به را آنها بینی مالیدند، خاک به را سفید کاخ جالدان همه صورت مالیدند، خاک به را ترامپ صورت ایران گوار

تح شرایط این در عظمت با و قامت سرو سرمایهگذارو و ایستادگی همهریم با بود الزم آنچه شرایط همین در کردند. تولید کردند، ی

جنگ این اما هستند، فشار در جنگ این سایه در مردم و هست گرانی البته است، جنس از پر کشور بازار کردیم. کشور وارد سختیها

شود.محققداشتند،آنهاکههدفیوبپاشد،فروایراناقتصادنگذاشت

آم به تودهنی یک پنجشنبهای هر بود. پنجشنبه افتتاحهای مهم، بسیار کارهای از شماریکی دهیم نشان آنها به که بود یکاییها

تح را ایران ملت تحرنمیتوانید را ایران تولید نمیتوانید کنید. تحریم به را مردم راحتی میتوانید کنید. میتوانیدریم بکشانید، یم

تح به را بازدارارزانی تولید جهش مسیر از توسعه، مسیر در را ملتی نمیتوانید اما بکشانید، تحولریم این شاهد امروز الحمداهلل و ید

هستیم.کشورسراسردر

آخ تا دولت، این آخر روز تا ایرانرانشاءاهلل مردم که داد خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را خود افتتاحهای دوشنبه و پنجشنبه ین

میکنند.تالشکشورتوسعهزمینهدرسرافرازحدچهتا

در بحمداهلل آزادامروز طمناطق بسیاررمختلف شد.زحهای افتتاح ط8یادی تومان میلیارد مجموعرهزار و شد افتتاح کهح آنچه با ًا

گذا شدرسرمایه زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در اینکه بود. تومان میلیارد گذا70هزار سرمایه و افتتاح تومان میلیارد باشیم،رهزار ی

است.ملتاینعظمتنشان

آزاداز صادمناطق مناطق به واردکننده مناطق از دوازدهم و یازدهم دولت در اینکه دلیل به میکنم مناطقرتشکر از شدند، تبدیل کننده

تبدیل مختلف کشورهای و ایران بین ارتباطی پل و همسایگان و ایران بین ارتباطی پل به شدند، تبدیل تولیدکننده مناطق به واردکننده

در امروز اینکه آزادشدند. کهمناطق است این نشان اینها همه هستند، آفشور بانک و بینالمللی بورس ایجاد فکر آزاددر کشورمناطق

باشد.پیشرانخارجییرسرمایهگذادربایدآزادمناطقانشاءاهللواستپیشرفتوتوسعهمسیردر

تحرسرمایهگذا زودی به انشاءاهلل گرفت. خواهد انجام کشور در جا همه خارجی سمتری به خارجی سرمایههای و میشود برداشته یم

سرا امازایران شد، خواهد آزادیر انشاءاهللمناطق باشند. پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در و دارند را خودشان خاص شرایط

شوند.برخوردارآنبهرهازانشاءاهللمردمتاباشیمسیزدهمدولتدروآیندههفتههایطولدربیشترفعالیتشاهدزمینهایندر

کاتهربورحمهاهللوعلیکموالسالم

لیدندماکخابهاردشمنبینیوسیاهتصورانایردممرس:پرسیاست|خبرخبرادامهادامه
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)۲۰:۵۲-۰۰/۰۳/۳۱(صاداراتافزایشواقتصادیهایفعالیترونقهدفباکیشدرالمللبینبورسایجاد

بازا و بردارسیاست بهره دوره ششمین مراسم در مشاور مومنی رضا حمید - عمرانیریابی های ح طر اجرایی عملیات آغاز و مناطقی

خبرآزاد آزاد منطقه این تولیدی کاالهای صادرات افزایش زمینه تقویت هدف با کیش آزاد منطقه در الملل بین بورس ابجاد از کشور

داد.

شورایعالی دبیر جمهورو رییس مشاور مومنی، حمیدرضا کیش، آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط گزارش مناطقبه

امروزرتجاآزاد اینکه اعالم با کشور صنعتی و گذارط50ی سرمایه بررح بالغ ارزشی با برای8ی اشتغالزایی و تومان میلیارد هزار2هزار

در90و آزادنفر بردامناطق بهره به ارس و قشم اروند، حاضررکیش، حال در که کنم می اعالم افتخار با داشت: اظهار رسد می 621ی

گذارط سرمایه ورح درزی آزادیربنایی برمناطق بالغ ارزشی با با248کشور متوسط صورت به که است اجرا حال در تومان میلیارد هزار

داشت.خواهدهمراهبهاشتغالزایینفرهزار37حدودبرایآیندههایماهدریربردابهرهویکیزفیپیشرفتدرصد50

اجرایی عملیات امروز همچنین افزود: ازرط52وی بیش ارزش به کیش،62ح چابهار، انزلی، اروند، ارس، مناطق در تومان میلیارد هزار

شود.میآغازماکووقشم

درج الملل بین بورس ایجاد قانونی کارهای سازو اینکه اعالم با جمهور رییس منظورزمشاور به : داشت اظهار است شده تامین کیش یره

همکا مالی های بازار متعدد و متنوع مزایای از مندی انجامربهره سرمایه بازار مختلف های بخش و مناطق میان ای گسترده های ی

ش ایجاد به توان می جمله آن از که خاصرشده سرمایه تامین آزادکت جهتمناطق مناطق در بورس تاالرهای های فعالیت گسترش و

کرد.اشارههمسایههایکشورازویژهبهخارجیگذارسرمایهجذب

ش ساختار اصالح افزود: گذاروی سرمایه های آزادیرکت اقداممناطق دست در موضوعات دیگر از نیز سرمایه بازار از منابع تامین جهت

است.

موثرت از یکی الملل بین بورس اینکه بیان با خارجیرمومنی های سرمایه جذب جهت الزم اقتصادی بستر ایجاد برای های برنامه ین

ط از اقتصادجهانی احتساب با افزود: است کشور کاالهایربه صادرات برای مطمئنی مسیر الملل بین بورس استاندارد های شیوه یق

کنند.فراهمراکشورتولیدی

ار مالی تامین در بدیلی بی نقش ابزار این : داشت اظهار طزوی برای شری و ها دررح تنها نه ها آزادکت کشورمناطق کل برای بلکه

شد خواهد افتتاح کیش در الملل بین بورس بعدی رویداد در آن از پس و بوده بورس شورایعالی از مجوز اخذ حال در که داشت خواهد

شورایعالی آزاددبیر تسمناطق و تسهیل خواستار اختصاصیرهمچنین بانک و آفشور بانک تاسیس روند آزادیع امکانمناطق همچنین

شد.آزادمناطقتولیدیهایواحدبهکمکبرایهابانکتسهیالتدرصد50ازاستفاده

تص تسرمومنی صورت در کرد: مریح بانک مطابقزکریع آفشور بانک تاسیس برای متعددی گذاران سرمایه مجوز صدور فرایند در ی

بود.خواهیمکشورومناطقاقتصادیتوسعهبریرچشمگییرگذاراثآنازپسکهکنندمیاقداممقرراتوقوانین

مر برون بانک اثزوی از یکی نیز را گذارگذارتری سرمایه اقدامات و ها فعالیت رساندن ثمر به در مالی های ساختار تجارین و یری

سا اعتماد با که تسزبرشمرد در المللی، بین مالی منابع و ها سرمایه ورود زمینه ایجاد بر عالوه خارجی، گذاران سرمایه برای روندری یع

کرد.خواهدایفامهمینقشیرتجا

گذا سرمایه های فعالیت از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده جمهوراظهارداشت: رییس تجارمشاور و وری آنها ی

۱۴۰۰خرداد۳۱
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کند.میایجادآزادمناطقهایحرطتامینجهتباالییبسیارظرفیتآزاد،مناطقهایسازمان

اختصاصی بانک تاسیس مومنی گفته آزادبه تومناطق منظور سازبه هدفند و ها سپرده بهینه هایزیع واحد به ارائه قابل تسهیالت ی

باشد.مییزکرمبانکیرهمکانیازمندکهاستمواردیدیگرازمناطق،درمستقرخدماتیوتولیدی

ش مالی منابع اینکه بیان با بزروی و کوچک های سازمان همه تریان اصلی از یکی مالی تامین و هستند ورگ زدایی مانع های ابزار ین

بردا بهره با تولید در گذارپشتیبانی سرمایه و مالی تامین شورای تشخیص با اخیر ماه سه در اظهارداشت: است پول زمانی ارزش از یری

ط مالی تامین جهت در الزم اقدامات متخصصان و نخبگان حضور هایربا سازمان کلیدی های آزادح نتیجهمناطق در که شد انجام

ار خ2بیش کیش، فرودگاه جدید پایانه برای تومان میلیارد پانصد و ایر،رهزار کیش توسعه و تجهیزات لجستیکیزید های یرساخت

گردشگ طرو و کاسپین بندر های اسکله توسعه و تکمیل امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، هایری یرساختیزح

است.شدهمالیتامینمتنوع،هایروشبابکر

از بیش افزود: همچنین ط3مومنی برای تومان میلیارد هایرهزار درزح آزادیربنایی هایمناطق فرایند شدن نهایی با ارس و چابهار

شد.خواهدتامینالزم

از بیش حاضر حال در مومنی رضا حمید گفته بانک320به و479شعبه بیمه زمینه74شعبه در رسانی خدمت حال در صرافی شعبه

باشندمیکشورآزادمناطقاقتصادیفعاالنبهیراعتباومالی

/۰۰(کیشردیالرمیلیاردهزار٤٢معادلیزارویالیراعتبارمجموعباعمرانیحرط٢١اجراییعملیاتآغازویربردابهره
۰۳/۳۱-۲۰:۵۲(

بازا و ازرسیاست سیزدهم دولت و انقالب معظم رهبر حمایت با کرد: تاکید کیش آزاد منطقه سازمان مدیرعامل - آزادیابی اینمناطق ،

شوند.تبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمرتحشرایطدراقتصادییرآوتابازموفقیهاینمونهبه،توانندمیمناطق

افتتاح دوره پنجمین آیین در کیش آزاد منطقه سازمان بینالملل امور و روابطعمومی گزارش دررط52به عمرانی آزادح ومناطق

ارزش با ماکو اروند، انزلی، قشم، کیش، ارس، اقتصادی ط8ویژه از جمهور رئیس حضور با که تومان میلیارد کنفرانسرهزار ویدیو یق

تردیدرب بی : کرد تاکید ، مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق خصوص در انقالب معظم رهبر های دغدغه به اشاره با آهنگران جعفر ، گزارشد

عملکرد از سیزدهم دولت و انقالب معظم رهبر حمایت آزادبا کشورمناطق اقتصادی توسعه پیشرو عنوان به مناطق این ، موانع رفع و

.شدخواهندتبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمرتحشرایطدراقتصادییرآوتابازموفقیهاینمونهبه،

ارزش به اشاره با کیش، آزاد منطقه سازمان عامل و29مدیر عمرانی پروژههای تومانی میلیارد کهزهزار صنعتی غیر و صنعتی یرساختی،

بردا بهره از اجراست، حال در دولتی و خصوصی بخش توسط کیش اجراییردر عملیات آغاز و سرمایهگذارط٢١ی مجموع با یالیریرح

داد.خبریرهزجایندریالرمیلیاردهزار٤٢معادلیزارو

تکمیل لزوم بر تاکید با آهنگران متوازجعفر توسعه و ماهیتزیرساختها راستای در پایدار و آزادن سرمایهگذامناطق جذب جمله یراز

فناو انتقال صادرات، افزایش مراکزمالی،رخارجی، عرصه در پیشرفته خدمات ارائه پایه بر مناطق این پنجم نسل به ورود آن از مهمتر و ی

گردشگ توارلجستیکی، هدف با اخیر ماههای در کیش آزاد منطقه سازمان داشت: اظهار فناورانه، فعالیتهای و باتسهیلزی توسعه در ن

اتصادارایشافزواقتصادیهایلیتفعارونقهدفباکیشدرلمللابینسبورایجادیابی:اربازوسیاست|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۷۲۴
Freena.ir

http://www.newswire.ir/HISOTKER


بر کاهش خصوصی، بخش مانعوفعالیت خصوص در انقالب معظم رهبر منویات به عمل ضمن اقتصادی، فعاالن با تعامل و کراسی

سرمایهگذا هدایت با توانسته تولید از حمایت و فناورانهرزدایی تولیدی خدمات و دارویی صنایع کلیدی حوزههای در خصوصی بخش ی

کند.تجربهرامناسبیبسیاررشد

ساخت مراحل تکمیل به ملی، سطح در آزاد منطقه این ظرفیتهای مطلوب معرفی و مناسب فرصتهای ایجاد اهمیت بر تاکید با وی

مساف جدید امروزرپایانه افزود: و کرد اشاره کیش بینالمللی فرودگاه سرمایهگذارط9ی حجم با عمرانی تومان1900یالیریرح میلیارد

ارروسرمایهگذا حدود22یزی عالوه به دالر بردا11میلیون بهره به یورو اجراییرمیلیون عملیات و. رسید سرمایهگذارط١٢ی با هزار١٦یرح

شد.آغازکیشدریالرمیلیارد١٩٧و

ط این که مطلب این بیان با طرآهنگران با منطبق ها پاسخگوییرح هدف با شناختی جمعیت مطالعات اساس بر و کیش جامع ح

تص است، شده بنا منطقه رشد حال در نیازجمعیت طربه این کرد: برایریح حدود375حها و مستقیم طور به طور755نفر به نفر

است.داشتهاشتغالزاییغیرمستقیم

، کیش آزاد منطقه حقوقی های خواسته راستای در کرد درخواست روحانی حسن دکتر از همچنین آزاد منطقه سازمان عامل مدیر

شزبرایبا سهام واگذارگشت و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش هواپیمایی جرکت اقتصادی فعاالن به سهام این از بخشی ،زی یزه

ش٤٩گشتزبا سهام از بردرصد و آب برکت شبکه اتصال همچنین و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش برق شبکه به کیش سراسرق یرق

هدفتقویت انرزبا های ساخت شهژیر عنوان به منطقه این ساکنان بیشتر رفاه افزایش و آزادری منطقه سازمان ، پیشرو و هوشمند ی

کند.یررایاکیش

ج آهنگران طزجعفر از مالی منابع تأمین نوین روشهای از موفق استفاده در پیشرو آزاد منطقه را برایریره سرمایه بازار یق

صکرتکمیلط اوراق انتشار گفت: و کرد عنوان تمام نیمه عمرانی خوحهای اوراق و اجاره ارزشرک به دین ایجاد400ید و تومان میلیارد

در ساختمان و زمین آزاداولینصندوق سازمناطق جمله از امیدوکشور که است مالی منابع تأمین در بخش اطمینان و نوین کارهای

یابد.گسترشهمخصوصیبهبخشیمردا

ط است ذکر به عالیرالزم شورای دبیر و رئیسجمهور کنفرانسی ویدیو حضور با آیین این در که آزادحهایی همچنینمناطق و کشور

هرم استان بردازفرماندار بهره به کیش در بلرگان از عبارت رسید ماربAکوی پرشین تلهکابینرجهای یوتاور، مسکونی مجتمع ینا،

ش حفارمیکا، ارائهخدمات شرکت دوم فاز کیش)، پارسیان سرویس (پترو گازری و نفت صنایع پیشرفته ایمنی خدمات ارائه فامور(کت

شرمه فازجدید کیش)، شرگان مدیفارم)، (کیش ورزشی مکمل و خوراکی قطره و شربت تولید ورکت اتصاالت و شیرآالت تولیدی کت

میباشند.کیش)سالمتنوشیدرمروا(آشامیدنیآبتولیدیکترشوکیش)هیدرونیوماتیککولِمت(گازونفتصنایعابزار

ط جاترهمچنین آرمیتاژ،کارخانه و ملیا های هتل ونیز، چندمنظوره مجموعه شامل نیز شد آغاز امروز آنها اجرایی عملیات هاییکه ح

فل سازههای شیزساخت آب های پکیج انواع ساخت و طراحی آرایشی، و خانگی مونتاژلوازم کشتیرانی، سکوهای انواع وری، ینکن

بارب پایانه کارتصفیه، کامیونی، چاری بندر مواصالتی جاده فرودگاه، غربی اپرون فرودگاهی، مدرسهرگو پیرامونی18ک، دیوار و کالسه

بود.کیشالمللیبینفرودگاه

م…ارهز٤٢معادلیارزولییاراعتبارمجموعباانیعمرحطر٢١اییاجرعملیاتآغازویداربرهبهریابی:اربازوسیاست|خبرخبرادامهادامه
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)۰۹:۳۵-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهیمهارتحزودیبه

تح زودی به اینکه بیان با جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم گفت: میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد، آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

۱۴۰۰خرداد۳۱
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/۰۰/۰۳(میشودبرداشتهزودیبهیمهارتحروحانی:دادند؛انجامراخوداجتماعیوسیاسیگربزبسیارکارجمعهروزمردم
۳۱-۱۲:۴۸(

سال آغاز «از کرد: اظهار امروز افتتاحهای به اشاره با بسیار99روحانی عالمت این است. افتتاح هفتادوچهارمین امروز و کردهایم آغاز را پنجشنبهها افتتاح
هستند.»خودکشورآبادانیبهعالقهمندایرانمردمواستتولیدویرسرمایهگذاکزرمایراناستاینعالمتنخستیناست.جهانیانبرایخوبی

است:چنیناوسخنانمهمنکات

سرمایهگذا سود و کشور آینده به مردم باشند،راگر نداشته امید خود در248ی فقط تومان میلیارد آزادهزار یرسرمایهگذامناطق

میشود.یرسرمایهگذاکشورسراسردریادیزمناطقدرروزانهونمیکنند

آم دارایی وزارت مسئوالن که تحرحرفی تا آمادهایم فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه برداریکا کرونا واکسن روی از را یعنیریم یم؛

ترو ماههاراین از بعد حاال و کردند قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلطیمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولت

برمیدارندرایمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرفهمیدندکهزمانی

از بعد هم آن ندارد. اشکال باشد، کرونا واکسن و ماسک برای اگر بانکی مسائل که گفتند آمدند، کار سر بر که ماه چند از بعد تازه

صاد ما میدانستند که ورزمانی آمد بازار به و کردیم تولید که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

است.آزادواکسنبراییمرتحگفتندشد،شروعواکسیناسیون

آم پیش روز صرچند نشانریکا این شود. آغاز بانکی فعالیت ماسک و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفت و کرد اعالم یحا

کاخ جالدان همه و ترامپ صورت مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که میدهد

کردند.تولیدویرسرمایهگذایمرتحشرایطایندروکردهایستادگیعظمتباوسروقامتومالیدندخاکبهراسفید

هستندامیدوارکشورآیندهبهمردم

ج در همچنین بهرهبردارروحانی عالیریان شورای دبیر گزارش ارایه از پس و پروژهها از آزادی بینالمللمناطق بورس «فعالشدن گفت:

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین دررو تحول برای مهم آزادح زودترمناطق نشستن ثمر به برای هم دولت و باشد

کرد.»خواهدکمکحهارطاین

طررئیسجمهو به اشاره با «سالری گفت: ارس منطقه افتتاحشده و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم، سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.»شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونارغمبه99و98سالدریهارسرمایهگذا

است خصوصی بخش «این گفت: هستند، امیدوار صددرصد صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با روحانی

ط این برای سرمایهگذارکه سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده بخشری وقتی اما کند ی

هستند.»امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبهمیکندیرسرمایهگذاخصوصی

شدخواهدبرداشتهزودیبهیمهارتح

تح برداشتن از بعد هستم بارمطمئن مهمی تصمیمات میشود. گسترده آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

تحررئیسجمهو دلیل به تصمیمات این همه و کردهایم اتخاذ آذربایجان وری اجرایی اینها همه که بود شده مواجه کندی با کمی یم

۱۴۰۰خرداد۳۱
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بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتی

به دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت آزادمطمئنم عمناطق ایران توسعه اسفندزبرای سفر در کرد. خواهد کمک 97یز

نخستو با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات مشتزبه بیانیه در که بود اروندرود الیروبی مسأله عبدالمهدی عادل وقت کریر

نخستورتص و ایران رئیسجمهورب دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق همچنینریر و مختلف جهات از که کردیم ح

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرای

ط درهمچنین به درنهایت و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن همرح این و است مهم بسیار میکند، متصل مدیترانه یای

نخستو با ما مصوبات فعالیتزجزو و برطرف موانع که کردیم صحبت الکاظمی آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد خوبیرآغاز بسیار مسیر این بود، نخواهد هم کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتزبرای

)۰۸:۵۷-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبه

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

خب سیاسی واحد گزارش بهرهبردارگزاربه آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم اقتصاد صبح طری از ملیری مناطقحهای

بزرتجاآزاد بسیار مسئولیت مردم اینکه بیان با آنانری کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی گ

تبررییسجمهو رأی های صندوق پای در گسترده حضور جهت در خوب بسیار اقدام این برای آنان به کردند. انتخاب را خود یکری

میشود”یرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیمیگویم.”به

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

میشودداشتهبرزودیبهیمهاتحرروحانی:آنالین:شهروند|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۷۲۸
Freena.ir

http://www.newswire.ir/IIOJSQHQ


تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۰۸:۱۹-۰۰/۰۳/۳۱(یرجمهورئیسدستوربایرتجاآزادمناطقملیحهایرطافتتاح

بردا ازربهره ورط50ی اقتصادی تولیدی، تجازح آزاد مناطق در صورتریربنایی به جمهور رئیس حضور با استان شش در اقتصادی ویژه و صنعتی ی،
شد.آغازیرتصوی

ط افتتاح از برنامه چهارمین و هفتاد عالیردر شورای دبیر ابتدا ملی، آزادحهای ازرتجامناطق گزارشی اقتصادی ویژه و صنعتی - ی

ط و برداربرنامهها بهره روحانی آقای سئواالت به پاسخ از پس و میکند ارائه نهاد این طرحهای این از پایانری در میشود، آغاز حها

میکند.سخنرانیجمهوررئیسهممراسماین

ورط50این اقتصادی تولیدی، هرمزح استانهای در وزیربنایی سیستان و غربی آذربایجان گیالن، خوزستان، شرقی، آذربایجان گان،

رسید.خواهندیربردابهرهبهبلوچستان

ط این مجموع کیش؛9حها؛راز آزاد منطقه در تولیدی و اقتصادی ارس؛رط15واحد آزاد منطقه در اقتصادی و تولیدی حرط15ح

و وزتولیدی قشم آزاد منطقه در ورط11یربنایی اقتصادی بردازح بهره جمهور رئیس دستور با اروند آزاد منطقه در آنهاریربنایی از ی

میشود.آغاز

اجرایی عملیات ورط52همچنین اقتصادی درزح هم دیگر آزادیربنایی چابهاررتجامناطق و ماکو انزلی، ارس، اروند، قشم، کیش، ی

شد.خواهدآغاز

است.کردهایجاداشتغالنفر920برایتومانمیلیارد65وهزار70یرگذاسرمایهبایربناییزواقتصادیتولیدی،حهایرطاین

میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهآنالین:-اقتصادصبح|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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/۰۰/۰۳(میشودبرداشتهبهزودییمهارتحروحانی:ی؛رتجاآزادمناطقحهایرطازیربهرهبردادرآیینجمهوررئیسحضور
۳۱-۱۱:۴۵(

سرمایهگذا گفت: سالررئیسجمهور در امیدوار99و98یها اقتصادی آینده به مردم یعنی این و است شده بیشتر اقتصادی، جنگ و مشکالت علیرغم
هستند.

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن طرحجتاالسالم از افتتاح حاشیه در و ملی سازمانرحهای مناطقحهای

بآزاد کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تبرو با شد، بزرگزار بسیار کار جمعه روز مردم گفت: (ع) رضا امام والدت شب گریک

برخی در و بود هم شوراها انتخابات البته کردند. انتخاب سیزدهم دوره برای را رییسجمهور و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی

داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهممناطق

ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت راریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

سال آغاز از کرد: اظهار امروز افتتاحهای به اشاره است.99روحانی افتتاح چهارمین و هفتاد امروز و کردهایم آغاز را پنجشنبهها افتتاح

م ایران است این عالمت نخستین است. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت گذاراین سرمایه عالقهمندرکز ایران مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشورآبادانیبه

داد: ادامه امید و تدبیر دولت ورط621رییس است اجرا حال در ط248ح این برای تومان میلیارد سرمایهگذارهزار استرحها شده ی

میرسد.افتتاحبهومییابدادامهآیندهسالوسالپایانتاواستشدهعملیاتیواجراییحهارطایندرصد53و

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم فقطری باشند، نداشته امید خود ی

میشود.یرگذاسرمایهکشورسراسردریادیزمناطقدرروزانهونمیکنندیرگذاسرمایهتومانمیلیاردهزار248آزادمناطقدر

تص مدت، این در مردم ایستادگی از قدردانی با امبد و تدبیر دولت وررییس سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که خودرمشکالتی ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهسالنیموسهراملتی

آم دارایی وزارت مسوولین که حرفی داد: ادامه تحرروحانی که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه واکسنریکا روی را یم

بردا ترورکرونا این یعنی کردندریم، قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلطیمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماههاازبعدحاالو

برمیدارندرایمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرفهمیدندکهزمانی

س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

است.آزادواکسنبراییمرتحگفتندشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیم

جمهو مردمررییس به که این میشود. اداره کشور سختی چه با مردم که میزدیم نیم و سال سه این طول در ما که حرفی شد: یادآور ی

در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها گفتیم

شود.کشورواردکهکشیدیمواکسنکردنواردبرایسختیهاییچهکنندباورکهبودسختمردمبرایشایدبگذارنداختیار
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آم پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت صررییس ماسکریکا و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند، زندگی سختی چه با مردم که میدهد نشان این شود آغاز بانکی فعالیت

تح شرایط این در و کرده ایستادگی عظمت با و سروقامت و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ سرمایهرصورت یم

کردند.تولیدویرگذا

جنگ این سایه در البته است. جنس از پر کشور بازار افزود: کردیم، کشور وارد سختیها تمام با بود الزم که آنچه که این بیان با روحانی

نشد.محققداشتندکههدفییعنیکند،فروپاشیدچارراایراناقتصادنتوانستجنگایناماهستند،فشاردرمردموهستگرانی

جمهو آمررییس به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: ادامه در تحری را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود یمریکاییها

تح را ایران تولید نمیتوانید تحرکنید. به را مردم راحتی میتوانید کنید. تحریم به را ارزانی میتوانید بکشانید اماریم بکشانید، یم

هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتینمیتوانید

شدافتتاححرطتومانمیلیاردهزار8امروز

توسعه زمینه در سرافراز حد چه تا مردم که داد خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را افتتاحها دولت این آخر روز تا که این بیان با وی

آزادط مناطق در امروز گفت: میکنند، تالش بسیاررکشور شد.زحهای افتتاح ط8یادی تومان میلیارد بارهزار مجموعا شد. افتتاح ح

گذا سرمایه که شدرآنچه زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در که این بود. تومان میلیارد و70هزار افتتاح بخش در تومان میلیارد هزار

است.ملتاینعظمتازنشانباشیمیرگذاسرمایه

عملکرد از قدردانی با آزادروحانی دوازدهممناطق و یازدهم دولتهای در آزادگفت: کنندهمناطق تولید مناطق به کننده وارد مناطق از

در امروز که این شدند. مختلف کشورهای و همسایگان و ایران بین ارتباطی پل به تبدیل مناطق این شدند. تبدیل کننده صادر مناطقو

است.پیشرفتوتوسعهمسیردرماآزادمناطقکهاستایندهندهنشانهستند،آبشوربانکالمللی،بینبورسایجادفکردرآزاد

جمهو کهررییس این بر تاکید با آزادی گذامناطق سرمایه گذاردر سرمایه گفت: باشد پیشران باید خارجی کشورری در جا همه خارجی ی

تح زودی به انشاءاهلل گرفت. خواهد سرارانجام ایران سمت به خارجی سرمایههای و میشود برداشته امازیم شد. خواهد مناطقیر

هفتههایآزاد طول در بیشتر فعالیت شاهد و باشند پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در بنابراین دارند را خود خاص شرایط

باشیم.سیزدهمدولتدروآینده

هستندامیدوارکشورآیندهبهمردم

ج در همچنین بردارروحانی بهره بینریان بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس و پروژهها از ی

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و دررالملل تحول برای مهم آزادح نشستنمناطق ثمر به برای هم دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودتر

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند، ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبهمیکندیرسرمایهگذا
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شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش استرهستیم. شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهمبازو

جمهو بهررییس دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

ج را قشم ادامه در گذازوی سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد انجامریرهای منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است افتتاحزشده باشیم. جزحرط15یره این در خوشحالیزیرهزیربنایی موجب یبا

ج این چون است، ما بسیارزهمه استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از گردشگری همچنین و یریا

دارد.

اسفند سفر در کرد: تاکید و97روحانی نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسئلهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

ط همچنین افزود: دوازدهم و یازدهم دولتهای دررییس به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن مدیترانهرح یای

و نخست با ما مصوبات جزو هم این و است مهم بسیار میکند الکاظمیزمتصل آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف موانع که کردیم کرونارصحبت شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتزبرایخوبیبسیارمسیراینبودنخواهدهم

همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این یادآورشد: وی

را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است، برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و سختیها هنوز

داد.خواهدادامه

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن طرحجتاالسالم از افتتاح حاشیه در و ملی سازمانرحهای مناطقحهای

بآزاد کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تبرو با شد، بزرگزار بسیار کار جمعه روز مردم گفت: (ع) رضا امام والدت شب گریک

برخی در و بود هم شوراها انتخابات البته کردند. انتخاب سیزدهم دوره برای را رییسجمهور و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی

داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهممناطق

ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت راریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

سال آغاز از کرد: اظهار امروز افتتاحهای به اشاره است.99روحانی افتتاح چهارمین و هفتاد امروز و کردهایم آغاز را پنجشنبهها افتتاح

م ایران است این عالمت نخستین است. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت گذاراین سرمایه عالقهمندرکز ایران مردم و است تولید و ی

میشودداشتهبربهزودییمهاتحرروحانی:ان:تهرصبح|خبرخبرادامهادامه
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هستند.خودکشورآبادانیبه

داد: ادامه امید و تدبیر دولت ورط621رییس است اجرا حال در ط248ح این برای تومان میلیارد سرمایهگذارهزار استرحها شده ی

میرسد.افتتاحبهومییابدادامهآیندهسالوسالپایانتاواستشدهعملیاتیواجراییحهارطایندرصد53و

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم فقطری باشند، نداشته امید خود ی

میشود.یرگذاسرمایهکشورسراسردریادیزمناطقدرروزانهونمیکنندیرگذاسرمایهتومانمیلیاردهزار248آزادمناطقدر

تص مدت، این در مردم ایستادگی از قدردانی با امبد و تدبیر دولت وررییس سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که خودرمشکالتی ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهسالنیموسهراملتی

آم دارایی وزارت مسوولین که حرفی داد: ادامه تحرروحانی که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه واکسنریکا روی را یم

بردا ترورکرونا این یعنی کردندریم، قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلطیمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماههاازبعدحاالو

برمیدارندرایمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرفهمیدندکهزمانی

س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

است.آزادواکسنبراییمرتحگفتندشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیم

جمهو مردمررییس به که این میشود. اداره کشور سختی چه با مردم که میزدیم نیم و سال سه این طول در ما که حرفی شد: یادآور ی

در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها گفتیم

شود.کشورواردکهکشیدیمواکسنکردنواردبرایسختیهاییچهکنندباورکهبودسختمردمبرایشایدبگذارنداختیار

آم پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت صررییس ماسکریکا و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند، زندگی سختی چه با مردم که میدهد نشان این شود آغاز بانکی فعالیت

تح شرایط این در و کرده ایستادگی عظمت با و سروقامت و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ سرمایهرصورت یم

کردند.تولیدویرگذا

جنگ این سایه در البته است. جنس از پر کشور بازار افزود: کردیم، کشور وارد سختیها تمام با بود الزم که آنچه که این بیان با روحانی

نشد.محققداشتندکههدفییعنیکند،فروپاشیدچارراایراناقتصادنتوانستجنگایناماهستند،فشاردرمردموهستگرانی

جمهو آمررییس به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: ادامه در تحری را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود یمریکاییها

تح را ایران تولید نمیتوانید تحرکنید. به را مردم راحتی میتوانید کنید. تحریم به را ارزانی میتوانید بکشانید اماریم بکشانید، یم

هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتینمیتوانید

شدافتتاححرطتومانمیلیاردهزار8امروز

توسعه زمینه در سرافراز حد چه تا مردم که داد خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را افتتاحها دولت این آخر روز تا که این بیان با وی

آزادط مناطق در امروز گفت: میکنند، تالش بسیاررکشور شد.زحهای افتتاح ط8یادی تومان میلیارد بارهزار مجموعا شد. افتتاح ح

گذا سرمایه که شدرآنچه زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در که این بود. تومان میلیارد و70هزار افتتاح بخش در تومان میلیارد هزار
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است.ملتاینعظمتازنشانباشیمیرگذاسرمایه

عملکرد از قدردانی با آزادروحانی دوازدهممناطق و یازدهم دولتهای در آزادگفت: کنندهمناطق تولید مناطق به کننده وارد مناطق از

در امروز که این شدند. مختلف کشورهای و همسایگان و ایران بین ارتباطی پل به تبدیل مناطق این شدند. تبدیل کننده صادر مناطقو

است.پیشرفتوتوسعهمسیردرماآزادمناطقکهاستایندهندهنشانهستند،آبشوربانکالمللی،بینبورسایجادفکردرآزاد

جمهو کهررییس این بر تاکید با آزادی گذامناطق سرمایه گذاردر سرمایه گفت: باشد پیشران باید خارجی کشورری در جا همه خارجی ی

تح زودی به انشاءاهلل گرفت. خواهد سرارانجام ایران سمت به خارجی سرمایههای و میشود برداشته امازیم شد. خواهد مناطقیر

هفتههایآزاد طول در بیشتر فعالیت شاهد و باشند پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در بنابراین دارند را خود خاص شرایط

باشیم.سیزدهمدولتدروآینده

هستندامیدوارکشورآیندهبهمردم

ج در همچنین بردارروحانی بهره بینریان بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس و پروژهها از ی

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و دررالملل تحول برای مهم آزادح نشستنمناطق ثمر به برای هم دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودتر

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند، ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبهمیکندیرسرمایهگذا

شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش استرهستیم. شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهمبازو

جمهو بهررییس دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

ج را قشم ادامه در گذازوی سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد انجامریرهای منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است افتتاحزشده باشیم. جزحرط15یره این در خوشحالیزیرهزیربنایی موجب یبا

ج این چون است، ما بسیارزهمه استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از گردشگری همچنین و یریا

دارد.
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اسفند سفر در کرد: تاکید و97روحانی نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسئلهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

ط همچنین افزود: دوازدهم و یازدهم دولتهای دررییس به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن مدیترانهرح یای

و نخست با ما مصوبات جزو هم این و است مهم بسیار میکند الکاظمیزمتصل آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف موانع که کردیم کرونارصحبت شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتزبرایخوبیبسیارمسیراینبودنخواهدهم

همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این یادآورشد: وی

را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است، برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و سختیها هنوز

داد.خواهدادامه

)۱۳:۲۷-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایهزودیبهروحانی:

تح بزودی گفت: جمهور سراررئیس ایران سمت به خارجی سرمایه و میشود برداشته روحانیزیمها حسن دکتر والمسلمین حجتاالسالم شد. خواهد یر
ط افتتاح آیین در دوشنبه تصرروز تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین و درهفتاد کشور اقتصادی ویژه و آزاد مناطق ملی پروژههای و یحرحها

سرمایهگذا افزایش و کشور آبادانی و توسعه روند طرکرد: در هایری پروژه و بهزحها مردم که است این دهنده نشان مختلف بخشهای در یربنایی
هستند.امیدوارکشوروخودآینده

ط افتتاح آیین در دوشنبه روز روحانی حسن دکتر والمسلمین ملیرحجتاالسالم پروژههای و آزادحها کشورمناطق اقتصادی ویژه و

تص تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین و سرمایهگذاردرهفتاد افزایش و کشور آبادانی و توسعه روند کرد: طریح در حهاری

هستند.امیدوارکشوروخودآیندهبهمردمکهاستایندهندهنشانمختلفبخشهایدریربناییزهایپروژهو

تح و اقتصادی جنگ برابر در ایستادگی و مقاومت با ایران مردم اینکه بیان با بهرروحانی را دشمن بینی و سیاه صورت ظالمانه، یمهای

آم مسئوالن گذشته روزهای در داشت: اظهار مالیدند، تحرخاک لغو برای و پذیرفته مدتها از بعد را خود اشتباه کروناریکایی واکسن یم

جمله از کرونا با مقابله تجهیزات تامین در و هستیم واکسن کننده تولید امروز ما که است درحالی این و کردند آمادگی اعالم ایران علیه

یم.رنداجرخابهیزنیاماسک

دیگ بخش در جمهور جایگاهررئیس اهمیت به اشاره با خود سخنان از آزادی گفت:مناطق کشور، اقتصاد در اقتصادی ویژه و

آزادامروز بامناطق ایران بین ارتباطی پل و شدهاند تبدیل کننده تولید و کننده صادر به کننده مصرف و کننده وارد از و یافته توسعه

هستند.جهانمختلفکشورهایوهمسایگان

اینکه بر تاکید با آزادروحانی سرمایهگذامناطق در تحرباید بزودی گفت: شوند، پیشران خارجی سرمایهری و میشود برداشته یمها

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجی

تب با خود سخنان ابتدای در جمهور بزررئیس مسئولیت به عمل خاطر به ایران مردم از (ع)، رضا امام سعادت با میالد وریک سیاسی گ
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کرد.یرسپاسگزایخیرتامقطعایندریرجمهویاسترانتخاباتدرکترشواجتماعی

آم رسمی مقام یک اعتراف به اشاره با تحرروحانی گستره به آمریکا ظالمانه خریمهای بر حتی درریکا گفت: کرونا، واکسن و ماسک ید

تح را چیز همه سفید کاخ ظالمان که میگفتیم چه هر ایران، ملت علیه عیار تمام اقتصادی جنگ نیم و سال سه همهرطول و کرده یم

نمیکردند.باورعدهایبازبستهاند،راراهها

دولت و کردند اعمال ایران ملت علیه کامل محاصره نیم و سال سه سفید کاخ ظالمان که داد نشان اعتراف این افزود: جمهور رئیس

است.دادهادامهرامسیرهمانگذشتهماه5حدوددرمتفاوتشعارهایوجودبانیزیکارآمجدید

تص آمرروحانی کرد: صادریح حتی و خودکفا ماسک تولید در ایران ملت دیدند وقتی نیزریکاییها واکسن تولید زمینه در و است کننده

کرد.خواهندرفعراایرانبرایواکسنوماسکیدرخیمرتحکهکنندمیاعالمتازهاست،بودهموفق

ط مستمر افتتاح جمهور بزررئیس عمرانی آمرحهای به تودهنی یک را کشور سراسر در افتتاحهایرگ کرد: خاطرنشان و توصیف یکا

آم شاید که داد نشان تحرپنجشنبهها با بتوانند هریکاییها اما کنند، مواجه مشکل با را ایران ملت رفاه تولیدریم توانست نخواهند گز

کنند.تعطیلکشورایندررافعالیتو

)۰۸:۲۶-۰۰/۰۳/۳۱(شوندمیلغوزودیبههایمرتحروحانی:

جمهو با ما روابط هستم مطمئن من گفت: جمهور تحررئیس شدن برداشته از بعد آذربایجان تحری زودی به که روابطریم شد خواهد برداشته یمها
است.گستردهای

ط افتتاح آئین در امروز صبح جمهور رئیس روحانی حسن ، ایران صدای گزارش آزادحهایربه اقتصادیرتجامناطق ویژه و صنعتی ی،

هرم جمهوزاستانهای با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان تحرگان شدن برداشته از بعد آذربایجان یمری

است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهکه
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هزار80ارزشباپروژه50افتتاحجمهور؛رییسفرمانبهآزادمناطقهایپروژهافتتاحمرحلهازدورپنجمینباهمزمان
/۰۰/۰۳(استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217/صنعتیـیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیارد

۲۷-۱۵:۳۹(

ازربهرهبردا و50ی تولیدی عمرانی، ارزشزپروژه با میلیارد80یربنایی اجراییرهزار عملیات آغاز و سرمایه50یال ارزش با دیگر پروژه

ازرگذا بیش میلیارد641ی دررهزار آزادیال طرتجامناطق از و جمهور رئیس فرمان با صنعتی ـ شد.ری خواهد آغاز کنفرانس ویدئو یق

شورایعالی دبیرخانه عمومی روابط گزارش آزادبه دبیرمناطق و جمهور رئیس مشاور مومنی» «حمیدرضا اقتصادی، ویژه و

آزادشورایعالی هایمناطق پروژه افتتاح مرحله از دور پنجمین گفت: خبر این اعالم با اقتصادی ویژه آزادو بارتجامناطق صنعتی ـ ی

شد.خواهدگزارربخردادماه31دوشنبهروزجمهور؛رییسروحانیدکترحضور

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه15ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و نفر880یال

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9و

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار

مشابههاینوشته

شورایعالی آزاددبیر مطمناطق محاسبات دیوان رییس با دیدار ساردر شفاف با کرد؛ عملکردزح آزادی المالمناطق بیت تضییع از

1400/01/11شدیرگیوجل

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و نفر،120یال

گذا3 سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه14نفر،562یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با قشم و73یرآزاد ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار10نفر،936یال با کیش آزاد منطقه در پروژه

گذا و35یرسرمایه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در 12یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار

استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217

های پروژه به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

۱۴۰۰خرداد۳۱
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است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای

اول دوره در است؛ ط99یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر

(اردیبهشت چهارم دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیارد38ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومان

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ 46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

هابرچسب

اقتصادیویژهوآزادمناطقشورایعالیدبیرعمرانیپروژه50

/۰۰/۰۳(استاقتصادیجنگهاقیمتافزایشدلیل/شودمییرزسراایرانسویبههاسرمایهزودیبهجمهور:رییس
۳۱-۰۹:۱۶(

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

بهرهبردا آیین در روحانی حسن اقتصادآنالین، گزارش طربه از ملیری آزادحهای بسیاررتجامناطق مسئولیت مردم اینکه بیان با ی

رییسجمهوربز آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی اقدامرگ این برای آنان به کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیار

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

مشابههاینوشته

توماندمیلیارارهز217/صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاح-آنالین:اقتصادعصر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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20211400/03/23درجهانوایراناقتصادیرشدپیشبینیبهبودداد:گزارشجهانیبانک

1400/02/27نمیشودگرانیردیگنفتیفرآوردههیچنهوینزبننهنفت:یرزو

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

هابرچسب

یرجمهورئیسروحانیحسناقتصادیجنگیدهزگرباخبار

)۰۸:۱۳-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و طرحجتاالسالم از ملیری آزادحهای بسیاررتجامناطق مسئولیت مردم اینکه بیان با ی

رییسجمهوربز آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی اقدامرگ این برای آنان به کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیار

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

ا…جنگهاقیمتایشافزدلیل/شودمییرازسرانایرسویبههامایهسرزودیبهجمهور:ییسر-آنالین:اقتصادعصر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۷۳۹
Freena.ir

http://www.newswire.ir/JIOSKNN9


که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۱۱:۳۸-۰۰/۰۳/۳۱(یربناییزپروژه50ازیربهرهبرداباآزادمناطقدرتولیدجهش

رییسجمهو حضور با امروز و50یرصبح و کرد آغاز را خود فعالیت تومان میلیارد هزار هشت ارزش به سرمایهگذارط52پروژه با میلیارد64یرح هزار
گرفت.قراراجراییمرحلهدراقتصادیویژهوآزادمناطقدرتومان

میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:قانون:عصر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱
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) امروز جمهوهخردادما31صبح رییس برایر) امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد قالب در کنفرانسی ویدیو صورت به ی

ط تولید»، هرمرجهش خوزستان، غربی، آذربایجان شرقی، آذربایجان استانهای در هایی افتتاحزح بلوچستان و سیستان و گیالن گان،

بگیرد.قرارمردمبهرسانیخدمتبرایفعالیتمداردرامروزازتاکرد

سال آغاز از اینکه بیان با روحانی» حسن المسلمین و االسالم «حجت راستا، همین پشت99در افتتاح رویداد چهارم و هفتاد امروز تا

تص است، شده گذاشته مرسر ایران که دهد می نشان جهانیان به روند این کرد: گذاریح سرمایه ایرانرکز مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشورآبادانیبهعالقهمند

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم نداشتند،ری امید خود هزار248ی

نمیکردند.یرگذاسرمایهآزادمناطقدرتومانمیلیارد

ارزش به هایی پروژه فعالیت آغاز اینکه بیان با بورس70روحانی ایجاد کرد: تاکید است، ملت این عظمت از نشان تومان میلیارد هزار

است.پیشرفتوتوسعهمسیردراقتصادیویژهوآزادمناطقگرفتنقرارازحاکیآبشوربانکالمللی،بین

شورایعالی دبیر مومنی» «حمیدرضا آزادهمچنین اینمناطق کرد: خاطرنشان کیش، در بورس تاالر ایجاد به اشاره با اقتصادی ویژه و

مهمت عنوان به طرموضوع از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر یقرین

کنت قابل و استاندارد های اررشیوه و مالی نیازهای تامین با کند.زل فراهم داخلی تولیدی کاالهای صادرات برای مطمئنی مسیر کشور ی

گذا سرمایه در دولت سهم اینکه بیان با هایروی پروژه آزادی دورهمناطق چهار طی کرد: تاکید است، درصد چهار اقتصادی ویژه و

افتتاحیه گذا621آیین سرمایه ورپروژه گذازی سرمایه ارزش به ها محدوده این در اجرا248یریربنایی حال در تومان میلیارد هزار

داشت.خواهدهمراهبهمستقیماشتغالزایینفرهزار37برایودارندیکیزفیپیشرفتدرصد50متوسططوربهکهاست

جمهو رییس از پایان در تسرمومنی برای که درخواست وری آبشور بانک برای مجوز صدور و الملل بین بورس فعالیت فرآیند در یع

کند.صادرراالزمدستوراتاختصاصیبانک

شدزنیکلنگوافتتاحاقتصادیویژهوآزادمناطقدرحرط102

ط تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد غربی،ردر آذربایجان شرقی، آذربایجان استانهای در هایی ح

هرم ویدیزخوزستان، حضور با بلوچستان و سیستان و گیالن رییسجمهووگان، سرمایهگذارکنفرانسی به مربوط که شد افتتاح یری

آزاددر گذارتجامناطق سرمایه ارزش با و بود انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی حدودری- برای تومان میلیارد هزار هشت 2ی

است.کردهمستقیماشتغالزایینفر90وهزار

ط شاملراین ها سرمایهگذا15ح ارزش به اقتصادی و تولیدی و2یرپروژه برای619هزار اشتغالزایی و تومان ارس،575میلیارد در نفر

ورط11 اقتصادی گذازح سرمایه ارزش به برای225یریربنایی اشتغالزایی و تومان اروند،260میلیارد در و15نفر تولیدی یربناییزپروژه

سرمایهگذا ارزش و2یربه برای480هزار اشتغالزایی و تومان و880میلیارد قشم در سرمایهرط9نفر ارزش به تولیدی و اقتصادی ح

شد.مینفر375برایاشتغالزاییتومانمیلیارد689وهزار2یرگذا

گذا50همچنین سرمایه با دیگر و64یرپروژه و192هزار هزار هفت اشتغالزایی و تومان جمهو117میلیارد رییس فرمان با ی،رنفر

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت زنی کلنگ عملیات شامل که کردند آغاز را خود اجرایی ورعملیات هزار یک 769ی

اشتغالزایی و تومان گذا6نفر،738میلیارد سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه اشتغالزایی517ی و تومان میلیارد

گذا405 سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک اشتغالزایی430یرنفر، و تومان چابهار120میلیارد آزاد منطقه در پروژه سه نفر،
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گذا سرمایه اعتبار و46یربا و217هزار هزار یک اشتغالزایی و تومان سرمایه14نفر،562میلیارد اعتبار با قشم آزاد منطقه در پروژه

ورگذا هزار هفت و328ی هزار یک اشتغالزایی و تومان گذا10نفر،936میلیارد سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در سهرپروژه ی

و و579هزار هزار یک اشتغالزایی و تومان گذا686میلیارد سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در پروژه هشت و ورنفر هزار یک 213ی

شود.مینفر670برایاشتغالزاییوتومانمیلیارد

ط افتتاح برای رویداد چهار هایرتاکنون آزادح بمناطق اقتصادی ویژه بهرهبردارو گام نخستین در که است شده طرگزار از درری ها ح

سالرشه سرمایهگذا99،58یورماه ارزش به ورپروژه هزار یک و580ی هزار چهار اشتغال و تومان دوم412میلیارد گام در و شد آغاز نفر

گذشته سال ماه دی گذا60در سرمایه ارزش به و9یرپروژه هزار سه اشتغال و تومان میلیارد سوم200هزار دوره در و شد افتتاح نفر

فروردین گذارط39نیز1400در سرمایه با ورح هزار پنج حدود برای اشتغالزایی و تومان میلیارد هزار هفت بردا42ی بهره به یرنفر

آخ در و جاررسید سال ماه اردیبهشت در فطر عید با همزمان مرحله ارزش94ی،رین به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار هزار

کردند.آغازراخودفعالیتنفر943

های پروژه افتتاح گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با تومان38ح میلیارد هزار

است.رسیدهیربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16حدودو

دارای اکنون آزادایران تشکیلرتجامناطق گذشته های هفته طی و است ماکو و اروند انزلی، ارس، چابهار، قشم، کیش، ی-صنعتی

گرفت.قراردولتکاردستوردروشدتصویبنیزجدیداقتصادیویژهمنطقه13وآزادمنطقههفت

)۰۷:۲۸-۰۰/۰۳/۳۱(آزادمناطقملیحهایرطازیربردابهرهآغاز

شد.آغازیرجمهورییسفرمانباتومانمیلیارد65وهزار70ارزشبااقتصادیویژهویرتجاآزادمناطقملیحهایرطزنیکلنگوافتتاحمراسم

عص گزارش طربه تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در ، بهرپرس مربوط آزادحهای استانهایمناطق در

هرم خوزستان، غربی، آذربایجان شرقی، جمهوزآذربایجان رییس بادستور بلوچستان و سیستان و گیالن زنیرگان، کلنگ یا و افتتاح ی

شد.

ط درراین که آزادحها برایرتجامناطق میشود، اجرا انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی فراهم920ی- مستقیم نفراشتغالزایی

میکند.

تجا آزاد منطقه در گزارش، این اساس ارسربر سرمایهگذارط15ی ارزش با اقتصادی و تولیدی و2یرح در619هزار و تومان میلیارد

میرسد.یربردابهرهبهتومانمیلیارد225یرگذاسرمایهارزشبهیربناییزواقتصادیحرط11اروندآزادمنطقه

همچنین و15امروز تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در سرمایهگذاریربنایی ارزش با قشم صنعتی و2یری در480هزار و تومان میلیارد

افتتاح نیز کیش آزاد بردارط9منطقه بهره به تولیدی و اقتصادی طرح افتتاح ادامه رسید.در اجراییری عملیات با52حها، دیگر پروژه

شد.انجامی،رجمهورییسدستوربانفر117وهزارهفتاشتغالزاییوتومانمیلیارد192وهزار64یرگذاسرمایه

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت همچنین مراسم این وردر هزار یک تومان،769ی آزاد6میلیارد منطقه در پروژه
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گذا سرمایه اعتبار با وراروند هزار سه گذا517ی سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک تومان، ،430یرمیلیارد تومان میلیارد

گذا سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در پروژه و46یرسه تومان،217هزار گذا14میلیارد سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در یرپروژه

و هزار تومان،328هفت گذا10میلیارد سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه در579ی پروژه هشت و تومان، میلیارد

شد.زنیتومان،کلنگمیلیارد213وهزاریکیرگذاسرمایهاعتبارباماکوآزادمنطقه

پیشرانخارجییرگذاسرمایهدربایدآزادمناطقروحانی:کشور:اقتصادیویژهوآزادمناطقملیحهایرطافتتاحآییندر
)۰۸:۴۱-۰۰/۰۳/۳۱(شوند

ط هفته هر افتتاح جمهور سالررئیس آغاز از ای توسعه و ملی های دانست99ح واقعیت این بیان در جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت را تاکنون
تح از ناشی موانع و مشکالت و هستند خود کشور آبادانی و توسعه به عالقمند ایرانیان کرونارکه شیوع و دشمن اقتصادی جنگ و ظالمانه های یم

کند.ایجادمانعکشورپیشرفتوتوسعهراهدرنتوانسته

عص گزارش طربه افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم ، حاشیهرپرس در و ملی حهای

ط از سازمانرافتتاح آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تبرو با شد، (ع)رگزار رضا امام والدت شب یک

بز بسیار کار جمعه روز مردم البتهرگفت: کردند. انتخاب سیزدهم دوره برای را رییسجمهور و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی گ

داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهممناطقبرخیدروبودهمشوراهاانتخابات

ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت راریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

سال آغاز از کرد: اظهار امروز افتتاحهای به اشاره است.99روحانی افتتاح چهارمین و هفتاد امروز و کردهایم آغاز را پنجشنبهها افتتاح

م ایران است این عالمت نخستین است. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت گذاراین سرمایه عالقهمندرکز ایران مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشورآبادانیبه

داد: ادامه جمهور ورط621رییس است اجرا حال در ط248ح این برای تومان میلیارد سرمایهگذارهزار ورحها است شده درصد53ی

رسد.میافتتاحبهومییابدادامهآیندهسالوسالپایانتاواستشدهعملیاتیواجراییحهارطاین

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم فقطری باشند، نداشته امید خود ی

میشود.یرگذاسرمایهکشورسراسردریادیزمناطقدرروزانهونمیکنندیرگذاسرمایهتومانمیلیاردهزار248آزادمناطقدر

مدت،تص این در مردم ایستادگی از قدردانی با جمهور کهررییس مشکالتی و سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این وردر سه را ملتی خود ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهسالنیم

آم دارایی وزارت مسوولین که حرفی داد: ادامه تحرروحانی که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه واکسنریکا روی را یم

بردا ترورکرونا این یعنی کردندریم، قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلطیمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماههاازبعدحاالو
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س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

است.آزادواکسنبراییمرتحگفتندشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیم

مردم به که این شود. می اداره کشور سختی چه با مردم که میزدیم نیم و سال سه این طول در ما که حرفی شد: یادآور جمهور رییس

در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها گفتیم

شود.کشورواردکهکشیدیمواکسنکردنواردبرایسختیهاییچهکنندباورکهبودسختمردمبرایشایدبگذارنداختیار

آم پیش روز چند گفت: جمهور صررییس بانکیریکا فعالیت ماسک و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

ترامپ صورت مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که دهد می نشان این شود آغاز

تح شرایط این در و کرده ایستادگی عظمت با و سروقامت و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه گذارو سرمایه تولیدریم و ی

کردند.

جنگ این سایه در البته است. جنس از پر کشور بازار افزود: کردیم، کشور وارد ها سختی تمام با بود الزم که آنچه که این بیان با روحانی

نشد.محققداشتندکههدفییعنیکند،فروپاشیدچارراایراناقتصادنتوانستجنگایناماهستندفشاردرمردموهستگرانی

آم به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: ادامه در جمهور تحررییس را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود یمریکاییها

تح را ایران تولید نمیتوانید تحرکنید. به را مردم راحتی میتوانید کنید. تحریم به را ارزانی میتوانید بکشانید نمیریم اما بکشانید یم

هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتیتوانید

ج در همچنین بردارروحانی بهره بینریان بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس و ها پروژه از ی

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و دررالملل تحول برای مهم آزادح نشستنمناطق ثمر به برای هم دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودتر

ط به اشاره با جمهور سالررییس گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبهمیکندیرسرمایهگذا

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: جمهور میشود.ررییس گسترده آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تحرتصمیمات دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان کهری بود شده مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمه

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش استرهستیم. شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهمبازو

به دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان جمهور آزادرییس عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

جیخاریگذارمایهسردربایدادآزمناطقروحانی:کشور:اقتصادیویژهوادآزمناطقملیحهایطرافتتاحآییندرس:پرعصر|خبرخبرادامهادامه
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کرد.خواهد

ج را قشم ادامه در گذازوی سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد ای انجامریره منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است افتتاحزشده باشیم. جزحرط15یره این در خوشحالیزیرهزیربنایی موجب یبا

ج این چون است ما بسیارزهمه استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از گردشگری همچنین و یریا

دارد.

اسفند سفر در کرد: تاکید و97روحانی نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسئلهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

ط همچنین افزود: جمهور دررییس به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن مهمرح بسیار میکند متصل مدیترانه یای

و نخست با ما مصوبات جزو هم این و موانعزاست که کردیم صحبت الکاظمی آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد آغاز فعالیت و مسیرربرطرف این بود نخواهد هم کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتزبرایخوبیبسیار

همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این یادآورشد: وی

را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و سختیها هنوز

داد.خواهدادامه

)۱۲:۱۹-۰۰/۰۳/۳۱(آزادمناطقسازمانیربناییزواقتصادیحرط102احداثویربردابهره

براب سه جمهورافزایش گذاررییس سرمایه وری هزار یک از آزادرا درمنطقه سال900ی در تومان بر98میلیارد بالغ سال6به در تومان میلیارد را99هزار
دانست.ایرانمردمعلیهیکارآماقتصادیجنگشکستازخوبینشانه

عص گزارش رسانیربه اطالع پایگاه از جمهورپرس پویشریاست هفته چهارمین و هفتاد در روحانی، حسن والمسلمین ی،حجتاالسالم

رسمی افتتاح فرمان تولید، جهش برای امید و تدبیر و102ملی اقتصادی درزپروژه را آزادیربنایی ویژهرتجامناطق و صنعتی ی،

کرد.صادرگیالنوشرقیآذربایجانگان،زهرمبلوچستان،وسیستانخوزستان،استانهایاقتصادی

اجرای در50برای آزادپروژه بهرهبردامناطق امروز که کشور اقتصادی ویژه میشود،رو آغاز آنها از رسمی و8ی تومان15هزار میلیارد

ه اجرایزاعتبار برای و شده نیز52ینه میشود آغاز رسما امروز آنها احداث عملیات که و62طرحی نظر50هزار در اعتبار تومان میلیارد

است.شدهگرفته

شود.میایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا

افتتاح فرمان صدور از قبل جمهور ورط15رئیس صنعتی برابزح سه افزایش ارس، آزاد منطقه در گذاریربنایی سرمایه اینری در ی

و هزار یک از سال900منطقه در تومان بر98میلیارد بالغ سال6به در تومان میلیارد اقتصادی99هزار جنگ شکست از خوبی نشانه را

جیخاریگذارمایهسردربایدادآزمناطقروحانی:کشور:اقتصادیویژهوادآزمناطقملیحهایطرافتتاحآییندرس:پرعصر|خبرخبرادامهادامه
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دانست.ایرانمردمعلیهیکارآم

ط افتتاح آیین در ورروحانی اقتصادی های تزح اکبر مهندس مرحوم خاطره و یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه کهریربنایی کان

بسیار جملهززحمات از مختلف های بخش در آزادیادی مستعدمناطق مناطق از یکی عنوان به کیش از کشیدند، کشور توسعه برای

گذا سرمایه سرمایهگذاربرای که است مناطقی جزو کیش گفت: و برد نام بسیارری بسیارزیهای استعداد و گرفته انجام آن در یادی

گذاز سرمایه برای خارجیریادی سرمایه جذب و تحول برای کشور جنوب آزاد منطقه در مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد هم بیشتر ی

باشد.

به دوازدهم و یازدهم دولت همانند هم سیزدهم دولت دارم اطمینان افزود: جمهور آزادرئیس عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

گذا سرمایه افزایش شاهد کرونا و اقتصادی جنگ رغم به خوشبختانه افزود: دررروحانی آزادی بخشمناطق فعالیت و تالش با

است.شدهکشورآیندهوتولیداقتصاد،آیندهبهمردمبیشتریرامیدوابهمنجرکههستیمخصوصی

ط افتتاح به اشاره با ادامه در جمهور مهمررئیس های روابطزح دارم اطمینان داشت: اظهار ارس، آزاد منطقه در اقتصادی و بنایی یر

جمهورجمهو با ایران اسالمی تحری شدن برداشته از بعد آذربایجان بیشتری گسترش شد، خواهد برداشته زودی به که ها خواهدریم ی

یافت.

همکا برای مهمی بسیار تصمیمات اینکه بیان با جمهورروحانی رئیس با کشور دو اینری همه گفت: است، شده اتخاذ آذربایجان کشور

تح خاطر به تحرتصمیمات لغو با که بود شده مواجه کندی با غیرقانونی و ظالمانه های اجراییریم و عملیاتی نزدیک، آینده در ها یم

بود.خواهندکشوروغربشمالیزمرمناطقدرمثبتبسیارتحولیکشاهدمردمومیشود

افتتاح فرمان صدور از قبل جمهور سالرط11رئیس در عراق کشور به خود سفر به اشاره با اروند، آزاد منطقه در صنعتی اقتصادی- 97ح

این مهم توافقات از بصره – شلمچه آهن خط احداث همچنین و رود اروند الیروبی موضوع گفت: سفر، این در کشور دو مهم توافقات و

است.شدهفراهمتفاهماتشدنعملیاتیواجراییهایزمینهموجود،موانعرفعوهایرپیگیباخوشبختانهکهبودسفر

عراق به را ایران که آهن خط این افزود: و دانست منطقه بیشتر آبادانی و توسعه موجب را بصره – شلمچه آهن خط احداث روحانی

د به نهایت در برایرو خوبی بسیار مسیر و است برخوردار باالیی اهمیت از میکند متصل مدیترانه کهزیای بود خواهد اربعین یارت

برسد.یربردابهرهبهیعتررسهرچهیمرامیدواوبرسندکربالبهراحتتوانندمییلریقرطازمردم

که مهم و حساس بسیار ای منطقه را اروند آزاد منطقه از جمهور د8رئیس هایرسال تالش و اقدامات گفت: و برد نام بوده جنگ گیر

خودز توان همه دولت این دارد، وجود مشکالتی و سختیها هنوز حال عین در اما شده انجام منطقه این توسعه و آبادانی برای یادی

داد.خواهدادامهرامنطقهتوسعهروندهمبعدیدولتدارماطمینانوبردهکاربهرا

)۱۹:۴۳-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

ط افتتاح آئین در امروز صبح جمهور رئیس روحانی حسن االسالم حجت فراز، گزارش آزادحهایربه ویژهرتجامناطق و صنعتی ی،

هرم استانهای جمهوزاقتصادی با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان برداشتهرگان از بعد آذربایجان ی

ادآزمناطقمانسازیربناییزواقتصادیحطر102احداثویداربرهبهرس:پرعصر|خبرخبرادامهادامه
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است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهکهیمرتحشدن

ب به اشاره با دررگزاروی انتخابات بز28ی بسیار مسئولیت یک مردم الحمدهلل داد: ادامه رارخرداد خودشان اجتماعی و سیاسی گ

هم مناطق برخی در و بود هم شوراها انتخابات البته کردند، انتخاب سیزدهم دوره برای را رییسجمهور و دادند انجام جمعه روز در

خب و مجلس میاندورهای عرانتخابات مردم به که بود هم تبزگان ایران درریز که ارزشمندی و خوب بسیار اقدام این بخاطر میگویم یک

دادند.انجامآراصندوقپایخودشانگستردهحضوربایخیرتامقطعاین

عالمت اولین است. جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت یک است افتتاح چهارمین و هفتاد که هفته هر های افتتاح افزود: روحانی

م ایران که است گذاراین سرمایه باشندرکز نداشته امید خودشان کشور آینده به مردم اگر است. تولید و در248ی میلیارد مناطقهزار

نمیکردند.یرگذاسرمایهآزاد

در که کنید نگاه آمار این به شما هستند، خودشان کشور آبادانی به مند عالقه ایران مردم کرد: تاکید جمهور آزادرئیس شدمناطق اعالم

کهرط621 است اجرا حال در گذا248ح سرمایه تومان میلیارد طرهزار این است. شده هاری تا53ح و شده عملیاتی و اجرایی درصد

رسد.میافتتاحبهاینهاهمهوکندمیپیداادامهسالپایان

یک در کشیدند؛ مردم نیم و سال سه این در که مشکالتی و سختی رنج، رغم علی مردم مقاومت و ایستادگی همین داد: ادامه وی

تا در نظیر بی اقتصادی تارجنگ در و منطقه بهریخ سال نیم و سه را ملتی یک سفید کاخ ظالمان که است بوده نظیر کم هم جهان یخ

بگذارند.دسترویدستهمآنهانکنندحمایتوکمکسفیدکاخترسازهمدیگرانوکنندمحاصرهکاملطور

آم دارایی مسئولین که حرفی این کرد: نشان خاطر جمهور تحررئیس که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه رویریکا را یم

بردا کرونا ترورواکسن این یعنی بانکیریم، های فعالیت تمام و اند بسته مردم این بروی را چیز همه که میکنند اعتراف کامال ها یست

تح باید که است معتقد و است آمده کار روی جدید دولت ها ماه از بعد حاال و اند کرده قفل استررا گفته هم بارها و بگذارد کنار یم

ط آن تحرکه االنرح بوده، نادرست و غلط ترامپ س5و4یم اینها بانکیرماه مسایل در که اند گفته پیش روز سه دو تازه هستند کار

ندارد.اشکالیباشدکروناواکسنبرایوماسکبرایاگر

ندا نیاز ماسک در ما دانستند می که زمانی از بعد هم این داد: ادامه واکسنرروحانی در فهمیدند و هستیم کننده صادر ماسک در و یم

است.آزادواکسنبرایتازهگفتندآنوقتشدشروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیمتولیدکهوقتیشدیم.کنندهتولیدهم

به اینکه شود، می اداره دارد کشور سختی چه با مردم که نیم و سال سه این طول در زدیم می مردم به ما که حرفی این کرد: اضافه وی

کنند باور بود سخت مردم برای شاید کنیم پرداخت را جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم ما تا کشید طول ها ماه گفتیم مردم

شود.کشوروارداستنیازموردآنچهاینکهبرایکشیدیمماهایسختیچهکه

آم پیش روز سه ـ دو که حاال داشت: بیان صرروحانی ها وریکایی ماسک برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که میدهد نشان شود؛ آغاز بانکی فعالیت واکسن

بز مردم این خاکرمالیدند به را آنها بینی مالیدند؛ خاک به را سفید کاخ جالدان همه صورت مالیدند خاک به را ترامپ صورت ما گوار

مالیدند.

تح شرایط این در مردم داشت: اظهار کردند، ایستادگی عظمت با و قامت سرو ایران مردم اینکه بر تاکید با گذاروی سرمایه وریم ی

و هست گرانی جنگ، این سایه در البته است جنس از پر ما کشور بازار کردیم؛ کشور وارد ها سختی همه با بود الزم آنچه کردند. تولید
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داشتند.آنهاکههدفیهمانیعنیبپاشدفروایراناقتصادنگذاشتجنگایناماهستندفشاردرمردم

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایههایومیشودبرداشتهیمرتحزودیبهاهللشاانگفت:جمهوررئیس

)۰۶:۱۷-۰۰/۰۳/۲۹(آزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217احداث

است.احداثحالدرآزادمناطقدراکنونهممختلفحوزههایوبخشهادرپروژه622گفت:جمهوررئیسمشاور

شورایعالی دبیرخانه از نقل به فراسو گزارش آزادبه دبیرمناطق و جمهور رئیس مشاور مومنی» «حمیدرضا اقتصادی، ویژه و

آزادشورایعالی هایمناطق پروژه افتتاح مرحله از دور پنجمین گفت: خبر این اعالم با اقتصادی ویژه آزادو بارتجامناطق صنعتی ـ ی

شد.خواهدگزارربخردادماه31دوشنبهروزجمهور؛رییسروحانیدکترحضور

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه15ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و نفر880یال

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9و

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و نفر،120یال

گذا3 سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه14نفر،562یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با قشم و73یرآزاد ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار10نفر،936یال با کیش آزاد منطقه در پروژه

گذا و35یرسرمایه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در 12یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار

استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217

های پروژه به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای

اول دوره در است، ط99یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار
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اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر

(اردیبهشت چهارم دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیارد38ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومان

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ 46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

)۰۹:۳۵-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم ، فراسو گزارش طربه از ملیری آزادحهای مردمرتجامناطق اینکه بیان با ی

بز بسیار رییسجمهورمسئولیت آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی بهرگ کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنان

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،
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ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۱۶:۳۷-۰۰/۰۳/۳۱(میشودافتتاحکیشدربینالمللبورس

عالی شورای آزاددبیر شورایمناطق سوی از مجوز صدور از پس و زودی به کیش در بینالملل بورس اینکه بیان با اقتصادی ویژه و

میشود.یزراهاندایزارمالیتامینوخارجیسرمایههایجذببرایبورساینگفت:شد،خواهدافتتاحبورسعالی

ط افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در مومنی حمیدرضا ایرنا، از نقل به فراسو گزارش تولیدربه جهش برای امید و تدبیر عنوان با های ح

موثرت از یکی اینکه بیان درربا الملل بین بورس ایجاد ها برنامه آزادین بهمناطق موضوع این داشت: اظهار است، اقتصادی ویژه و

مهمت طرعنوان از تا شد خواهد ایجاد جهانی اقتصاد به اتصال با خارجی های سرمایه جذب برای اقتصادی بستر هایرین شیوه یق

کند.فراهمداخلیتولیدیکاالهایصادراتبرایمطمئنیمسیرکشوریزارومالینیازهایتامینبالرکنتقابلواستاندارد

داشت.خواهدکشورکلبرایکتهارشوپروژههابراییزارومالیتامیندربیبدیلینقشابزار،اینافزود:وی

شورایعالی آزاددبیر تمناطق اصلی از یکی مالی تامین اینکه بیان با اقتصادی ویژه است،رو تولید از پشتیبانی و زدایی مانع ابزارهای ین

گذارتص سرمایه و مالی تامین شورای تشکیل با اخیر های ماه طی راستا همین در کرد: هایریح پروژه مالی منابع برای الزم اقدامات ی،

شد.انجامآزادمناطقهایسازمانکلیدی

از بیش اساس همین بر افزود: و2وی کیشایر،500هزار توسعه و تجهیزات کیش، فرودگاه ترمینال برای تومان یرساختزمیلیارد

گردشگ و لجستیکی پروژهرهای و کاسپین بندر های اسکله تکمیل و تامین امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، ی

است.شدهمالیتامینمختلفروشهایباقشمیرساختیزهای

های پروژه برای نیز تومان میلیارد هزار سه از بیش کرد: خاطرنشان درزمومنی آزادیربنایی فرآیندمناطق شدن نهایی با چابهار و ارس

شد.خواهدتامینهاشیوههمینبهالزمهای

حاضر حال در کرد: تاکید بانک،320وی و479شعبه بیمه تعداد74شعبه به مجموعا اقتصادی873صرافی و مالی موضوعات در واحد

کنند.میرسانیخدمتوهستندمشغولزمینهایندرفعاالنبه
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همکا اینکه بیان با میانرمومنی ای گسترده آزادی تصمناطق است، گرفته صورت سرمایه بازار مختلف نهادهای و اقتصادی ویژه یحرو

ش ایجاد خاصرکرد: سرمایه تامین آزادکت گذامناطق سرمایه جذب جهت بورس بازارهای های فعالیت گسترش ازرو ویژه به ی

شود.میمحسوبارتباطاتاینجملهازهمسایهکشورهای

شورایعالی آزاددبیر مرمناطق برون بانک اینکه بیان با اقتصادی ویژه مهمتزو از یکی نیز رساندنری ثمر به در مالی ساختارهای ین

گذا سرمایه اقدامات و ها تجارفعالیت و اعتمادساری با شرایط این کرد: تاکید است، ایجادزی بر عالوه خارجی گذاران سرمایه برای ی

کند.میایفامهمینقشنیزیرتجاروندهایتسهیلبرالمللی،بینمالیمنابعوسرمایهورودزمینه

معتب و متعدد گذاران سرمایه افزود: تسروی صورت در که اند کرده تقاضا ثبت مقررات، و قوانین مطابق بانک تاسیس برای بانکری یع

بود.خواهیمکشورومناطقتوسعهبرابزاراینیرگذاراثشاهدالزممجوزهایصدورفرآینددریزکرم

گذا سرمایه فعالیتهای از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده مومنی، گفته تجاربه و جهتری باالیی ظرفیت آنها، ی

کند.میفراهمآزادمناطقدرمستقرهایپروژهمالیتامین

)۱۶:۳۹-۰۰/۰۳/۲۷(آزادمناطقدرپروژه50اجراییعملیاتآغاز

داد.خبرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217ارزشبهپروزه622بودنساختدستدرازآزادمناطقشورایعالیدبیر

کرد: اظهار مومنی گذا15حمیدرضا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در و26یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و نفر،575یال

گذا11 سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد259هزار با و با15نفر،260یال قشم آزاد منطقه در پروژه

گذا سرمایه و24یراعتبار اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و و880یال گذا9نفر سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در هزار26یرپروژه

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896و

گذا سرمایه مجموع افزود: برداروی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، و80(ارس، هزار

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145

اجرایی عملیات آینده دوشنبه اینکه به اشاره با سرمایهگذا50وی با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال هزار

تص117 میشود، آغاز زنیرنفر کلنگ عملیات کرد: گذا8یح سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در و17یرپروژه بارمیلیارد694هزار و یال

گذا6نفر،738اشتغالزایی سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد171هزار با و پروژه405یال یک نفر،

گذا سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه و4یردر اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و اعتبار3نفر،120یال با چابهار آزاد منطقه در پروژه
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گذا و462یرسرمایه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و گذا14نفر،562یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در 73یرپروژه

و ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و گذا10نفر،936یال سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد797هزار

ور هزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در و12یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد132هزار با و 670یال

شد.خواهدآغازنفر

فی پیشرفت به اشاره با گفت:53یکیزمومنی آزاد، مناطق پروژههای حال622درصدی در مختلف های حوزه و ها بخش در پروژه

گذا سرمایه ارزش که است نیزراحداث آنها برای شده انجام و2ی میلیارد127میلیون (رهزار میزان217یال و تومان) میلیارد هزار

است.نفرهزار37اشتغال

)۱۰:۲۱-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور رییس - سیاست سرارفصل ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته امیدوارمزیمها و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهمدولتدرکه

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم سیاست، فصل گزارش طربه از ملیری آزادحهای بیانرتجامناطق با ی

بز بسیار مسئولیت مردم رییسجمهوراینکه آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی انتخابرگ را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنانبهکردند.

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

ادآزمناطقدرپروژه50اییاجرعملیاتآغازنیوز:کفرتا|خبرخبرادامهادامه
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سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

پیامانتهای

)۱۲:۰۸-۰۰/۰۳/۳۱(باشندپیشرانخارجییرسرمایهگذاجذبدربایدیرتجاآزادمناطقروحانی:

اینکه بیان با جمهور رئیس - سیاست آزادفصل سرمایهگذامناطق جذب در باید تحرما زودی به باشند،گفت: پیشران خارجی یمری

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایههایومیشودبرداشته

ط افتتاح مراسم در امروز صبح روحانی حسن والمسلمین االسالم دررحجت ملی های آزادح روزرتجامناطق در مردم اینکه بیان با ی

بز بسیار مسئولیت یک انتخابرجمعه سیزدهم دوره برای را خود جمهور رئیس مردم گفت: دادند، انجام را اجتماعی و سیاسی گ

ب همزمان صورت به نیز روستا و شهر شوراهای انتخابات البته اولرکردند میاندورهای انتخابات نیز کشور استانهای برخی در و شد گزار

شد.گزارربنیزگانرخبمجلسمیاندورهایدومینومجلس

ع مردم به افزود: جمهور تازرئیس مقطع این در خوب و ارزشمند اقدام این بخاطر ایران تبریز گستردهریخی حضور با که میگویم یک

دادند.انجامآراصندوقپایخود

ت سالأوی آغاز از که گذشته هفتههای همه و امروز افتتاحهای کرد: این99کید از برنامه چهارمین و هفتاد که امروز تا شد شروع

میشود.محسوبجهانیانهمهبرایمهمیبسیارکترحیککردیم،گزارربرامجموعه

تص مرروحانی ایران که است این افتتاحها این عالمت اولین کرد: سرمایهگذاریح آبادانیرکز به عالقهمند ایران مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشور

افزود: جمهور طرط621رئیس این اجراست حال در رسید، افتتاح به امروز که آزادی مناطق همین در بارح تومان248حها میلیارد هزار

طرسرمایهگذا این است، شده حدودری تا ادامه53حها آینده سال حتی و سال پایان تا کارشان و شدهاند عملیاتی و اجرایی درصد

میرسند.افتتاحبهترتیببهپروژههااینهمهومییابد

سرمایهگذا سود به اگر و باشند نداشته امید خود کشور آینده به مردم اگر افزود: نمیآیندروی که باشند ناامید خودشان 248ی

در فقط تومان میلیارد آزادهزار بسیاررسرمایهگذامناطق مناطق کنند، آنهازی در روزانه که دارد وجود کشور سراسر در یادی

اینرسرمایهگذا در که مشکالتی و سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی همین و میگیرد صورت گذشته3یهایی نیم و سال

است.بودهکمنظیرجهانومنطقهیخرتادربینظیراقتصادیجنگیکدرکشیدند،مردم

تص کشورروحانی یک مردمان سفید، کاخ ظالم حاکمان که است بوده کمنظیر بسیار موضوع این کرد: راریح یک3ی تحت نیم و سال

بگذارند.دسترویدستهمآنهانکنند.کمکیهیچسفیدکاخترسازنیزدیگرانودهندقرارشدیداقتصادیجنگ

آم دارایی وزارت مسئوالن که حرفی این گفت: جمهور تح3یکاررئیس آمادهایم فردا از اینکه بر مبنی کردند اعالم پیش رویرروز را یم

میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:سیاست:فصل|خبرخبرادامهادامه
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بردا کرونا ترورواکسن این کامریم، شیستها مردم این روی به را همهچیز واردات راه که میکنند اعتراف فعالیتهایراًل و بستهاند یف

تح باید است معتقد و است آمده کار روی کشور این در جدید دولت که ماهها از بعد حاال و کردهاند قفل را وربانکی بگذارد کنار را یم

ط که کرده اعالم تحربارها تازهرح است، بوده نادرست ترامپ واکسن3یمی و ماسک برای اگر بانکی مسائل در کردند اعالم پیش روز

ندارد.ایرادیبگیردصورتبانکیتراکنشکرونا

ت نیاأوی ماسک به ما میدانستند که گرفت صورت زمانی از بعد نیز اظهارنظرشان این کرد: ندازکید یکری به تبدیل بخش این در و یم

صاد داخلیرکشور واکسن نهایی محصول و کردیم تولید که وقتی رسیدهایم. خودکفایی به نیز واکسن تولید در فهمیدند و شدهایم کننده

کردند.آزادراکشوربهواکسنوارداتتازهآنگاهآمدبازاربه

این طول در مردم به ما که حرفی این کرد: عنوان و3روحانی میشود اداره سختی با کشور براینکه مبنی میزدیم گذشته نیم و سال

واکسن بتوانند آنها تا کنیم پرداخت بتوانیم را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان را واکسن پول تا کشید طول ماهها

کشور وارد را است نیاز مورد آنچه آنکه برای کشیدیم سختیهایی چه کنند باور که بود سخت مردم برای شاید بگذارند، ما اختیار در را

کنیم.

آم مقامات اظهارنظر این گفت: جمهور اینررئیس طول در ما مردم میدهد نشان همچنان چه3یکایی با گذشته نیم و سال

بز مردم این مالیدند، خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما میکردند، زندگی خاکرسختیهایی به را ترامپ صورت ایران، گوار

کردند.ایستادگیعظمتباوقامتصبرومالیدندخاکبهراسفیدکاخجالدانهمهصورتهمچنینمالیدند

تص سرمایهگذاروی ایستادند، سخت سالهای این طول در مردم کرد: گرانیریح البته و است پرجنس هماکنون ما کشور بازار و کردند ی

ب فرو کشور این اقتصاد نگذاشت مردم مقاومت اما هستند، گرفتار اقتصادی جنگ این سایه در مردم و دشمنانمانراست هدف و یزد

بنشیند.ثمربه

آم دهان در محکمی مشت یک پنجشنبهای هر است پنجشنبه افتتاحهای مهم بسیار کارهای از یکی کرد: عنوان بودرروحانی یکاییها

تح را کشور این در تولید و ایران ملت نمیتوانند که دهد نشان آنها به تحرتا به را مردم راحتی میتوانید کنند. ارزانیریم و بکشید یم

ید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتینمیتوانیداماکنید،تبدیلگرانیبهنیزرا

آخ و دولت آخر روز تا و هستیم کشور سراسر در تحول این شاهد امروز بحمداهلل گفت: جمهور حضورایررئیس پنجشنبه و دوشنبه ین

هستند. تالش حال در کشور توسعه زمینه در سرافراز حد چه تا ما مردم میدهیم نشان و میدهیم ادامه را افتتاحمان برنامههای دولت،

در بحمداهلل امروز افزود: آزادوی طمناطق بسیاررمختلف وزحهای شد افتتاح ط8و7یادی تومان میلیارد ورهزار شد افتتاح ح

رسید.تومانمیلیاردهزار70بهحهارطاینارزششدیرسرمایهگذاآنچهباًامجموع

ت کاأروحانی و مدیران همه از من است ملت این عظمت از نشان این کرد: بخشرکید در آزادکنان تشکررتجامناطق اقتصادی ویژه و ی

صاد مناطق به واردکننده مناطق از دوازدهم، و یازدهم دولتهای در که ورمیکنم تولیدکننده مناطق به همچنین و شدند تبدیل کننده

شدند.تبدیلمختلفکشورهایوهمسایگانوایرانبینارتباطیپل

در امروز گفت: جمهور آزادرئیس کهمناطق دارد این از نشان که هستیم بینالمللی بورس ایجاد فکر آزاددر ومناطق توسعه مسیر در ما

دارند. قرار آزادپیشرفت سرمایهگذامناطق در باید تحرما زودی به باشند، پیشران خارجی خارجیری سرمایههای و میشود برداشته یم

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبه

گفت: آزادوی فعالیتمناطق شاهد زمینه این در انشاهلل و باشند فعال باید خارجی سرمایه جذب زمینه در و دارند را خود خاص شرایط

باشندانپیشرجیخاریمایهگذارسرجذبدربایدیتجارادآزمناطقروحانی:سیاست:فصل|خبرخبرادامهادامه
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شوند.بهرهمندآنکاتربازمردمانشاهللتاباشیمسیزدهمدولتطولدروآیندههفتههایطولدرمناطق،اینبیشتر

جمهوررئیستوسطیرتجاآزادمناطقدرملیحهایرطافتتاحبخوانید:بیشتر

پیام/انتهای

)۱۲:۰۸-۰۰/۰۳/۳۱(جمهوررئیستوسطیرتجاآزادمناطقدرملیحهایرطافتتاح

ط افتتاح آیین - سیاست ملیرفصل آزادحهای ارزشرتجامناطق با اقتصادی ویژه و و70ی رئیس65هزار دستور با تومان میلیارد

شد.گزارربجمهور

تولید،رگزارخب جهش برای امید و تدبیر ملی پویش هفته چهارمین و هفتاد در روحانی، حسن والمسلمین میزان-حجتاالسالم ی

رسمی افتتاح و102فرمان اقتصادی درزپروژه را آزادیربنایی ورتجامناطق سیستان خوزستان، استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی ی،

کرد.صادرگیالنوشرقیآذربایجانگان،زهرمبلوچستان،

اجرای در50برای آزادپروژه بهرهبردامناطق امروز که کشور اقتصادی ویژه میشود،رو آغاز آنها از رسمی و8ی تومان15هزار میلیارد

ه اجرایزاعتبار برای و شده نیز52ینه میشود آغاز رسما امروز آنها احداث عملیات که و62طرحی در50هزار اعتبار تومان میلیارد

میشود.ایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردااست.باشدهگرفتهنظر

افتتاح فرمان صدور از قبل جمهور ورط15رئیس صنعتی برابزح سه افزایش ارس، آزاد منطقه در گذاریربنایی سرمایه اینری در ی

و هزار یک از سال900منطقه در تومان بر98میلیارد بالغ سال6به در تومان میلیارد اقتصادی99هزار جنگ شکست از خوبی نشانه را

دانست.ایرانمردمعلیهیکارآم

ط افتتاح آیین در ورروحانی اقتصادی تزحهای اکبر مهندس مرحوم خاطره و یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه کهریربنایی کان

بسیار جملهززحمات از مختلف بخشهای در آزادیادی مستعدمناطق مناطق از یکی عنوان به کیش از کشیدند، کشور توسعه برای

گذا سرمایه سرمایهگذاربرای که است مناطقی جزو کیش گفت: و برد نام بسیارری بسیارزیهای استعداد و گرفته انجام آن در یادی

گذاز سرمایه برای خارجیریادی سرمایه جذب و تحول برای کشور جنوب آزاد منطقه در مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد هم بیشتر ی

باشد.

به دوازدهم و یازدهم دولت همانند هم سیزدهم دولت دارم اطمینان افزود: جمهور آزادرئیس عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

گذا سرمایه افزایش شاهد کرونا و اقتصادی جنگ رغم به خوشبختانه افزود: دررروحانی آزادی بخشمناطق فعالیت و تالش با

است.شدهکشورآیندهوتولیداقتصاد،آیندهبهمردمبیشتریرامیدوابهمنجرکههستیمخصوصی

ط افتتاح به اشاره با ادامه در جمهور مهمررئیس روابطزحهای دارم اطمینان داشت: اظهار ارس، آزاد منطقه در اقتصادی و بنایی یر

جمهورجمهو با ایران اسالمی تحری شدن برداشته از بعد آذربایجان بیشتری گسترش شد، خواهد برداشته زودی به که خواهدریمها ی

یافت.

همکا برای مهمی بسیار تصمیمات اینکه بیان با جمهورروحانی رئیس با کشور دو اینری همه گفت: است، شده اتخاذ آذربایجان کشور
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تح خاطر به تحرتصمیمات لغو با که بود شده مواجه کندی با غیرقانونی و ظالمانه اجراییریمهای و عملیاتی نزدیک، آینده در یمها

بود.خواهندکشوروغربشمالیزمرمناطقدرمثبتبسیارتحولیکشاهدمردمومیشود

جمهوررئیستوسطتهرانیرشهرداوبهداشتوزارتملیحهایرطافتتاحبخوانید:بیشتر

پیام/انتهایذ

)۱۳:۴۹-۰۰/۰۳/۳۱(خارجییرسرمایهگذادراقتصادیویژهوآزادمناطقپیشرانیبرایدیگرگامی

(ع) رضا امام سعادت با میالد آستانه در ایرنا- استانها- - سیاست ورط50فصل اقتصادی تولیدی ارزشزح با و70یربنایی هزار

جمهو65 رییس دستور با تومان درمیلیارد و شد زنی کلنگ و افتتاح گذاری سرمایه گسترش برای ای تازه درریچه خارجی مناطقی

شد.گشودهتولیدوصادراتافزایشاقتصادی،ویژهوصنعتیی،رتجاآزاد

تکنولو انتقال جهانی، اقتصاد به ملی اقتصاد وژپیوند ماهر انسانی نیروی تربیت خارجی، سرمایههای جذب منطقه، به پیشرفته ی

ار آمدهای در کسب و صادرات افزایش و رونقزمتخصص برای که است اهدافی جمله از آزادی گرفتهرتجامناطق نظر در اقتصادی و ی

شد.خواهدمحققاندازچشماینازیادیزبخشهاحرطاینافتتاحباوشده

ط این افتتاح مشاربا با که ها سرمایهرح بیشتر فعالیت زمینه شده آغاز آنها اجرایی عملیات آغاز یا و رسیده انجام به دولت کمک و کت

کارآف و گرفتنرگذاران رونق با و شده فراهم گذشته از بیش تولید جهش راستای در آزادینان بینرتجامناطق ارتباطی پل اقتصادی، و ی

شود.میتقویتهمسایگانویژهبهمختلفکشورهایوایران

آزاد هرمرتجامناطق خوزستان، شرقی، آذربایجان استانهای در انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی وزی- سیستان و گیالن گان،

ط زنی کلنگ یا و افتتاح شاهد تولید» جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در امروز مهمیربلوچستان های ح

است.کردهایجادمستقیمنفراشتغالزایی920برایکهبودند

تجا آزاد منطقه ارسردر سرمایهگذارط15ی ارزش با اقتصادی و تولیدی و2یرح اروند619هزار آزاد منطقه در و تومان حرط11میلیارد

رسید.یربردابهرهبهتومانمیلیارد225یرگذاسرمایهارزشبهیربناییزواقتصادی

همچنین و15امروز تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در سرمایهگذاریربنایی ارزش با قشم صنعتی و2یری در480هزار و تومان میلیارد

افتتاح نیز کیش آزاد بردارط9منطقه بهره به تولیدی و اقتصادی طرح افتتاح ادامه در و رسید اجراییری عملیات دیگر52حها، پروژه

شد.آغازیرجمهورییسدستوربانفر117وهزارهفتاشتغالزاییوتومانمیلیارد192وهزار64یرگذاسرمایهبا

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت ورهمچنین هزار یک تومان،769ی اعتبار6میلیارد با اروند آزاد منطقه در پروژه

گذا ورسرمایه هزار سه گذا517ی سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک تومان، در430یرمیلیارد پروژه سه ، تومان میلیارد

گذا سرمایه اعتبار با چابهار آزاد و46یرمنطقه تومان،217هزار گذا14میلیارد سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در هزاررپروژه هفت ی

شد.زنیکلنگتومانمیلیارد579وهزارسهیرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه10وتومانمیلیارد328و

ط این زنی کلنگ و افتتاح مراسم در مسووالن سخنان و جزئیات به ادامه روحانیردر حسن دکتر کنفرانسی ویدئو حضور با که ها ح

شود:میاشارهشدگزارربیرجمهورییس

جمهوررئیستوسطیتجارادآزمناطقدرملیحهایطرافتتاحسیاست:فصل|خبرخبرادامهادامه
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شرقیآذربایجان

جمهو رئیس دستور با طرط15یرامروز سه از متشکل ارس، آزاد منطقه تولیدی و عمرانی صنعتی، ورح اصلی امروزرط12ح فرعی، ح

شد.افتتاحکشورسراسرباهمزماندوشنبه

بردا بهره و اجرا طربرای این از هاری و26ح گذارمیلیارد187.5هزار سرمایه وریریال گذا100یالی سرمایه دالر اررهزار انجامزی ی

است.گرفته

است.شدهفراهمارسآزادمنطقهدرنفر575مستقیماشتغالزمینههاحرطاینافتتاحبا

ط هشت احداث کلنگ همچنین گذارامروز سرمایه با ارس آزاد منطقه صنعتی و عمرانی تولیدی، و21یرح بارمیلیارد112هزار یال

شد.زدهزمینکنفرانسویدیوصورتبهویرجمهورییسدستور

زایی اشتغال با ارس» موتور گذا158«ایستا سرمایه و و20یرنفر بارمیلیارد250هزار سهند» گستر «شیمی و50یال، زایی اشتغال نفر

و2 گذارمیلیارد180هزار سرمایه شریال و باری نگین» صنعت و «کشت و110کت هزار یک و زایی اشتغال سرمایهرمیلیارد50نفر یال

بودند.ارسآزادمنطقهامروزشدهافتتاحهایحرطجملهازیرگذا

ط اجرایی عملیات همچنین ویرامروز ساختمان پازح ژئو زاییریاتور اشتغال با ارس گذا10ک سرمایه و شرمیلیارد120یرنفر کتریال،

و هزار چهار تولید ظرفیت با ارس آذرتروند المللی بین صنعت و اشتغالزایی500کشت سال، در فرنگی گوجه سرمایه100تن و نفر

ورگذا هزار سه گاودارمیلیارد828ی و گذاریال سرمایه با راسی هزار سه و2یری ورمیلیارد855هزار با150یال زایی اشتغال نفر

شد.آغازیرجمهورییسدستور

با ارس آزاد م70منطقه با وسعت هکتار درزکرهزار جلفا شهر تبرکیلومت130یت غرب شمال شهرستانری تا و است شده واقع یز

دارد.امتدادینرخداآف

)۱۳:۴۹-۰۰/۰۳/۳۱(شدآغازیرجمهورییسحضورباآزادمناطقملیحهایرطازیربهرهبردا

ط زنی کلنگ و افتتاح مراسم ایرنا- تهران- - سیاست ملیرفصل آزادحهای ارزشرتجامناطق با اقتصادی ویژه و و70ی میلیارد65هزار

شد.آغازیرجمهورییسفرمانباتومان

ط تولید»، جهش برای امید و «تدبیر افتتاح برنامه چهارمین و هفتاد در ایرنا، سیاسی خبرنگار گزارش بهربه مربوط آزادحهای درمناطق

شد.زنیکلنگیاوافتتاحیرجمهورییسبادستوربلوچستانوسیستانوگیالنگان،زهرمخوزستان،شرقی،آذربایجاناستانهای

ط درراین که آزادحها برایرتجامناطق میشود، اجرا انزلی ارس، اروند، قشم، کیش، صنعتی فراهم920ی- مستقیم نفراشتغالزایی

میکند.

تجا آزاد منطقه در گزارش، این اساس ارسربر سرمایهگذارط15ی ارزش با اقتصادی و تولیدی و2یرح در619هزار و تومان میلیارد

میرسد.یربردابهرهبهتومانمیلیارد225یرگذاسرمایهارزشبهیربناییزواقتصادیحرط11اروندآزادمنطقه

همچنین و15امروز تولیدی تجازپروژه آزاد منطقه در سرمایهگذاریربنایی ارزش با قشم صنعتی و2یری در480هزار و تومان میلیارد

افتتاح نیز کیش آزاد بردارط9منطقه بهره به تولیدی و اقتصادی طرح افتتاح ادامه رسید.در اجراییری عملیات با52حها، دیگر پروژه
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شد.انجامی،رجمهورییسدستوربانفر117وهزارهفتاشتغالزاییوتومانمیلیارد192وهزار64یرگذاسرمایه

گذا سرمایه اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه هشت همچنین مراسم این وردر هزار یک تومان،769ی آزاد6میلیارد منطقه در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با وراروند هزار سه گذا517ی سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک تومان، ،430یرمیلیارد تومان میلیارد

گذا سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در پروژه و46یرسه تومان،217هزار گذا14میلیارد سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در یرپروژه

و هزار تومان،328هفت گذا10میلیارد سرمایه اعتبار با کیش آزاد منطقه در ورپروژه هزار سه در579ی پروژه هشت و تومان، میلیارد

شد.زنیتومان،کلنگمیلیارد213وهزاریکیرگذاسرمایهاعتبارباماکوآزادمنطقه

)۱۳:۴۹-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهبزودییمهارتحروحانی:

جمهو رییس تهران-ایرنا- - سیاست تحرفصل که این بیان با مهمیری تصمیمات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته بزودی یمها

بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،کردهاتخاذآذربایجانیرجمهوِیرجمهورییسباکه

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم ایرنا، سیاسی خبرنگار گزارش درربه و ملی حهای

ط ِ افتتاح سازمانرحاشیه آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تبرو با شد، رضارگزار امام والدت شب یک

بز بسیار کار جمعه روز مردم گفت: رییسجمهور(ع) و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی کردند.رگ انتخاب سیزدهم دوره برای را ی

داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهممناطقبرخیدروبودهمشوراهاانتخاباتالبته

ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت رایریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

سال آغاز از کرد: اظهار امروز افتتاحهای به اشاره است.99روحانی افتتاح چهارمین و هفتاد امروز و کردهایم آغاز را پنجشنبهها افتتاح

م ایران است این عالمت نخستین است. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت گذاراین سرمایه عالقهمندرکز ایران مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشورآبادانیبه

داد: ادامه امید و تدبیر دولت ورط621رییس است اجرا حال در ط248ح این برای تومان میلیارد سرمایهگذارهزار استرحها شده ی

رسد.میافتتاحبهومییابدادامهآیندهسالوسالپایانتاواستشدهعملیاتیواجراییحهارطایندرصد53و

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم فقطری باشند، نداشته امید خود ی

میشود.یرگذاسرمایهکشورسراسردریادیزمناطقدرروزانهونمیکنندیرگذاسرمایهتومانمیلیاردهزار248آزادمناطقدر

مدت،تص این در مردم ایستادگی از قدردانی با امبد و تدبیر دولت وررییس سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که خودرمشکالتی ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهسالنیموسهراملتی

آم دارایی وزارت مسوولین که حرفی داد: ادامه تحرروحانی که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه واکسنریکا روی را یم

بردا ترورکرونا این یعنی کردندریم، قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلطیمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماههاازبعدحاالو
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برمیدارندرایمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرفهمیدندکهزمانی

س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

است.آزادواکسنبراییمرتحگفتندشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیم

جمهو مردمررییس به که این شود. می اداره کشور سختی چه با مردم که میزدیم نیم و سال سه این طول در ما که حرفی شد: یادآور ی

در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها گفتیم

شود.کشورواردکهکشیدیمواکسنکردنواردبرایسختیهاییچهکنندباورکهبودسختمردمبرایشایدبگذارنداختیار

آم پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت صررییس ماسکریکا و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که دهد می نشان این شود آغاز بانکی فعالیت

تح شرایط این در و کرده ایستادگی عظمت با و سروقامت و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ سرمایهرصورت یم

کردند.تولیدویرگذا

جنگ این سایه در البته است. جنس از پر کشور بازار افزود: کردیم، کشور وارد ها سختی تمام با بود الزم که آنچه که این بیان با روحانی

نشد.محققداشتندکههدفییعنیکند،فروپاشیدچارراایراناقتصادنتوانستجنگایناماهستندفشاردرمردموهستگرانی

جمهو آمررییس به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: ادامه در تحری را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود یمریکاییها

تح را ایران تولید نمیتوانید تحرکنید. به را مردم راحتی میتوانید کنید. تحریم به را ارزانی میتوانید بکشانید نمیریم اما بکشانید یم

هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتیتوانید

شدافتتاححرطتومانمیلیاردهزار8امروز

توسعه زمینه در سرافراز حد چه تا مردم که داد خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را ها افتتاح دولت این آخر روز تا که این بیان با وی

آزادط مناطق در امروز گفت: کنند، می تالش بسیاررکشور شد.زحهای افتتاح ط8یادی تومان میلیارد بارهزار مجموعا شد. افتتاح ح

گذا سرمایه که شدرآنچه زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در که این بود. تومان میلیارد و70هزار افتتاح بخش در تومان میلیارد هزار

است.ملتاینعظمتازنشانباشیمیرگذاسرمایه

عملکرد از قدردانی با آزادروحانی دوازدهممناطق و یازدهم دولتهای در آزادگفت: ومناطق کننده تولید مناطق به کننده وارد مناطق از

در امروز که این شدند. مختلف کشورهای و همسایگان و ایران بین ارتباطی پل به تبدیل مناطق این شدند. تبدیل کننده مناطقصادر

است.پیشرفتوتوسعهمسیردرماآزادمناطقکهاستایندهندهنشانهستند،آبشوربانکالمللی،بینبورسایجادفکردرآزاد

جمهو کهررییس این بر تاکید با آزادی گذامناطق سرمایه گذاردر سرمایه گفت: باشد پیشران باید خارجی کشورری در جا همه خارجی ی

تح زودی به انشاءاهلل گرفت. خواهد سرارانجام ایران سمت به خارجی سرمایههای و میشود برداشته امازیم شد. خواهد مناطقیر

هفتههایآزاد طول در بیشتر فعالیت شاهد و باشند پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در بنابراین دارند را خود خاص شرایط

باشیم.سیزدهمدولتدروآینده

هستندامیدوارکشورآیندهبهمردم

ج در همچنین بردارروحانی بهره بینریان بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس و ها پروژه از ی

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و دررالملل تحول برای مهم آزادح نشستنمناطق ثمر به برای هم دولت و باشد
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کرد.خواهدکمکحهارطاینزودتر

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبهمیکندیرسرمایهگذا

شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش استرهستیم. شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهمبازو

جمهو بهررییس دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

ج را قشم ادامه در گذازوی سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد ای انجامریره منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است افتتاحزشده باشیم. جزحرط15یره این در خوشحالیزیرهزیربنایی موجب یبا

ج این چون است ما بسیارزهمه استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از گردشگری همچنین و یریا

دارد.

اسفند سفر در کرد: تاکید و97روحانی نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسئلهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

ط همچنین افزود: دوازدهم و یازدهم دولتهای دررییس به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن مدیترانهرح یای

و نخست با ما مصوبات جزو هم این و است مهم بسیار میکند الکاظمیزمتصل آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف موانع که کردیم همرصحبت کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتزبرایخوبیبسیارمسیراینبودنخواهد

همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این یادآورشد: وی

را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و سختیها هنوز

داد.خواهدادامه
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)۱۱:۱۲-۰۰/۰۳/۳۱(میشودبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به انشاءاهلل گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

ق گزارش بهرهبرداربه آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم نو، طرن از ملیری آزادحهای مردمرتجامناطق اینکه بیان با ی

بز بسیار رییسجمهورمسئولیت آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی بهرگ کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنان

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی هم آن تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

1400خرداد14:23,31

آخ از یکی در خصوصی بخش فعاالن میرسد نظر به دوازدهم، دولت پایانی ماههای به رسیدن همکاربا اولرین معاون با خود یهای

...ازگزارشیجمهوررئیس

ش برای کشورمان مذاکرهکننده هیئت رئیس و خارجه امور وزارت سیاسی معاون عراقچی، مذاکراترسیدعباس دور پنجمین در کت

...وینمقصدبهراتهرانبرجام،
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شود.دادهخبرامیدازدوبارهصبور،ومقاومشهروندانبهکهشدهوقتشمیگوید:جمهوررئیسدفترمعاون

جمهو رییس دفتر باررییس مرتبط لوایح تصویب برای دولت اینکه بیان با کهFATFی اظهاراتی گفت: کرد، را خود تالشهای همه

...ایندربارهنامزدهاازبرخی

)۰۸:۵۳-۰۰/۰۳/۳۱(شودمیبرداشتهزودیبههایمرتح/ایرانبازاربهکوش

همکاررئیسجمهو تصمیمات گفت: تحری خاطر به آذربایجان و ایران تحری لغو با که بود شده مواجه کندی با غیرقانونی و ظالمانه آیندهریمهای در یمها
بود.خواهندکشورغربوشمالیزمرمناطقدرمثبتبسیارتحولیکشاهدمردمومیشوداجراییوعملیاتینزدیک،

جمهورکا رئیس روحانی، حسن | آنالین افتتاحرگر فرمان تولید، جهش برای امید و تدبیر ملی پویش هفته چهارمین و هفتاد در ی

و102رسمی اقتصادی درزپروژه را آزادیربنایی بلوچستان،رتجامناطق و سیستان خوزستان، استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی ی،

کرد.صادرگیالنوشرقیآذربایجانگان،زهرم

اجرای برای ایسنا، گزارش در50به آزادپروژه بهرهبردامناطق امروز که کشور اقتصادی ویژه میشود،رو آغاز آنها از رسمی و8ی هزار

ه15 اعتبار تومان اجرایزمیلیارد برای و شده نیز52ینه میشود آغاز رسما امروز آنها احداث عملیات که و62طرحی میلیارد50هزار

است.شدهگرفتهنظردراعتبارتومان

شود.میایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا

افتتاح فرمان صدور از قبل جمهور ورط15رئیس صنعتی برابزح سه افزایش ارس، آزاد منطقه در گذاریربنایی سرمایه اینری در ی

و هزار یک از سال900منطقه در تومان بر98میلیارد بالغ سال6به در تومان میلیارد اقتصادی99هزار جنگ شکست از خوبی نشانه را

دانست.ایرانمردمعلیهیکارآم

ط افتتاح آیین در ورروحانی اقتصادی های تزح اکبر مهندس مرحوم خاطره و یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه کهریربنایی کان

بسیار جملهززحمات از مختلف های بخش در آزادیادی مستعدمناطق مناطق از یکی عنوان به کیش از کشیدند، کشور توسعه برای

گذا سرمایه سرمایهگذاربرای که است مناطقی جزو کیش گفت: و برد نام بسیارری بسیارزیهای استعداد و گرفته انجام آن در یادی

گذاز سرمایه برای خارجیریادی سرمایه جذب و تحول برای کشور جنوب آزاد منطقه در مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد هم بیشتر ی

باشد.

به دوازدهم و یازدهم دولت همانند هم سیزدهم دولت دارم اطمینان افزود: جمهور آزادرئیس عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

گذا سرمایه افزایش شاهد کرونا و اقتصادی جنگ رغم به خوشبختانه افزود: دررروحانی آزادی بخشمناطق فعالیت و تالش با

است.شدهکشورآیندهوتولیداقتصاد،آیندهبهمردمبیشتریرامیدوابهمنجرکههستیمخصوصی

ط افتتاح به اشاره با ادامه در جمهور مهمررئیس های روابطزح دارم اطمینان کرد: اظهار ارس، آزاد منطقه در اقتصادی و بنایی یر

جمهورجمهو با ایران اسالمی تحری شدن برداشته از بعد آذربایجان بیشتری گسترش شد، خواهد برداشته زودی به که ها خواهدریم ی
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یافت.

همکا برای مهمی بسیار تصمیمات اینکه بیان با اینرروحانی همه گفت: است، شده اتخاذ آذربایجان کشور جمهور رئیس با کشور دو ی

هیمرتحلغوباکهبودشدهمواجهکندیباغیرقانونیوظالمانههاییمرتحخاطربهتصمیمات

/۰۰/۰۳(انزلیآزادمنطقهدرپوشیدهسریزباشهروآبیکرپااحداثآغاز؛گرفتصورتیرجمهورئیسدستوربه
۳۱-۲۳:۰۱(

ط دوره پنجمین اسرار-در هایرکاشف پروژه افتتاح ملی آزادح دستورمناطق جمهوربه پاریاست مجموعه ساخت عملیات وری آبی ک

شد.آغازانزلیآزادمنطقهپوشیدهرسیزشهربا

پا مجموعه احداث عملیات جمهور رئیس دستور به کنفرانسی ویدئو ارتباط یک شهرباردر و آبی سزک درری انزلی آزاد منطقه پوشیده

اشتغالزایی با مربع متر هزار هفت مساحت به آخ120زمینی از استفاده با و اینرنفر در المللی بین های شاخص و استانداردها ین

.خوردکلیدمنطقه

پا شهربارمجموعه و آبی سزک ازری بیش مربع23پوشیده متر درزهزار نیم و سال دو مدت ظرف ها بینی پیش اساس بر و دارد بنا یر

گیرد.میقراریربردابهرهموردواحداثآزادمنطقهیرگردشگویرتجامحدوده

گردشگ مجتمع تفراین و گسترشری راستای در توزیحی امکانات و ها کیفیریرساخت و کمی ارتقاء منظور به انزلی آزاد منطقه یستی

تف های مجموعه به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب برای حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجادسازماناینبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا مجموعه کنار شهرباردر و آبی سزک دیگری های بخش انزلی آزاد منطقه پارپوشیده چون پاری نینجا کودکان، بزرک ورک گساالن

پا و مجاVRکرنوجوانان تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) فاز در مرتبط گردشگریحی و تجارت گذارکز سرمایه با منطقه ایرانیری ی

.شودمیساختهکشورازجرخامقیم

گردشگ حوزه در بزراکنون دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه بزرکواآیریحی-گردشگرین کشور، خزندگان باغ و مرگتریوم کزرین

درتف ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر مشتمل تفرینا امکانات سایر و آبی های ورزش و برایریحی یحی

است.خارجیوداخلیورودیگردشگران

شد.آغازتومانمیلیاردهزار62اعتبارباکشورآزادمناطقدرپروژه52اجراییعملیاتامروز

پا مجموعه احداث کلنگ کنفرانسی ویدئو ارتباط این پایان در است ذکر با شهربارالزم و آبی سزک زمینری به انزلی آزاد منطقه پوشیده

شد.زده

د حاشیه کشورهای و است خزر حاشیه در ایران آزاد منطقه تنها انزلی آزاد ترمنطقه خزر، وریای فارس خلیج حاشیه کشورهای و کیه

هستند.انزلیآزادمنطقهیقرطازمحصوالتوارداتوصادراتبازارهایعمدهشرقیجنوبآسیای

ک مسیر در گرفتن درقرار حاشیه کشورهای با ارتباط زمینه در ویژه موقعیت دارابودن جنوب، – شمال المللی بین خزر،ریدور یای

ترهمجوا کراسنودسک روسیه، در الگان و آستراخان بنادر با طری از دسترسی آذربایجان، در باکو و قزاقستان در اکتائو راهرکمنستان، یق

شودمیداشتهبرزودیبههایمتحر/انایراربازبهکوشآنالین:گرکار|خبرخبرادامهادامه
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است.انزلیآزادمنطقهمزایایجملهازرشتالمللیبینفرودگاهبهنزدیکی،CISهمسودکشورهایمصرفبازارهایبهمناسب،های

مشا و مالکیت ثبت، امکان همچون قانونی میزانرمزایای تا خارجی گذاران سرمایه ها100کت بانک فعالیت امکان منطقه، در درصد

مالیاتی معافیت منطقه، این در ای بیمه – مالی موسسات تا20و از دارایی و درآمد بر بردارساله بهره هریخ اقتصادی،ری فعالیت گونه

مدی هایروحدت معافیت و مزایا خلق خصوص در سازمان اقدامات اقتصادی، فعاالن و گذاران سرمایه به خدمات کلیه ارائه در یت

تجا فضای رونق منطقه، کاالی بورس فعالیت تولیدی، – اقتصادی فعاالن برای برجدید و مسافر همراه کاالی مصوبه اجرای با یرگزاری

است.شدهمنطقهمحدودهدرکاروکسبفضایرونقساززمینهخزریایردحاشیهکشورهایگانیربازهایاتاقاجالسپانزدهمین

میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:ی؛رتجاآزادمناطقحهایرطازیربهرهبرداآیین
)۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۱۲(

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم ـ خبر طرکیوسک از ملیری آزادحهای مردمرتجامناطق اینکه بیان با ی

بز بسیار رییسجمهورمسئولیت آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی بهرگ کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنان

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

لیانزادآزمنطقهدرپوشیدهسریبازشهروآبیکپاراحداثآغازار:اسرکاشف|خبرخبرادامهادامه
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سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۰۸:۰۳-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتحروحانی:حسن

جمهو تحررییس بیان با جمهوری رییس با که مهمی تصمیات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته بزودی جمهوریمها کردهری اتخاذ آذربایجان ی
بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،

خب سایت گزارش طربه افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم ؛ مدارا درری و ملی حهای

ط از افتتاح سازمانرحاشیه آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه شورایرو دبیر گزارش ارائه از پس شد، گزار

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و الملل بین بورس شدن فعال شما، گزارش به توجه با گفت: آزاد، مناطق حرعالی

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودترنشستنثمربهبرایهمدولتوکنیددنبالرامواردهمهکهباشدآزادمناطقدرتحولبرایمهم

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای هزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر که کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارگذاسرمایه

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم بنابراین کرد: خاطرنشان خصوصی100روحانی بخش این چون هستند امیدوار درصد

است.کردهیرگذاسرمایهحهارطاینبرایکهاست

سرمایهگذا تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید کرد: اضافه سرمایهگذاروی خصوصی بخش وقتی اما کند بهری میکند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنای

شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

تح برداشتن از بعد مطمئنم افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد برداشته زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:خبر:کیوسک|خبرخبرادامهادامه
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ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس بسیارروحانی زحمات او گفت: مختلفرکان بخشهای در ی

در ویژه آزادبه جملهمناطق از و کوشیدند ایران آبادانی در که کسانی همه از میکنیم یاد همچنین باشد. شاد روحش امیدوارم و کشید

دادهاند.انجاممهمیبسیارکارآزادمناطقدر

بز بسیار افتتاح شاهد روز هر داد: ادامه درروی آزادگ بزمناطق بسیار های سرمایه که است مناطقی جزو کیش آنجارهستیم. در گی

بسیار استعداد هم باز و است شده سرمایهگذازانجام برای درریادی مهمی بسیار منطقه میتواند و دارد بیشتر آزادی جنوبمناطق

باشد.خارجیسرمایهجذببرایکشور

کرد.خواهدکمکیززعایرانتوسعهبرایآزادمناطقبهدوازدهمویازدهمدولتهمانندسیزدهمدولتمطمئنمداد:ادامهروحانی

جررییسجمهو را قشم گذازی، سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف دیدنی بسیار مناطق با آباد ای بسیارریره یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است شده انجام منطقه این در افتتاحزخوبی باشیم. اینزحرط15یره در یربنایی

جزیرهزج این چون است ما همه خوشحالی موجب بسیارزیبا استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم برداریادی بهره و یریایی

دارد.یرگردشگهمچنینویارداز

)۰۹:۳۵-۰۰/۰۳/۳۱(شودمیبرداشتههایمرتحزودیبهمالیدند/خاکبهراترامپبینیمردمروحانی:

دارد وجود اقتصادی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن گفت: مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با جمهور رئیس
میشد.محسوبیکارآمبهتودهنیکهبودملیحهایرطافتتاحهمینآننشانیکونشدنابودجنگاینپسازمااقتصاداما

بهرهبردا آیین در جمهور رئیس روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم نیوز، مرور گزارش طربه از ملیری آزادحهای یرتجامناطق

بز بسیار مسئولیت مردم اینکه بیان رییسجمهوربا آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی رارگ خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنانبهکردند.انتخاب

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی های آزادح مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید
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رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۰۹:۴۶-۰۰/۰۳/۳۱(کشوراقتصادیویژهوآزادمناطقسازمانیربناییزواقتصادیحرط102افتتاح

اجراییربهرهبردا عملیات آغاز و و102ی اقتصادی تجازپروژه آزاد مناطق در جمهورریربنایی رئیس فرمان با دوشنبه روز کشور اقتصادی ویژه و صنعتی ی،
شد.آغازکنفرانسوویدئیقرطازو

فرمان تولید، جهش برای امید و تدبیر ملی پویش هفته چهارمین و هفتاد در روحانی، حسن والمسلمین حجتاالسالم ، گزارش به

رسمی و102افتتاح اقتصادی درزپروژه را آزادیربنایی ورتجامناطق سیستان خوزستان، استانهای اقتصادی ویژه و صنعتی ی،

کرد.صادرگیالنوشرقیآذربایجانگان،زهرمبلوچستان،

اجرای در50برای آزادپروژه بهرهبردامناطق امروز که کشور اقتصادی ویژه میشود،رو آغاز آنها از رسمی و8ی تومان15هزار میلیارد

ه اجرایزاعتبار برای و شده نیز52ینه میشود آغاز رسما امروز آنها احداث عملیات که و62طرحی نظر50هزار در اعتبار تومان میلیارد

است.شدهگرفته

شود.میایجادمستقیموپایداراشتغالنفر207وهزار9برایحهارطاینمجموعازیربهرهبردابا

افتتاح فرمان صدور از قبل جمهور ورط15رئیس صنعتی برابزح سه افزایش ارس، آزاد منطقه در گذاریربنایی سرمایه اینری در ی

و هزار یک از سال900منطقه در تومان بر98میلیارد بالغ سال6به در تومان میلیارد اقتصادی99هزار جنگ شکست از خوبی نشانه را

دانست.ایرانمردمعلیهیکارآم

پیام/انتهای

شودمیداشتهبرهایمتحرزودیبهلیدند/ماکخابهارامپتربینیدممرروحانی:نیوز:مرور|خبرخبرادامهادامه
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/هستندامیدوارکشورآیندهبهمردم/برمیدارندرایمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرفهمیدندکهزمانی
)۰۹:۴۶-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

جمهو تحررییس بیان با جمهوری رییس با که مهمی تصمیمات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته بزودی جمهوریمها اتخاذری آذربایجان ی
بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،کرده

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم آنالین، مملکت گزارش حاشیهربه در و ملی حهای

ط از سازمانرافتتاح آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تبرو با شد، (ع)رگزار رضا امام والدت شب یک

بز بسیار کار جمعه روز مردم البتهرگفت: کردند. انتخاب سیزدهم دوره برای را رییسجمهور و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی گ

داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهممناطقبرخیدروبودهمشوراهاانتخابات

ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت راریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

سال آغاز از کرد: اظهار امروز افتتاحهای به اشاره است.99روحانی افتتاح چهارمین و هفتاد امروز و کردهایم آغاز را پنجشنبهها افتتاح

م ایران است این عالمت نخستین است. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت گذاراین سرمایه عالقهمندرکز ایران مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشورآبادانیبه

داد: ادامه امید و تدبیر دولت ورط621رییس است اجرا حال در ط248ح این برای تومان میلیارد سرمایهگذارهزار استرحها شده ی

رسد.میافتتاحبهومییابدادامهآیندهسالوسالپایانتاواستشدهعملیاتیواجراییحهارطایندرصد53و

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم فقطری باشند، نداشته امید خود ی

میشود.یرگذاسرمایهکشورسراسردریادیزمناطقدرروزانهونمیکنندیرگذاسرمایهتومانمیلیاردهزار248آزادمناطقدر

مدت،تص این در مردم ایستادگی از قدردانی با امبد و تدبیر دولت وررییس سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که خودرمشکالتی ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهسالنیموسهراملتی

آم دارایی وزارت مسوولین که حرفی داد: ادامه تحرروحانی که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه واکسنریکا روی را یم

بردا ترورکرونا این یعنی کردندریم، قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلطیمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماههاازبعدحاالو

برمیدارندرایمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرفهمیدندکهزمانی

س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده

است.آزادواکسنبراییمرتحگفتندشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیم

جمهو مردمررییس به که این شود. می اداره کشور سختی چه با مردم که میزدیم نیم و سال سه این طول در ما که حرفی شد: یادآور ی

در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها گفتیم

شود.کشورواردکهکشیدیمواکسنکردنواردبرایسختیهاییچهکنندباورکهبودسختمردمبرایشایدبگذارنداختیار
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آم پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت صررییس ماسکریکا و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که دهد می نشان این شود آغاز بانکی فعالیت

تح شرایط این در و کرده ایستادگی عظمت با و سروقامت و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ سرمایهرصورت یم

کردند.تولیدویرگذا

جنگ این سایه در البته است. جنس از پر کشور بازار افزود: کردیم، کشور وارد ها سختی تمام با بود الزم که آنچه که این بیان با روحانی

نشد.محققداشتندکههدفییعنیکند،فروپاشیدچارراایراناقتصادنتوانستجنگایناماهستندفشاردرمردموهستگرانی

جمهو آمررییس به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: ادامه در تحری را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود یمریکاییها

تح را ایران تولید نمیتوانید تحرکنید. به را مردم راحتی میتوانید کنید. تحریم به را ارزانی میتوانید بکشانید نمیریم اما بکشانید یم

هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتیتوانید

شدافتتاححرطتومانمیلیاردهزار8امروز

توسعه زمینه در سرافراز حد چه تا مردم که داد خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را ها افتتاح دولت این آخر روز تا که این بیان با وی

آزادط مناطق در امروز گفت: کنند، می تالش بسیاررکشور شد.زحهای افتتاح ط8یادی تومان میلیارد بارهزار مجموعا شد. افتتاح ح

گذا سرمایه که شدرآنچه زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در که این بود. تومان میلیارد و70هزار افتتاح بخش در تومان میلیارد هزار

است.ملتاینعظمتازنشانباشیمیرگذاسرمایه

عملکرد از قدردانی با آزادروحانی دوازدهممناطق و یازدهم دولتهای در آزادگفت: ومناطق کننده تولید مناطق به کننده وارد مناطق از

در امروز که این شدند. مختلف کشورهای و همسایگان و ایران بین ارتباطی پل به تبدیل مناطق این شدند. تبدیل کننده مناطقصادر

است.پیشرفتوتوسعهمسیردرماآزادمناطقکهاستایندهندهنشانهستند،آبشوربانکالمللی،بینبورسایجادفکردرآزاد

جمهو کهررییس این بر تاکید با آزادی گذامناطق سرمایه گذاردر سرمایه گفت: باشد پیشران باید خارجی کشورری در جا همه خارجی ی

تح زودی به انشاءاهلل گرفت. خواهد سرارانجام ایران سمت به خارجی سرمایههای و میشود برداشته امازیم شد. خواهد مناطقیر

هفتههایآزاد طول در بیشتر فعالیت شاهد و باشند پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در بنابراین دارند را خود خاص شرایط

باشیم.سیزدهمدولتدروآینده

هستندامیدوارکشورآیندهبهمردم

ج در همچنین بردارروحانی بهره بینریان بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس و ها پروژه از ی

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و دررالملل تحول برای مهم آزادح نشستنمناطق ثمر به برای هم دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودتر

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبهمیکندیرسرمایهگذا

امیدوارکشورآیندهبهدممر/میدارندبراریمتحرگفتندشدیم،ماسکوکسنواکنندهصادرفهمیدندکهمانیزآنالین:مملکت|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۷۶۹
Freena.ir



شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش استرهستیم. شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهمبازو

جمهو بهررییس دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

ج را قشم ادامه در گذازوی سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد ای انجامریره منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است افتتاحزشده باشیم. جزحرط15یره این در خوشحالیزیرهزیربنایی موجب یبا

ج این چون است ما بسیارزهمه استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از گردشگری همچنین و یریا

دارد.

اسفند سفر در کرد: تاکید و97روحانی نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسئلهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

ط همچنین افزود: دوازدهم و یازدهم دولتهای دررییس به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن مدیترانهرح یای

و نخست با ما مصوبات جزو هم این و است مهم بسیار میکند الکاظمیزمتصل آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف موانع که کردیم همرصحبت کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتزبرایخوبیبسیارمسیراینبودنخواهد

همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این یادآورشد: وی

را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و سختیها هنوز

داد.خواهدادامه

پیام/انتهای

)۰۷:۵۲-۰۰/۰۳/۳۱(میشود+جزییاتبرداشتهزودیبهیمهارتح

جمهو تحررییس بیان با جمهوری رییس با که مهمی تصمیات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته بزودی جمهوریمها کردهری اتخاذ آذربایجان ی
بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،
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ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین حجتاالسالم منیبان، گزارش افتتاحربه حاشیه در و ملی حهای

ط سازمانراز آزادحهای بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه مناطقرو عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس شد، گزار

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و الملل بین بورس شدن فعال گفت: دررآزاد، تحول برای مهم آزادح ومناطق باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودترنشستنثمربهبرایهمدولت

جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبهمیکندیرسرمایهگذا

شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش استرهستیم. شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهمبازو

جمهو بهررییس دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

ج را قشم ادامه در گذازوی سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد ای انجامریره منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است افتتاحزشده باشیم. جزحرط15یره این در خوشحالیزیرهزیربنایی موجب یبا

ج این چون است ما بسیارزهمه استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از گردشگری همچنین و یریا

دارد.

اسفند سفر در کرد: تاکید و97روحانی نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسئلهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

ط همچنین افزود: دوازدهم و یازدهم دولتهای دررییس به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن مدیترانهرح یای

و نخست با ما مصوبات جزو هم این و است مهم بسیار میکند الکاظمیزمتصل آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف موانع که کردیم همرصحبت کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتزبرایخوبیبسیارمسیراینبودنخواهد

همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این یادآورشد: وی

ییاتمیشود+جزداشتهبرزودیبهیمهاتحرمنیبان:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۷۷۱
Freena.ir



را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و سختیها هنوز

داد.خواهدادامه

/۰۰(استیادزجنساماهستگرانیشود/مییرزسراکشوربهسرمایهوشدهبرداشتهیمرتحزودیبهانشااهللروحانی:
۰۳/۳۱-۱۲:۳۰(

تح اینکه بیان با جمهور جمهوررییس رییس با که مهمی تصمیات شدن اجرایی با گفت: شد، خواهد برداشته بزودی جمهویمها اتخاذرِر آذربایجان ی
بود.خواهندغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمایم،کرده

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن والمسلمین طرحجتاالسالم از افتتاح حاشیه در و ملی حهایرحهای

آزادسازمان بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تبرو با شد، جمعهرگزار روز مردم گفت: (ع) رضا امام والدت شب یک

بز بسیار همرکار شوراها انتخابات البته کردند. انتخاب سیزدهم دوره برای را رییسجمهور و دادند انجام را خود اجتماعی و سیاسی گ

داشتیم.راگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهایهممناطقبرخیدروبود

ع مردم به افزود: تازوی مقطع این در ارزشمند بسیار و خوب اقدام این بابت راریز صندوقهای پای در خود گسترده حضور با که یخی

میگویم.قوتخدادادهاند،انجام

سال آغاز از کرد: اظهار امروز افتتاحهای به اشاره است.99روحانی افتتاح چهارمین و هفتاد امروز و کردهایم آغاز را پنجشنبهها افتتاح

م ایران است این عالمت نخستین است. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت گذاراین سرمایه عالقهمندرکز ایران مردم و است تولید و ی

هستند.خودکشورآبادانیبه

داد: ادامه امید و تدبیر دولت ورط621رییس است اجرا حال در ط248ح این برای تومان میلیارد سرمایهگذارهزار استرحها شده ی

رسد.میافتتاحبهومییابدادامهآیندهسالوسالپایانتاواستشدهعملیاتیواجراییحهارطایندرصد53و

گذا سرمایه خواندن مهم با گذاروی سرمایه سود و کشور آینده به مردم اگر کرد: خاطرنشان مردم فقطری باشند، نداشته امید خود ی

میشود.یرگذاسرمایهکشورسراسردریادیزمناطقدرروزانهونمیکنندیرگذاسرمایهتومانمیلیاردهزار248آزادمناطقدر

مدت،تص این در مردم ایستادگی از قدردانی با امبد و تدبیر دولت وررییس سختی رنج، علیرغم مردم مقاومت و ایستادگی کرد: یح

تا در کردهاند، تحمل نیم و سال سه این در که خودرمشکالتی ظلم با سفید کاخ است. بوده نظیر کم جهان در و نظیر بی منطقه یخ

نکردند.کمکوگذاشتنددسترویدستسفیدکاخترسازهمدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهسالنیموسهراملتی

آم دارایی وزارت مسوولین که حرفی داد: ادامه تحرروحانی که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه واکسنریکا روی را یم

بردا ترورکرونا این یعنی کردندریم، قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلطیمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماههاازبعدحاالو

برمیدارندرایمرتحگفتندشدیم،ماسکوواکسنکنندهصادرفهمیدندکهزمانی

س بر که چندماه از بعد تازه کرد: اضافه اشکالروی باشد، کرونا واکسن برای و ماسک برای اگر بانکی مسائل در که گفتند آمدند، کار

صاد ما میدانستند که زمانی از بعد هم آن تولیدرندارد. که زمانی شدیم. کننده تولید هم واکسن در فهمیدند و شدیم ماسک کننده
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است.آزادواکسنبراییمرتحگفتندشد،شروعواکسیناسیونوآمدبازاربهوکردیم

جمهو مردمررییس به که این شود. می اداره کشور سختی چه با مردم که میزدیم نیم و سال سه این طول در ما که حرفی شد: یادآور ی

در واکسن آنها که کنیم پرداخت را کواکس واکسنهای یعنی جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم که کشید طول ماهها گفتیم

شود.کشورواردکهکشیدیمواکسنکردنواردبرایسختیهاییچهکنندباورکهبودسختمردمبرایشایدبگذارنداختیار

آم پیش روز چند گفت: امید و تدبیر دولت صررییس ماسکریکا و واکسن برای فقط داد خواهیم اجازه تازه گفتند و کردند اعالم یحا

مالیدند. خاک به را دشمن سیاه صورت حال عین در اما کردند زندگی سختی چه با مردم که دهد می نشان این شود آغاز بانکی فعالیت

تح شرایط این در و کرده ایستادگی عظمت با و سروقامت و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ سرمایهرصورت یم

کردند.تولیدویرگذا

جنگ این سایه در البته است. جنس از پر کشور بازار افزود: کردیم، کشور وارد ها سختی تمام با بود الزم که آنچه که این بیان با روحانی

نشد.محققداشتندکههدفییعنیکند،فروپاشیدچارراایراناقتصادنتوانستجنگایناماهستندفشاردرمردموهستگرانی

جمهو آمررییس به دهنی تو پنجشنبه افتتاحهای گفت: ادامه در تحری را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود یمریکاییها

تح را ایران تولید نمیتوانید تحرکنید. به را مردم راحتی میتوانید کنید. تحریم به را ارزانی میتوانید بکشانید نمیریم اما بکشانید یم

هستیم.کشورسراسردرتحولاینشاهدامروزماید.ردابازتولیدجهشوتوسعهمسیردرراملتیتوانید

آم به دهنی تو پنجشنبه تحرافتتاحهای را ایران ملت نمیتوانید شما دهیم نشان که بود راریکاییها ایران تولید نمیتوانید کنید. یم

کنیدیمرتح

شدافتتاححرطتومانمیلیاردهزار8امروز

توسعه زمینه در سرافراز حد چه تا مردم که داد خواهیم نشان و داد خواهیم ادامه را ها افتتاح دولت این آخر روز تا که این بیان با وی

آزادط مناطق در امروز گفت: کنند، می تالش بسیاررکشور شد.زحهای افتتاح ط8یادی تومان میلیارد بارهزار مجموعا شد. افتتاح ح

گذا سرمایه که شدرآنچه زنی کلنگ و شاهد70ی روز یک در که این بود. تومان میلیارد و70هزار افتتاح بخش در تومان میلیارد هزار

است.ملتاینعظمتازنشانباشیمیرگذاسرمایه

عملکرد از قدردانی با آزادروحانی دوازدهممناطق و یازدهم دولتهای در آزادگفت: ومناطق کننده تولید مناطق به کننده وارد مناطق از

در امروز که این شدند. مختلف کشورهای و همسایگان و ایران بین ارتباطی پل به تبدیل مناطق این شدند. تبدیل کننده مناطقصادر

است.پیشرفتوتوسعهمسیردرماآزادمناطقکهاستایندهندهنشانهستند،آبشوربانکالمللی،بینبورسایجادفکردرآزاد

جمهو کهررییس این بر تاکید با آزادی گذامناطق سرمایه گذاردر سرمایه گفت: باشد پیشران باید خارجی کشورری در جا همه خارجی ی

تح زودی به انشاءاهلل گرفت. خواهد سرارانجام ایران سمت به خارجی سرمایههای و میشود برداشته امازیم شد. خواهد مناطقیر

هفتههایآزاد طول در بیشتر فعالیت شاهد و باشند پیشران باید خارجی سرمایه جذب زمینه در بنابراین دارند را خود خاص شرایط

باشیم.سیزدهمدولتدروآینده

هستندامیدوارکشورآیندهبهمردم

ج در همچنین بردارروحانی بهره بینریان بورس شدن فعال گفت: آزاد، مناطق عالی شورای دبیر گزارش ارائه از پس و ها پروژه از ی

ط سه میتواند آفشور و اختصاصی بانک همچنین و دررالملل تحول برای مهم آزادح نشستنمناطق ثمر به برای هم دولت و باشد

کرد.خواهدکمکحهارطاینزودتر

استز…جنساماهستانیگرشود/مییرازسرکشوربهمایهسروشدهداشتهبریمتحرزودیبهانشاهللاروحانی:نوین:میهن|خبرخبرادامهادامه
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جمهو طررییس به اشاره با سالری گفت: ارس منطقه شده افتتاح و98حهای یکهزار سال900، در و تومان میلیارد99،6میلیارد هزار

سرمایهگذا ارس منطقه برای آمرتومان شکست بارز نمونه این و است شده میبینیمری بزنیم سر کجا هر است. اقتصادی جنگ در یکا

است.شدهبیشتراقتصادیجنگوکرونابهرغم99و98سالدریهارسرمایهگذا

صادرات و تولید کشور، اقتصاد، آینده به مردم اینکه بیان با برای100روحانی که است خصوصی بخش این گفت: هستند، امیدوار درصد

ط سرمایهگذاراین سرمایهگذارحها تا گرفته تصمیم و کرده اراده دولت بگویند شاید است. کرده خصوصیری بخش وقتی اما کند ی

هستند.امیدوارکشورشانآیندهبهماملتوجامعهکهاستاینمعنایبهمیکندیرسرمایهگذا

شدخواهدبرداشتهبزودییمهارتح

تح برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: امید و تدبیر دولت گستردهررییس آذربایجان با ما روابط شد، خواهد انجام زودی به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات تحرمیشود. دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان شدهری مواجه کندی با کمی یم

بود.خواهندکشورغربشمالیزمرمناطقدرمثبتیبسیارتحولشاهدمردمومیشودعملیاتیواجراییاینهاهمهکهبود

ت اکبر مرحوم یاد گرامیداشت با کیش آزاد منطقه مدیرعامل گزارش از پس یادآورروحانی و دررکان بویژه وی زحمات آزادی گفت:مناطق

بز بسیار افتتاح شاهد روز دررهر آزادگ بزمناطق بسیار سرمایههای که است مناطقی جزو کیش استرهستیم. شده انجام آنجا در گی

باشد.خارجیسرمایهجذببرایمهمیبسیارمنطقهمیتواندوداردبیشتریرسرمایهگذابراییادیزبسیاراستعدادهمبازو

جمهو بهررییس دوازدهم و یازدهم دولت همانند سیزدهم دولت مطمئنم کرد: خاطرنشان آزادی عمناطق ایران توسعه کمکزبرای یز

کرد.خواهد

ج را قشم ادامه در گذازوی سرمایه اخیر سالهای در خوشحالم گفت: و کرد توصیف آباد ای انجامریره منطقه این در خوبی بسیار یهای

ج این بیشتر آبادانی شاهد روز به روز امیدوارم و است افتتاحزشده باشیم. جزحرط15یره این در خوشحالیزیرهزیربنایی موجب یبا

ج این چون است ما بسیارزهمه استعداد دزیره بخش در هم و تولید برای هم بهرهبرداریادی و دریایی از گردشگری همچنین و یریا

دارد.

اسفند سفر در کرد: تاکید و97روحانی نخست با مهم توافقات از یکی بغداد، و عالیات عتبات مسئلهزبه عبدالمهدی عادل وقت یر

مشت بیانیه در که بود اروندرود تصرالیروبی ورک نخست و ایران جمهور رییس دو هر و شد مطزیح را این رسمی مصاحبه در عراق حریر

است.اهمیتحائزمنطقهآبادانیبرایهمچنینومختلفجهاتازکهکردیم

ط همچنین افزود: دوازدهم و یازدهم دولتهای دررییس به نهایت در و عراق به را ایران که شلمچه به بصره راهآهن مدیترانهرح یای

و نخست با ما مصوبات جزو هم این و است مهم بسیار میکند الکاظمیزمتصل آقای با مصوبه این درباره بار چند بود. عراق وقت یر

امیدوا و شد آغاز فعالیت و برطرف موانع که کردیم همرصحبت کرونا شرایط که آینده سالهای و برسد نتیجه به زودتر چه هر راهآهن یم

برسند.کربالبهیلربابتوانندراحتزوارتابودخواهداربعینیارتزبرایخوبیبسیارمسیراینبودنخواهد

همه این با کوشیدهاند منطقه آبادانی برای همه آن از بعد و بود جنگ در سال هشت و است حساس بسیار منطقه این یادآورشد: وی

را منطقه توسعه روند هم بعدی دولت مطمئنم اما است برده کار به را خود توان دولت این که دارد وجود مشکالتی و سختیها هنوز

داد.خواهدادامه

ایرنامنبع:

0بازدیدها:
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)۱۴:۱۴-۰۰/۰۴/۰۱(هایمرتحدریکارآمناکامی

تح حداکثرتشدید فشار کارزار قالب در آمریمها نتوانستهاست تاکنون یافته تداوم بایدن دوره در و ایجاد ترامپ دولت از که درری اهدافش به را یکا
تح لغو کند؛ نزدیک ایران با کووید-رمواجهه واکسن زمینه در بشردوستانه پروژه19یمهای این ناکامی از واکسن به تهران دستیابی از پس نیز ماسک و

دارد.نشان

تح حداکثرتشدید فشار کارزار قالب در آمریمها نتوانستهاست تاکنون یافته تداوم بایدن دوره در و ایجاد ترامپ دولت از که راری یکا

تح لغو کند؛ نزدیک ایران با مواجهه در اهدافش کووید-ربه واکسن زمینه در بشردوستانه تهران19یمهای دستیابی از پس نیز ماسک و

دارد.نشانپروژهاینناکامیازواکسنبه

آم دولت از ایرنا،وقتی گزارش «تحربه واژه درنگ بی آید، می میان به سخن سفید کاخ و ابزاریکا گذرد؛ می ذهن از نیز چندریم» که ی

شدیدت به کشور این مختلف های دولت مقامات سوی از بهردهه دستیابی از امروز به تا آنها اما شده گرفته کار به ایران علیه شکل ین

اند.ماندهناکامخوداهداف

جمهو رییس روحانی» «حسن والمسلمین افتتاحرحجتاالسالم وچهارمین هفتاد در خردادماه ویکم سی دوشنبه روز کشورمان ی

طرط افتتاح حاشیه در و ملی سازمانرحهای آزادحهای تحمناطق که این بیان با اقتصادی ویژه شد،رو خواهد برداشته بزودی یمها

آم دارایی وزارت مسوولین که حرفی تحرگفت: که ایم آماده فردا از ما که کردند اعالم پیش روز سه برداریکا کرونا واکسن روی را یم،ریم

ترو این ازریعنی بعد حاال و کردند قفل را بانکی فعالیتهای تمام بستند. مردم این روی بر را چیز همه میکنند اعتراف کامال یستها

است.بودهغلطیمرتححرطکهگفتههمبارهاوبگذاردکناررایمرتحبایدکهاستمعتقدجدیددولتماهها

پنجشنبه روز بیانیه به روحانی خزانهدا27اشاره وزارت آمرخردادماه تحری زمینه در جدیدی دستورالعمل که است اعمالریکا یمهای

سو ایران، علیه همهگیرشده با مقابله منظور به فعالیتها برخی انجام برای مجوز صدور امکان و ونزوئال و کووید-ریه این19ی در

کرد.صادرکشورها

کشو سه با ارتباط در عمومی مجوز سه شده، منتشر وزارتخانه این وبسایت در که بیانیهای اساس شدیدتربر تحت که تحری یمهایرین

بشردوستانه، معافیتهای گسترش هدف با مجوزها این است. شده صادر کرونا با مبارزه به کمک برای دارند، قرار متحده ایاالت

کووید- واکسن تامین با مرتبط فعالیتهای و مبادالت برای قانونی اختیارات و و19استثناها تنفسی کمک دستگاههای ماسک، تهیه ،

شدهاند.صادرمردمبرایبیمارستانینژاکسینزمخا

فناورآم به خود بومی دانش به اتکا با کشورمان که کرده صادر معافیت ایران کرونایی مبادالت برای حالی در کروناریکا واکسن ساخت ی

استز…جنساماهستانیگرشود/مییرازسرکشوربهمایهسروشدهداشتهبریمتحرزودیبهانشاهللاروحانی:نوین:میهن|خبرخبرادامهادامه
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تا است.به کرده پیدا وزدست نمکی» «سعید (پنجمزکی شنبه روز کرد: اظهار گلستان، در کرونا با مقابله ستاد جلسه در ایران بهداشت یر

دانشگاههتیرما واکسن بالینی کارآزمایی اول مرحله یکشنبه روز میکنیم؛ رونمایی ایران، سفیر حضور با را ایرانی اسپوتنیک واکسن (

را واکسن میکنیم. آغاز را اهلل بقیه پزشکی سینازعلوم واکسن است؛ دوم فاز اتمام حال در و کرد طی را اول فاز طیژی را دوم فاز ن

کووید واکسن تولید باید که ایم رسیده پدیدهای به اکنون هم داد ادامه بگی19میکند.وی جشن داخلیررا نیاز تأمین بر عالوه و یم

باشیم.همواکسنکنندهرصادزمستانازمیتوانیم

تح و موانع رفع از حالی در سفید کاالهایرکاخ معافیت بر نیز ترامپ دوره در حتی پیشتر که دهد می خبر بشردوستانه اقالم بر یم

تح از دارو و غذا چون عوامفربشردوستانه شعارهای باوجود کرد. می تاکید دولتهایریم و بانکها عمل، در اما سفید کاخ مقامات یبانه

تح به آمربینالمللی خودداریمهای دارو و غذا به مربوط معامالت برای حتی ایرانی طرفهای به مربوط مالی تراکنشهای انجام از یریکا

کنند.می

رییسجمهو پیوند همین نداردر نیاز ماسک درباره میدانستند که زمانی از «بعد کرد تاکید صادری و درریم فهمیدند و شدهایم کننده

خزانه وزارت سوی از شده صادر معافیت ناظران، نگاه از است.» آزاد واکسن برای بانکی فعالیت گفتند تازه هستیم، تولیدکننده واکسن

آمردا جمهوری موضع بر تاییدی مهر تحریکا بر مبنی ایران اسالمی بینالمللری قوانین طبق که است بشردوستانه کاالهای بودن یم

تح شامل نیز جنگ شرایط در بارحتی بر مبنی انتخاباتی شعارهای خالف بر نمیشود.بایدن کهزیم داده نشان عمل در برجام به گشت

بهرهگی صدد حداکثردر فشار از ماندگاری بر سفید کاخ اصرار و روند این تداوم است. ایران علیه ترامپ تحری ازری که شده باعث یم

نشود.احیابرجاموین،دردشواروفشردهگوهایوگفتازدور6شدنیرسپازپسوشدهکاستهایهستهمذاکراتسرعت

ب حین در در کشورمان کننده مذاکره هیات رییس عراقچی» «سیدعباس پیوند همین دربارهرگزاردر وین مذاکرات از دور ششمین ی

آم رویکرد در مذاکرات اصلی «مشکل که گفت مذاکرات در مانده باقی بهراختالفات خود مفرط اعتیاد نیستند قادر که است ها یکایی

است.»خوردهشکستحلراهیکیمرتحکهکنندکردتوانندنمیهنوزوبگذارندکناررایمرتح

گی بهره در بایدن و ترامپ تیم بین اساسی تفاوت یک تحراما از ترامپری تیم برخالف اینکه آن و دارد وجود ایران با مواجهه در یم

تح ابزار به نگرکه می هدف یک عنوان به آمریم جدید دولت تحریستند، با همزمان بازریکا امتیاز گرفتن برای را دیپلماسی درهای یم

دم قبلی دولت دستاورد عنوان به برجام حفظ بین بایدن که رسیده آن زمان حال است. تحونگهداشته به دلبستگی و عنوانرکرات به یم

کند.انتخابرایکییکاییرآمسنتیک

)۱۹:۵۹-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و حجتاالسالم - آنالین طرنوآوران از ملیری آزادحهای مردمرتجامناطق اینکه بیان با ی

بز بسیار رییسجمهورمسئولیت آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی بهرگ کردند. انتخاب را خود ی
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میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیاراقداماینبرایآنان

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

)۱۰:۲۱-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدرفعزودیبهیمهارتحامیدوارند/اقتصادآیندهبهمردم

هستند.امیدواراقتصادیآیندهبهمردمواستشدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم99و98سالدریهارسرمایهگذاگفت:رئیسجمهور

بردا بهره آئین در جمهور رئیس روحانی حسن حجتاالسالم ، مهر خبرنگار گزارش آزادیربه اقتصادیرتجامناطق ویژه و صنعتی ی،

هرم سالزاستانهای در ارس، آزاد منطقه در گفت: ارس آزاد منطقه رئیس گزارش استماع از پس خوزستان، و شرقی آذربایجان گان،

است.رسیدهبرابرسهبهیعنیشدهتومانمیلیاردهزارشش،99سالدروشدهیرگذاسرمایهتومانمیلیاردنهصدوهزار98

آم میگوئیم ما اینکه گفت: سرمایهگذارروحانی که است این دلیل به خورده، شکست اقتصادی جنگ در سالریکا در 99و98یها

هستند.امیدواردرصد100صادراتوتولیداقتصادی،آیندهبهمردمیعنیاست.شدهبیشتراقتصادی،جنگومشکالتعلیرغم

میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:آنالین:-اننوآور|خبرخبرادامهادامه
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هستند.امیدوارخودکشورآیندهبهمردمکهاستمعنیاینبهخصوصیبخشیرگذاسرمایهافزود:وی

شدن برداشته از بعد بودیم. ارس آزاد منطقه در مهم پروژههای افتتاح شاهد بار چندین گذشته ماههای طول در ما گفت: جمهور رئیس

بود.خواهدگستردهبسیارآذربایجانیرجمهوباروابطمانمطمئنممنشد،خواهدبرداشتهیمرتحبزودیکهیم،رتح

بز تصمیمات آذربایجان رئیسجمهور با ما گفت: تحرروحانی دلیل به تصمیمات این همه و کردیم اتخاذ مقدارگی بودریم، شده کند ی

شد.خواهدعملیاتیواجراییًاقطعاما

بز مسئولیت مردم داشت: اظهار جمهور سیزدهمررئیس دولت جمهور رئیس و دادند انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی گ

کردند.انتخابرا

دادند.انجاممهمیاقدامیخیرتامقطعدررأیهایصندوقپایگستردهحضورباایرانیززعملتافزود:روحانی

بود. جهانیان برای خوبی بسیار عالمت است، افتتاح چهارمین و هفتاد امروز که شنبه پنج های روز های افتتاح داد: ادامه جمهور رئیس

م ایران که فهمیدند جهانیان گفت: گذاروی سرمایه هستند.رکز خود توسعه و آبادانی به مند عالقه ایران ملت و است تولید و 621ی

دررط آزادح کهمناطق اجراست حال ط248در این در تومان میلیارد گذارهزار سرمایه ها میزانرح به و شده شده53ی اجرایی درصد

شد.خواهدافتتاحسالپایانتاشاءاهللانکهاست

تص گذارروحانی سرمایه سود و خود کشور آینده به مردم اگر کرد: باشندریح نداشته اطمینان و امید هایشان فقط248ی تومان میلیارد

کنند.نمییرگذاسرمایهآزادمناطقدر

این بود. نظیر بی اقتصادی جنگ رنج و ها سختی برابر در اخیر نیم و سال سه در ایران ملت مقاومت و ایستادگی گفت: جمهور رئیس

بود.زدنیمثالجهانومنطقهیخرتادراقتصادیجنگ

آم ترس از نیز دیگر کشورهای کردند. محاصره کامل طور به را ایران ملت نیم و سال سه سفید، کاخ ظالمان افزود: ملتروی به یکا

گذاشتند.دسترویدستونکردندکمکایران

آم دارایی وزارت بیانیه به اشاره با تحرروحانی فردا از هستیم آماده اینکه بر مبنی برداریکا کرونا واکسن روی بر را خاطرنشانریم یم،

کرد.قفلرابانکیهایفعالیتوبستایرانرویبرراچیزهمهیکارآماخیرنیموسالسهطولدرکرد:

آم جدید دولت داشت: اظهار جمهور تحررئیس باید که است معتقد و آمده کار روی ها ماه از بعد تحریکا و بگذارد کنار را هایریم یم

تح برداشتن به اقدام تازه دولت این خواند. می نادرست و غلط را کردهرترامپی کرونا واکسن و ماسک واردات برای بانکی های یم

است.

ندا واردات به نیاز و هستیم ماسک کننده صادر ما دانند می که است حالی در این داد: ادامه خودکفاروی نیز واکسن تولید در و یم

برای بانکی های فعالیت که کرد اعالم بایدن دولت شد، آغاز واکسیناسیون و آمد بازار به کردیم تولید را واکسن وقتی واقع در ایم. شده

است.شدهآزادواکسنواردات

ت درأروحانی واکسن بتوانند آنها تا کنیم پرداخت را جهانی بهداشت سازمان واکسن پول بتوانیم ما که کشید طول ها ماه کرد: کید

شود.واردکشوربهنیازموردواکسنکهکشیدیمهاییسختیچهماکنندباورکهبودسختمردمبرایبگذارند.مااختیار

ام دارایی وزارت اخیر بیانیه کرد: خاطرنشان جمهور اماررئیس کردند زندگی سختی چه با اخیر نیم و سال سه در مردم که داد نشان یکا

بز مردم این مالیدند. خاک به را دشمنان سیاه صورت حال عین سروردر و مالیدند خاک به را سفید کاخ جالدان همه و ترامپ بینی گوار

کردند.یرگذاسرمایهیم،رتحشرایطایندروکردهایستادگیقامت
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دیگ بخش در تحرروحانی و سختیها همه وجود با گفت: خود اظهارات از کهری است درست است. جنس از پر ما کشور بازار یمها،

فروبپاشد.ایراناقتصادنگذاشتیماماهستند،فشاردرمردموداردوجودگرانی

مهمت از یکی را میگرفت صورت پنجشنبه روزهای در که افتتاحهایی افتتاحهاروی این گفت: و دانست مدت این در دولت اقدامات ین

آم به تودهنی یک هفته هر بهردر را ارزانی و مردم راحتی میتوانید شما کنید. متوقف را ما تولید نمیتوانید بگوییم آنها به که بود یکا

بازدارتح توسعه مسیر در را ملتی نمیتوانید اما بکشانید آخریم تا ما و هستیم کشور سراسر در تحول این شاهد امروز الحمداهلل ینرید.

ط این افتتاح آخر، پنجشنبه و دولت کشوررروز توسعه زمینه در و هستند سرافراز اندازه چه تا ما مردم داد خواهیم نشان و ادامه را حها

میکنند.تالش

ط داشتیم، که افتتاحهایی در امروز داد: ادامه دررروحانی مختلفی آزادحهای طمناطق این که شد افتتاح بررکشور بالغ 8000حها

است.تومانمیلیاردهزار70بربالغشده،کلنگزنیویرسرمایهگذاآنچهبامجموعدروتومانمیلیارد

مسئوالن از تشکر با آزادرئیسجمهور کنمرتجامناطق تشکر عرصه این مسئوالن از باید گفت: کشور وزی یازدهم دولتهای در یرا

شدند.همسایگانوایرانبینارتباطیپلوکنندهرصادوتولیدکنندهبهتبدیلمحصوالتواردکنندهازدوازدهم

در افزود: آزادوی بانکمناطق و بینالمللی بورس ایجاد دنبال حالOffshoreبه در ما که است آن نشاندهنده اینها همه و هستیم

انشاءاهلل و هستیم آزادتوسعه سرمایهگذامناطق در باید تحرما زودی به انشاءاهلل باشند. پیشران خارجی خواهدری برداشته یمها

سرمایهگذا سرارشد، ما کشور سمت به خارجی سرمایههای و گرفت خواهد صورت ایران مناطق تمامی در خارجی شدزی خواهد یر

آزاداما شاهدژویمناطق سیزدهم دولت در زمینه این در که باشند پیشتاز باید سرمایه جذب زمینه در و دارند را خود خاص گیهای

باشند.کشوراقتصادیرشدشاهدمردموباشیمگستردهترفعالیت

/۰۰/۰۳(نمیکردندباورعدهایکردهاند،یمرتحراچیزهمهگفتیمچههرهستند/امیدوارکشوروخودآیندهبهمردم
۳۱-۱۱:۱۶(

تح و اقتصادی جنگ برابر در ایستادگی و مقاومت با ایران مردم گفت: روحانی حسن دکتر والمسلمین بینیرحجتاالسالم و سیاه صورت ظالمانه، یمهای
مالیدند،خاکبهرادشمن

سیاسی؛سرویسـروزوقایع

ط افتتاح آیین در دوشنبه روز روحانی حسن دکتر والمسلمین ملیرحجتاالسالم پروژههای و آزادحها کشورمناطق اقتصادی ویژه و

تص تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین و سرمایهگذاردرهفتاد افزایش و کشور آبادانی و توسعه روند کرد: طریح در حهاری

هستند.امیدوارکشوروخودآیندهبهمردمکهاستایندهندهنشانمختلفبخشهایدریربناییزهایپروژهو

تح و اقتصادی جنگ برابر در ایستادگی و مقاومت با ایران مردم اینکه بیان با روحانی دشمنردکتر بینی و سیاه صورت ظالمانه، یمهای

آم مسئوالن گذشته روزهای در داشت: اظهار مالیدند، خاک به تحررا لغو برای و پذیرفته مدتها از بعد را خود اشتباه واکسنریکایی یم

از کرونا با مقابله تجهیزات تامین در و هستیم واکسن کننده تولید امروز ما که است درحالی این و کردند آمادگی اعالم ایران علیه کرونا

یم.رنداجرخابهیزنیاماسکجمله
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دیگ بخش در جمهور جایگاهررئیس اهمیت به اشاره با خود سخنان از آزادی گفت:مناطق کشور، اقتصاد در اقتصادی ویژه و

آزادامروز بامناطق ایران بین ارتباطی پل و شدهاند تبدیل کننده تولید و کننده صادر به کننده مصرف و کننده وارد از و یافته توسعه

هستند.جهانمختلفکشورهایوهمسایگان

اینکه بر تاکید با روحانی آزاددکتر سرمایهگذامناطق در تحرباید زودی به گفت: شوند، پیشران خارجی وری میشود برداشته یمها

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایه

تب با خود سخنان ابتدای در جمهور بزررئیس مسئولیت به عمل خاطر به ایران مردم از (ع)، رضا امام سعادت با میالد وریک سیاسی گ

کرد.یرسپاسگزایخیرتامقطعایندریرجمهویاسترانتخاباتدرکترشواجتماعی

آم رسمی مقام یک اعتراف به اشاره با روحانی تحردکتر گستره به آمریکا ظالمانه خریمهای بر حتی گفت:ریکا کرونا، واکسن و ماسک ید

تح را چیز همه سفید کاخ ظالمان که میگفتیم چه هر ایران، ملت علیه عیار تمام اقتصادی جنگ نیم و سال سه طول وردر کرده یم

نمیکردند.باورعدهایبازبستهاند،راراههاهمه

دولت و کردند اعمال ایران ملت علیه کامل محاصره نیم و سال سه سفید کاخ ظالمان که داد نشان اعتراف این افزود: جمهور رئیس

است.دادهادامهرامسیرهمانگذشتهماه5حدوددرمتفاوتشعارهایوجودبانیزیکارآمجدید

تص روحانی آمردکتر کرد: صادریح حتی و خودکفا ماسک تولید در ایران ملت دیدند وقتی واکسنریکاییها تولید زمینه در و است کننده

کرد.خواهندرفعراایرانبرایواکسنوماسکیدرخیمرتحکهکنندمیاعالمتازهاست،بودهموفقنیز

ط مستمر افتتاح جمهور بزررئیس عمرانی آمرحهای به تودهنی یک را کشور سراسر در افتتاحهایرگ کرد: خاطرنشان و توصیف یکا

آم شاید که داد نشان تحرپنجشنبهها با بتوانند هریکاییها اما کنند، مواجه مشکل با را ایران ملت رفاه تولیدریم توانست نخواهند گز

کنند.تعطیلکشورایندررافعالیتو

)۱۰:۳۷-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

که است این عالمت اولین است. جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت یک است افتتاح چهارمین و هفتاد که هفته هر های افتتاح افزود: روحانی
نمیکردند.یرگذاسرمایهآزادمناطقدرمیلیاردهزار۲۴۸باشندنداشتهامیدخودشانکشورآیندهبهمردماگراست.تولیدویرگذاسرمایهکزرمایران

ط افتتاح آئین در امروز صبح جمهور رئیس روحانی حسن االسالم حجت صبح: آزادحهایرهشت ویژهرتجامناطق و صنعتی ی،

هرم استانهای جمهوزاقتصادی با ما روابط هستم مطمئن من گفت: خوزستان و شرقی آذربایجان برداشتهرگان از بعد آذربایجان ی

دندنمیکرباورعدهایدهاند،کریمتحرارچیزهمهگفتیمچههرهستند/امیدوارکشوروخودآیندهبهدممرروز:وقایع|خبرخبرادامهادامه
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است.گستردهایروابطشدخواهدبرداشتهیمهارتحزودیبهکهیمرتحشدن

ب به اشاره با دررگزاروی انتخابات بز۲۸ی بسیار مسئولیت یک مردم الحمدهلل داد: ادامه رارخرداد خودشان اجتماعی و سیاسی گ

هم مناطق برخی در و بود هم شوراها انتخابات البته کردند، انتخاب سیزدهم دوره برای را رییسجمهور و دادند انجام جمعه روز در

خب و مجلس میاندورهای عرانتخابات مردم به که بود هم تبزگان ایران درریز که ارزشمندی و خوب بسیار اقدام این بخاطر میگویم یک

دادند.انجامآراصندوقپایخودشانگستردهحضوربایخیرتامقطعاین

عالمت اولین است. جهانیان همه برای خوبی بسیار عالمت یک است افتتاح چهارمین و هفتاد که هفته هر های افتتاح افزود: روحانی

م ایران که است گذاراین سرمایه باشندرکز نداشته امید خودشان کشور آینده به مردم اگر است. تولید و در۲۴۸ی میلیارد مناطقهزار

نمیکردند.یرگذاسرمایهآزاد

شد.خواهدیرزسراایرانسمتبهخارجیسرمایههایومیشودبرداشتهیمرتحزودیبهاهللشاانگفت:جمهوررئیس

حرط٢١اجراییعملیاتآغازویربردابهرهشد:محققکیشدرکنفرانسوویدییقرطازکشورمانرئیسجمهورحضوربا
)۰۹:۱۸-۰۰/۰۳/۳۱(کیشردیالرمیلیاردهزار٤٢معادلیزارویالیراعتبارمجموعباعمرانی

های نمونه به ، توانند می مناطق این ، آزاد مناطق از سیزدهم دولت و انقالب معظم رهبر حمایت با کرد: تاکید کیش آزاد منطقه سازمان مدیرعامل
شوند.تبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمرتحشرایطدراقتصادییرآوتابازموفقی

افتتاح دوره پنجمین آیین دررط52در عمرانی آزادح ارزشمناطق با ماکو اروند، انزلی، قشم، کیش، ارس، اقتصادی ویژه هزار8و

ط از جمهور رئیس حضور با که تومان برمیلیارد کنفرانس ویدیو انقالبریق معظم رهبر های دغدغه به اشاره با آهنگران جعفر ، گزارشد

عملکرد از سیزدهم دولت و انقالب معظم رهبر حمایت با تردید بی : کرد تاکید ، مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق خصوص مناطقدر

آوآزاد تاب از موفقی های نمونه به ، کشور اقتصادی توسعه پیشرو عنوان به مناطق این ، موانع رفع تحرو شرایط در اقتصادی وری یم

.شدخواهندتبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحقق

ارزش به اشاره با کیش، آزاد منطقه سازمان عامل و29مدیر عمرانی پروژههای تومانی میلیارد کهزهزار صنعتی غیر و صنعتی یرساختی،

بردا بهره از اجراست، حال در دولتی و خصوصی بخش توسط کیش اجراییردر عملیات آغاز و سرمایهگذارط٢١ی مجموع با یالیریرح

داد.خبریرهزجایندریالرمیلیاردهزار٤٢معادلیزارو

تکمیل لزوم بر تاکید با آهنگران متوازجعفر توسعه و ماهیتزیرساختها راستای در پایدار و آزادن سرمایهگذامناطق جذب جمله یراز

فناو انتقال صادرات، افزایش مراکزمالی،رخارجی، عرصه در پیشرفته خدمات ارائه پایه بر مناطق این پنجم نسل به ورود آن از مهمتر و ی

گردشگ توارلجستیکی، هدف با اخیر ماههای در کیش آزاد منطقه سازمان داشت: اظهار فناورانه، فعالیتهای و باتسهیلزی توسعه در ن

بر کاهش خصوصی، بخش مانعوفعالیت خصوص در انقالب معظم رهبر منویات به عمل ضمن اقتصادی، فعاالن با تعامل و کراسی

سرمایهگذا هدایت با توانسته تولید از حمایت و فناورانهرزدایی تولیدی خدمات و دارویی صنایع کلیدی حوزههای در خصوصی بخش ی

کند.تجربهرامناسبیبسیاررشد

ساخت مراحل تکمیل به ملی، سطح در آزاد منطقه این ظرفیتهای مطلوب معرفی و مناسب فرصتهای ایجاد اهمیت بر تاکید با وی
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مساف جدید امروزرپایانه افزود: و کرد اشاره کیش بینالمللی فرودگاه سرمایهگذارط9ی حجم با عمرانی تومان1900یالیریرح میلیارد

ارروسرمایهگذا حدود22یزی عالوه به دالر بردا11میلیون بهره به یورو اجراییرمیلیون عملیات و. رسید سرمایهگذارط١٢ی با هزار١٦یرح

شد.آغازکیشدریالرمیلیارد١٩٧و

ط این که مطلب این بیان با طرآهنگران با منطبق ها پاسخگوییرح هدف با شناختی جمعیت مطالعات اساس بر و کیش جامع ح

تص است، شده بنا منطقه رشد حال در نیازجمعیت طربه این کرد: برایریح حدود375حها و مستقیم طور به طور755نفر به نفر

است.داشتهاشتغالزاییغیرمستقیم

، کیش آزاد منطقه حقوقی های خواسته راستای در کرد درخواست روحانی حسن دکتر از همچنین آزاد منطقه سازمان عامل مدیر

شزبرایبا سهام واگذارگشت و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش هواپیمایی جرکت اقتصادی فعاالن به سهام این از بخشی ،زی یزه

ش٤٩گشتزبا سهام از بردرصد و آب برکت شبکه اتصال همچنین و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش برق شبکه به کیش سراسرق یرق

هدفتقویت انرزبا های ساخت شهژیر عنوان به منطقه این ساکنان بیشتر رفاه افزایش و آزادری منطقه سازمان ، پیشرو و هوشمند ی

کند.یررایاکیش

ج آهنگران طزجعفر از مالی منابع تأمین نوین روشهای از موفق استفاده در پیشرو آزاد منطقه را برایریره سرمایه بازار یق

صکرتکمیلط اوراق انتشار گفت: و کرد عنوان تمام نیمه عمرانی خوحهای اوراق و اجاره ارزشرک به دین ایجاد400ید و تومان میلیارد

در ساختمان و زمین آزاداولینصندوق سازمناطق جمله از امیدوکشور که است مالی منابع تأمین در بخش اطمینان و نوین کارهای

یابد.گسترشهمخصوصیبهبخشیمردا

ط است ذکر به عالیرالزم شورای دبیر و رئیسجمهور کنفرانسی ویدیو حضور با آیین این در که آزادحهایی همچنینمناطق و کشور

هرم استان بردازفرماندار بهره به کیش در بلرگان از عبارت رسید ماربAکوی پرشین تلهکابینرجهای یوتاور، مسکونی مجتمع ینا،

ش حفارمیکا، ارائهخدمات شرکت دوم فاز کیش)، پارسیان سرویس (پترو گازری و نفت صنایع پیشرفته ایمنی خدمات ارائه فامور(کت

شرمه فازجدید کیش)، شرگان مدیفارم)، (کیش ورزشی مکمل و خوراکی قطره و شربت تولید ورکت اتصاالت و شیرآالت تولیدی کت

میباشند.کیش)سالمتنوشیدرمروا(آشامیدنیآبتولیدیکترشوکیش)هیدرونیوماتیککولِمت(گازونفتصنایعابزار

ط جاترهمچنین آرمیتاژ،کارخانه و ملیا های هتل ونیز، چندمنظوره مجموعه شامل نیز شد آغاز امروز آنها اجرایی عملیات هاییکه ح

فل سازههای شیزساخت آب های پکیج انواع ساخت و طراحی آرایشی، و خانگی مونتاژلوازم کشتیرانی، سکوهای انواع وری، ینکن

بارب پایانه کارتصفیه، کامیونی، چاری بندر مواصالتی جاده فرودگاه، غربی اپرون فرودگاهی، مدرسهرگو پیرامونی18ک، دیوار و کالسه

بود.کیشالمللیبینفرودگاه

)۱۱:۵۸-۰۰/۰۳/۳۱(میشودیرزسراایرانبهسرمایههاوبرداشتهیمهارتحزودیبهروحانی:

تح زودی به شاءاهلل ان گفت: جمهور سراررییس ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته شاهدزیمها سیزدهم دولت در که امیدوارم و میشود یر
شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایش

٢١ا…اجرعملیاتآغازویداربرهبهرشد:محققکیشدرانسکنفروویدییقطرازمانکشوررئیسجمهورحضورباخبر:همت|خبرخبرادامهادامه
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بهرهبردا آیین در روحانی حسن المسلمین و طرحجتاالسالم از ملیری آزادحهای بسیاررتجامناطق مسئولیت مردم اینکه بیان با ی

رییسجمهوربز آنان کرد: اظهار دادند، انجام جمعه روز در را خود اجتماعی و سیاسی اقدامرگ این برای آنان به کردند. انتخاب را خود ی

میگویم.یکرتبرأیهایصندوقپایدرگستردهحضورجهتدرخوببسیار

دیگ بخش در بروی به اشاره با سخنانش از طرگزاری افتتاح هفتادوچهارمین درری کرد: اظهار خود دولت در ملی آزادحهای مامناطق

که شد ورط621اعالم است اجرا حال در سرمایهگذا248ح تومان میلیارد کهرهزار دارد پایان53ی تا آنها همه و شده اجرا آن درصد

میشود.افتتاحسال

سرمایهگذا سود و خود آینده به مردم اگر شد: یادآور سرمایهگذارروحانی از میزان چنین که باشند نداشته امید نمیدهند.ری انجام را ی

تا در که کشیدند نیم و سال سه این در که سختی و رنج برخالف مردم ایستادگی مردمرهمین واالی جایگاه از نشان بوده، بیسابقه یخ

است.ما

جمهو آمررییس خود پیش روز چند اینکه گفت: حاضری کردند اعالم تحریکاییها برداریم ایران علیه کرونا واکسن روی از را یمریم

ترو این خود که میدهد درسترنشان قبلی دولت راه است معتقد که جدید دولت حاال و میکنند اعتراف اقدامی چنین به یستها

یم.رندامشکلیباشدواکسنوماسکزمینهدرموضوعبانکیمسائلدراگرکهگفتهاندنبوده،

ت تولیدأروحانی سمت به هم واکسن در و میکنیم صادرات و شدیم خودکفا ماسک تولید در ما فهمیدند که زمانی آنهم تازه کرد: کید

رفتیم.

تص مالیدند خاک به را ترامپ بینی مردم اینکه بیان با اقتصادیروی جنگ دلیل به گرانی هرچند است، جنس از پر ما بازار االن کرد: یح

ط افتتاح همین آن نشان یک و نشد نابود جنگ این پس از ما اقتصاد اما دارد آمروجود به تودهنی که بود ملی محسوبرحهای یکا

میشد.

جمهو طررییس افتتاح دولت آخر روز تا ما اینکه بیان با طری ما کرد: اظهار میدهیم، انجام را پنجشنبه و دوشنبه در ملی حهایرحهای

سرمایهگذاز آنچه با که کردیم افتتاح مختلف مناطق در شدریادی کلنگزنی و سرمایهگذا70ی تومان میلیارد منرهزار گرفت. صورت ی

سپاسگزارم.شدنددولتایندرکنندهرصادبهبدلواردکنندهمناطقازایرانآزادمناطقاینکهاز

تح زودی به شاءاهلل ان شد: یادآور سرارروحانی ایران سوی به سرمایهها و میشود برداشته دولتزیمها در که امیدوارم و میشود یر

شوند.بهرهمندآنسودونفعازبتوانندمردموباشیمیهارسرمایهگذاافزایششاهدسیزدهم

میشودیرازسرانایربهمایههاسروداشتهبریمهاتحرزودیبهروحانی:سالم:هموطن|خبرخبرادامهادامه
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سازمان

آزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217/صنعتیـیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیاردهزار80ارزشباپروژه50افتتاح
)۱۸:۴۲-۰۰/۰۳/۲۷(استاحداثدستدر

ازربهرهبردا و50ی تولیدی عمرانی، ارزشزپروژه با میلیارد80یربنایی اجراییرهزار عملیات آغاز و گذا50یال سرمایه ارزش با دیگر ازرپروژه بیش 641ی
شد.خواهدآغازکنفرانسویدئویقرطازوجمهوررئیسفرمانباصنعتیـیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیاردهزار

ف از نقل به اروند آزاد منطقه سازمان الملل اموربین و عمومی روابط گزارش دبیرربه و جمهور رئیس مشاور مومنی» «حمیدرضا ینا،

آزادشورایعالی هایمناطق پروژه افتتاح مرحله از دور پنجمین گفت: خبر این اعالم با اقتصادی ویژه آزادو بارتجامناطق صنعتی ـ ی

شد.خواهدگزارربخردادماه31دوشنبهروزجمهور؛رییسروحانیدکترحضور

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه15ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و نفر880یال

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9و

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز**

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و نفر،120یال

گذا3 سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه14نفر،562یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با قشم و73یرآزاد ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار10نفر،936یال با کیش آزاد منطقه در پروژه

گذا و35یرسرمایه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در 12یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار

استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217**

های پروژه به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای
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اول دوره در است؛ ط99یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر

(اردیبهشت چهارم دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیارد38ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومان

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ 46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

)۱۲:۲۴-۰۰/۰۳/۳۱(شدزنیکلنگوافتتاحاروندآزادمنطقهدرصنعتیپروژه17جمهوررئیسکنفرانسیویدئوحضوربا

ط افتتاح آیین پنجمین امروزردر کنفرانس، ویدئو قالب در جمهور رئیس روحانی حسن حضور با کشور اقتصادی ویژه و آزاد مناطق پروژههای و 11حها
شد.آغازنیزدیگرپروژه6زنیکلنگوافتتاحاروندآزادمنطقهدرپروژه

س اروند، آزاد منطقه سازمان الملل اموربین و عمومی روابط گزارش طربه افتتاح مراسم در اروند آزاد منطقه سازمان ورپرست حها

آزادپروژههای محلیمناطق مسئوالن از چند تنی و سازمان این معاونین خوزستان، استاندار حضور با که کشور اقتصادی ویژه و

ب خرمشهر و آبادان های امروزرشهرستان گفت: شد، اعتبا11گزار با تولیدی بررپروژه بالغ و2ی برایرمیلیارد259هزار اشتغالزایی و یال

گرفت.قراریربردابهرهموردوافتتاحمنطقه؛ایندرنفر260

ط اینکه به اشاره با گروسی بردارحسین بهره به خصوصی بخش همت با همگی مذکور خدماتی و صنعتی های افزود:رح اند، رسیده ی

پرش از پت ظرف ی کننده تولید اروند، موفق پالست نوآوران بارکت ایرانی گذارمیلیارد58یفرم سرمایه اشتغالریال و داخلی نفر10ی

و مستقیم طور ش18به مستقیم، غیر طور به بارنفر ایرانی لبنیات کننده تولید وارنا، آبادان غذایی صنایع سرمایهرمیلیارد181کت یال

زاییرگذا اشتغال و داخلی و27ی مستقیم طور به ش59نفر مستقیم، غیر شکل به بارنفر ایرانی، کلراید آلومینیوم پلی گلگاه 450کت

گذارمیلیارد سرمایه اشتغالریال و داخلی و25ی مستقیم طور ش51به مستقیم، غیر شکل به پاکرنفر سانا تولیدرکت اروند، خ

گذا سرمایه حجم با ایرانی شوینده انواع ی اشتغالرمیلیارد206یرکننده و داخلی و26یالی مستقیم شکل به غیر53نفر طور به نفر

پروژهتوماندمیلیارارهز217/صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاحاروند:ادآزمنطقه|خبرخبرادامهادامه
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ش استایرمستقیم، پلی از ساختمانی پانل کننده تولید زمرد، صدف فوم ورکت ایرانی گذارمیلیارد82ن سرمایه وریال داخلی نفر10ی

و مستقیم طور ش19به ، مستقیم غیر طور به استایرنفر پلی از ساختمانی پانل کننده تولید فوم پویا پژمان سرمایهرکت حجم با ایرانی ن

برایرمیلیارد67یرگذا اشتغال زمینه ایجاد و داخلی و17یالی مستقیم طور به ش21نفر مستقیم، غیر شکل به آرنفر پیشگامان یارکت

با ایرانی نخ تابندگی و جوراب کننده تولید گذارمیلیارد81تجارت، سرمایه برایریال زایی اشتغال و داخلی و10ی مستقیم طور به نفر

ش17 و مستقیم غیر شکل به ورنفر ال.ای.دی المپ کننده تولید اروند، طالیی تجارت لنگر گذارمیلیارد29کت سرمایه وریال داخلی ی

هستند.آبادانصنعتیسایتدرشدهیربردابهرهیپروژه8مستقیم؛غیرطوربهنفر28ومستقیمطوربهنفر16اشتغال

ش داد:همچنین ادامه گذاروی سرمایه حجم با ایرانی زعفران ی کننده بندی بسته آذین، سیویل زاییرمیلیارد52یرکت اشتغال و یال

و15برای مستقیم طور به ش29نفر و مستقیم غیر شکل به پی،رنفر یو.اس. کابل کننده تولید اروند، کاسپین صنعت الکترو پویا کت

آدابتور با(انواع دوربین، پاد مونو و صنعتی) غیر گذارمیلیارد67شارژ سرمایه اشتغالریال و داخلی و19ی مستقیم شکل به 37نفر

ش و مستقیم غیر طور به سرمایهرنفر با سیم بی و سیم با آنالین فروش های پایانه ی سازنده کیش، پارسیان الکترونیک تجارت کت

داخلیرگذا برایرمیلیارد986ی اشتغال ی زمینه ایجاد و و85یال مستقیم طور به صنعتی168نفر سایت در مستقیم غیر شکل به نفر

رسیدند.یربردابهرهبهوافتتاحخرمشهر

زنیرس کلنگ عملیات آغاز از خود سخنان ادامه در اروند آزاد منطقه سازمان سرمایه6پرست اعتبار با اروند آزاد منطقه در دیگر پروژه

و35یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد171هزار و با405یال صنعتی پساب خانه تصفیه اجرای افزود: و داد خبر و2نفر میلیارد778هزار

گذار سرمایه برایریال زایی اشتغال و و80ی مستقیم طور به احداث170نفر مستقیم، غیر طور به سرمایه(معبر13نفر با دسترسی) جاده

ورگذا هزار یک برایرمیلیارد317ی اشتغال ایجاد و و100یال مستقیم شکل به کلیدخانه200نفر احداث مستقیم، غیر طور به 400نفر

گذا سرمایه حجم با وات میزانرکیلو به داخلی و2ی برایرمیلیارد741هزار زایی اشتغال و و25یال مستقیم طور به طور50نفر به نفر

هوایی خط اجرای مستقیم، گذا400غیر سرمایه با خرمشهر صنعتی سایت در واقع وات برایرمیلیارد99یرکیلو اشتغال ایجاد و یالی

و30 مستقیم طور به بهسا60نفر احداث، مستقیم، غیر شکل به نوسازنفر و آبادان6یزی صنعتی سایت سا(معبر بازجاده 236ی)

گذارمیلیارد سرمایه برایریال زایی اشتغال و و20ی مستقیم شکل به شلمچه50نفر آهن راه اتصال پروژه و مستقیم غیر طور به نفر

گذا سرمایه با بصره مشتر– شهرساری و راه وزارت و اروند آزاد منطقه سازمان میزانزک به برای100ی اشتغال ایجاد و یورو 150میلیون

و مستقیم طور به تجا340نفر سایت در مستقیم غیر شکل به ،رنفر شلمچه شد.6ی زده زمین به نیز آنها کلنگ امروز که هستند پروژه

شدزنیکلنگوافتتاحاروندادآزمنطقهدرصنعتیپروژه17جمهوررئیسانسیکنفرویدئوحضوربااروند:ادآزمنطقه|خبرخبرادامهادامه
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)۱۶:۳۶-۰۰/۰۳/۳۱(کربالزائرانبراییرمسیبصرهبهشلمچهآهنراه

بود.خواهیمیلیرخطاینیقرطازاربعینزائرانترددشاهدآینده،هایسالدربصرهبهشلمچهآهنراهپروژهاتماموانجامباگفت:روحانیحسن

پنجمین در دوشنبه روز روحانی حسن دکتر والمسلمین حجتاالسالم اروند، آزاد منطقه سازمان الملل اموربین و عمومی روابط گزارش به

ط افتتاح پروژههایرآیین و آزادحها تصمناطق تولید، جهش برای امید و تدبیر پویش چهارمین و هفتاد در کشور اقتصادی ویژه یحرو

سرمایهگذا افزایش و کشور آبادانی و توسعه روند طرکرد: در هایری پروژه و اینزحها دهنده نشان مختلف بخشهای در یربنایی

هستند.امیدوارکشوروخودآیندهبهمردمکهاست

آبادان شهرهای آبادانی برای دولتمردان همه کرد: خاطرنشان شد، انجام کنفرانسی ویدئو صورت به که آئین این در پیش روحانی حسن

خرمشهر خود(و توان امید و تدبیر دولت دارد. وجود کار جای مطلوب، جایگاه به رسیدن برای هنوز اما نمودند تالش اروند) آزاد منطقه

دا یقین و گرفت کار به را منطقه این در شرایط بهبود بهربرای اروند آزاد منطقه تا داشت خواهد ادامه مسیر این نیز بعد دولت در یم

برسد.خودواقعیرشدوتوسعه

تص جمهور دیداررئیس در کرد: وریح نخست با که سالزی اسفندماه عراق اروند97یر الیروبی موضوع سر بر داشتم بغداد به سفر در

مشت بیانیه قالب در کشور دو مابین فی تفاهمنامه ازمفاد یکی عنوان به موضوع این و شد تاکید اینررود تردید بی که گردید قید ک

باشد.داشتهپیدرمنطقهبرایراآبادانیمیتواندامر

تص بصره به شلمچه آهن راه پروژه به اشاره با ورروحانی، عراق به را ایران که است مهم بسیار های پروژه از یکی پروژه این کرد: یح

رسید.تصویببهشدهیادسفرنیزدرکرمشتیپروژهایناجرایکهکندمیمتصلمدیترانهیایردبهسپس

پس و آینده های سال در بصره به شلمچه آهن راه پروژه اتمام و انجام با داشت: اذعان روحانی حسن دکتر والمسلمین حجتاالسالم

بود.خواهیمیلیرخطاینیقرطازاربعینزائرانترددشاهدکرونا،پاندمیازگذاراز

آزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217/صنعتیـیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیاردهزار80ارزشباپروژه50افتتاح
)۰۶:۵۸-۰۰/۰۳/۲۸(استاحداثدستدر

مدی گزارش فربه از نقل به انزلی آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی دبیرریتروابط و جمهور رئیس مومنی»مشاور ینا؛«حمیدرضا

آزادشورایعالی بهرهبردامناطق خبر اعالم با اقتصادی ویژه و50یازرو تولیدی عمرانی، ارزشزپروژه با میلیارد80یربنایی ورهزار یال
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عملیاتاجرایی گذا50آغاز سرمایه ارزش با دیگر ازرپروژه بیش میلیارد641ی دررهزار آزادیال رئیسرتجامناطق فرمان صنعتیبا ـ ی

ط از و پروژههایرجمهور افتتاح مرحله از دور پنجمین گفت: کنفرانس ویدئو آزادیق روحانیرتجامناطق دکتر حضور با صنعتی ـ ی

شد.خواهدگزاررخردادماهب31دوشنبهروزجمهور؛رییس

تش با اقتصادی ویژه و مناطقآزاد شورایعالی گذاردبیر سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک اشتغالهر میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار افتتاحشوند مراسم این در است قرار کیش)که و (ارس،اروند،قشم سرمایه15ـصنعتی اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال اعتبارسرمایه با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه یالرمیلیارد259هزار

اشتغالزایی با گذا15نفر،260و سرمایه اعتبار با قشم منطقهآزاد در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و 9نفرو880یال

شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییوبایالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه

گذا سرمایه داد:مجموع ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم 80(ارس،اروند،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگاجراییوعملیاتآغاز**

اینکه به اشاره با ادامه جمهوردر رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و7یالو نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: خواهندکرد، آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

اشتغالزاییرمیلیارد694هزارو17یرگذا با و گذا6نفر،738یال اعتبارسرمایه با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی منطقهآزاد در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و 3نفر،120یال

گذا سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با آزاد14نفر،562یالو منطقه در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با و73یرقشم ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و سرمایه10نفر،936یال اعتبار با آزادکیش منطقه در پروژه

و35یرگذا ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در و12یرپروژه 132هزار

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد

استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهمیلیاردتومانهزار217**

های بهپروژه ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره هستندنیز احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال مناطقدر این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرهزارمیلیارد127ومیلیون2نیزآنهابرای

دورهاول در است؛ ط99یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) باسرمایه حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر

چهارم(اردیبهشت دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

های پروژه افتتاح از دورهگذشته چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه بااعتباررط251تاکنون،99و میلیارد38ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومان

پروژهتوماندمیلیارارهز217/صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاحلی:انزادآزمنطقه|خبرخبرادامهادامه
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ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم آزادتجاریدوره مناطق در شده افتتاح های پروژه در جدید بهریهای صنعتی ـ هزار46ی

است.نفرهزار18بهاشتغالزایینزدیکوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیارد

)۱۳:۵۳-۰۰/۰۳/۳۰(انزلیآزادمنطقهپوشیدهرسیزشهرباوابیکرپامجموعهاحداثعملیاتآغاز

گزارشمدی هایربه افتتاحپروژه از دور پنجمین در انزلی، آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط آزادیت فرمانمناطق به

شود.میآغازمنطقهاینپوشیدهرسیزشهرباوکابیرپامجموعهساختجمهور،عملیاترییسروحانیحسندکتر

پا شهربارمجموعه و سزکابی گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه گیرمیلیارد4300یرپوشیده بهره با داخلی خصوصی یریالیبخش

آخ مساحتراز فضاییبه در المللی بین های شاخص و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای هزار23مترمربع(23000یر

گیرد.میقراریربردابهرهموردوساختهونیمسالدوظرفمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرمربع)متر

گردشگ تفرمجتمع گسترشریو راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی منظورارتقاء به انزلی آزاد منطقه یستی

تف مجموعههای به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجاداینسازمانبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و سزکآبی پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و پاری نوع چند همچون کریهایمکملی

پا نینجا بزرکودکان، پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط گردشگریحی و تجارت فاز یرکز

گذا باسرمایه خارمنطقه مقیم ایرانی سرمایهری جذب جهت در هایسازمان ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از ج

گردد.میمحسوبکشورجرخاازایرانیان

گردشگ حوزه در اکنون استهم بزرگفتنی دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه کشور؛رکواآیریحی-گردشگرین خزندگان باغ یومو

مرگتربز تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق براسکله مشتمل امکاناترینا سایر بهمراه آبی های ورزش و یحی

گردشگرتف و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و ورودیداخلی گردشگران برای سویسازمانریحی از که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلیکشوررگردشگهایقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقه

)۰۹:۳۳-۰۰/۰۳/۳۱(شدآغازپوشیدهرسیزشهرباوآبیکرپامجموعهساختاجراییعملیات

گزارشمدی برایربه امید و تدبیر دولت برنامهافتتاح چهارمین و هفتاد در انزلی آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط یت

اقتصادی عمرانی های پروژه تولید گردشگزجهش و روحانیریربنایی دکتر دستور با کشور مناطقآزاد جمهوری محترم اسالمیریاست ی

شد.آغازحرط52اجراییعملیاتافتتاحوپروژه50،ایران

ط افتتاح رویداد رویدادپنجمین سراسراین های آزادیرح کنفرانسیمناطق ویدیو افتتاحیه های برنامه جمهوردر باریاست که بوده ی

پروژهتوماندمیلیارارهز217/صنعتیـیتجارادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاحلی:انزادآزمنطقه|خبرخبرادامهادامه
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پا مجموعه پروژه ساخت عملیات روحانی دکتر شهرباردستور و آبی گردشگریسزک و تجارت فاز در شد.رپوشیده آغاز انزلی آزاد منطقه ی

بز پروژه استاین گردشگرگفتنی تکمیلرگ منظور به دیگر گامی گردشگزی های ساخت ضریر افزایش و منطقهریبماندگاری در گردشگر ی

شد.محققکشورزاجرخامقیمداخلیگذارسرمایهجذبباکهبودهانزلیآزاد

پا شهربارمجموعه و سزکابی گذاری سرمایه میزان با انزلی آزاد منطقه گیرمیلیارد4300یرپوشیده بهره با خصوصی ازریالیبخش ی

مساحترآخ به فضایی در المللی بین های شاخص و استانداردها با7ین و مربع متر اززهزار بیش بنای هزارمتر23مترمربع(23000یر

گیرد.میقراریربردابهرهموردوساختهنیمسالودوظرفمنطقهیرگردشگوتجارتفازدرنفر120برایاشتغالزاییمیزانبامربع)

گردشگ تفرمجتمع گسترشریو راستای در فوق توزیحی امکانات و کیفیریرساخت و کمی منظورارتقاء به انزلی آزاد منطقه یستی

تف مجموعههای به بخشی تنوع و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهت حوزه این منطقهریحی-گردشگرخدمات سطح در موجود ی

شود.میایجاداینسازمانبایربردابهرهوساختقراردادقالبدر

پا شهربارمجموعه و سزکآبی پاری بخش دو در انزلی آزاد منطقه شهربارپوشیده و آبی کاربزک و پاری نوع چند همچون کریهایمکملی

پا نینجا بزرکودکان، پارک و نوجوانان و مجاVRکرگساالن تفز(واقعیت امکانات دیگر و مری) در مرتبط گردشگریحی و تجارت فاز یرکز

گذا باسرمایه خارمنطقه مقیم ایرانی سرمایهری جذب جهت در هایسازمان ازبرنامه برآیندی که موضوعی شود؛ می ساخته کشور از ج

گردد.میمحسوبکشورجرخاازایرانیان

گردشگ حوزه در اکنون هم است بهذکر بزرالزم دارای انزلی آزاد منطقه تفرگتری مجموعه خزندگانرکواآیریحی-گردشگرین باغ و یوم

بز مرگترکشور؛ تفرین درکز ماریحات مجموعه کشور، شمال تفریای های قایق اسکله بر سایررینامشتمل بهمراه آبی های ورزش و یحی

تف گردشگرامکانات و فرهنگی،ورزشی های برنامه کنار در است؛که خارجی و داخلی گردشگرانورودی برای ازسویریحی که متنوعی ی

است.نمودهتبدیلکشوریرهایگردشگقطبینرتاصلیازیکیبهرامنطقهاینشودمیپاربانزلیآزادمنطقهسازمان

هزار80ارزشباپروژه50افتتاحجمهور؛رییسفرمانبهآزادمناطقهایپروژهافتتاحمرحلهازدورپنجمینباهمزمان
)۱۴:۵۳-۰۰/۰۳/۳۰(آزادمناطقدریالرمیلیارد

ازربهرهبردا و50ی تولیدی عمرانی، ارزشزپروژه با میلیارد80یربنایی اجراییرهزار عملیات آغاز و گذا50یال سرمایه ارزش با دیگر ازرپروژه بیش 641ی
شد.خواهدآغازکنفرانسویدئویقرطازوجمهوررئیسفرمانباصنعتیـیرتجاآزادمناطقدریالرمیلیاردهزار

ف از نقل به چابهار آزاد منطقه بینالملل امور و عمومی روابط گزارش دبیرربه و جمهور رئیس مشاور مومنی» «حمیدرضا ینا،

آزادشورایعالی هایمناطق پروژه افتتاح مرحله از دور پنجمین گفت: خبر این اعالم با اقتصادی ویژه آزادو بارتجامناطق صنعتی ـ ی

شد.خواهدگزارربخردادماه31دوشنبهروزجمهور؛رییسروحانیدکترحضور

شورایعالی آزاددبیر تشمناطق با اقتصادی ویژه گذارو سرمایه اعتبار ها، پروژه تعداد ازریح یک هر اشتغال میزان و آزادی یرتجامناطق

داشت: اظهار شوند افتتاح مراسم این در است قرار که کیش) و قشم اروند، (ارس، صنعتی سرمایه15ـ اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و26یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد190هزار با و گذا11نفر،575یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و2یرپروژه میلیارد259هزار

اشتغالزاییر با و گذا15نفر،260یال سرمایه اعتبار با قشم آزاد منطقه در و24یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد800هزار با و نفر880یال

شدآغازپوشیدهسریشهربازوآبیکپارمجموعهساختاییاجرعملیاتلی:انزادآزمنطقه|خبرخبرادامهادامه
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شود.میافتتاحنفر375اشتغالزاییباویالرمیلیارد896وهزار26یرگذاسرمایهاعتبارباکیشآزادمنطقهدرپروژه9و

گذا سرمایه مجموع داد: ادامه بردارمومنی بهره آماده های پروژه در شده انجام های آزادیری کیش)مناطق و قشم اروند، 80(ارس،

است.داشتههمراهبهنیزاشتغالزایینفر2090کهاستیالرمیلیارد145وهزار

صنعتیـیرتجاآزادمناطقدرپروژه50زنیکلنگواجراییعملیاتآغاز**

اینکه به اشاره با ادامه در جمهور رئیس گذا50مشاور سرمایه با دیگر و641یرپروژه اشتغالزاییرمیلیارد92هزار و و7یال نفر117هزار

زنی کلنگ عملیات گفت: کرد، خواهند آغاز را خود اجرایی عملیات جمهور رئیس فرمان سرمایه8با اعتبار با ارس آزاد منطقه در پروژه

و17یرگذا اشتغالزاییرمیلیارد694هزار با و گذا6نفر،738یال سرمایه اعتبار با اروند آزاد منطقه در و35یرپروژه میلیارد171هزار

اشتغالزاییر با و گذا405یال سرمایه اعتبار با انزلی آزاد منطقه در پروژه یک و4یرنفر، اشتغالزاییرمیلیارد300هزار با و نفر،120یال

گذا3 سرمایه اعتبار با چابهار آزاد منطقه در و462یرپروژه ورمیلیارد713هزار یکهزار اشتغالزایی با و منطقه14نفر،562یال در پروژه

گذا سرمایه اعتبار با قشم و73یرآزاد ورمیلیارد285هزار یکهزار اشتغالزایی با و اعتبار10نفر،936یال با کیش آزاد منطقه در پروژه

گذا و35یرسرمایه ورمیلیارد797هزار یکهزار اشتغالزایی با و و686یال گذا8نفر سرمایه اعتبار با ماکو آزاد منطقه در 12یرپروژه

شد.خواهدآغازنفر670اشتغالزاییباویالرمیلیارد132وهزار

استاحداثدستدرآزادمناطقدرپروژهتومانمیلیاردهزار217**

های پروژه به ادامه در آزادمومنی پیشرفترتجامناطق میانگین با که صنعتی ـ و53ی کرد اشاره نیز هستند احداث حال در درصدی

گذا622گفت: سرمایه ارزش که است احداث حال در مناطق این در اکنون هم مختلف های حوزه و ها بخش در شدهرپروژه انجام ی

است.نفرهزار37بهنزدیکاشتغالمیزانوتومان)میلیاردهزار217(یالرمیلیاردهزار127ومیلیون2نیزآنهابرای

اول دوره در است؛ ط99یوررشه(گفتنی افتتاح هایر) آزادح اقتصادی؛مناطق ویژه سرمایهگذا58و ارزش به و15یرپروژه 800هزار

اشتغال و تومان و4میلیارد دوم412هزار دوره در ماه(نفر؛ گذا60)99دی سرمایه ارزش به اشتغال9یرپروژه و تومان میلیارد 3هزار

و سوم200هزار دوره در نیز1400فروردین(نفر؛ گذارط39) سرمایه با حدود7یرح برای اشتغالزایی و تومان میلیارد و5042هزار نفر

(اردیبهشت چهارم دوره فط1400در سعید عید با ارزش94)رهمزمان به اشتغال6پروژه و تومان میلیارد و2هزار بهره943هزار به نفر

رسید.یربردا

های پروژه افتتاح از گذشته دوره چهار مجموع آزاددر سالمناطق از اقتصادی ویژه اعتباررط251تاکنون،99و با میلیارد38ح هزار

رسید.یربردابهرهبهاشتغالنفرهزار16بهنزدیکوتومان

ب احتساب گذارگزاربا سرمایه افتتاحها؛ پنجم دوره درری شده افتتاح های پروژه در جدید آزادیهای بهرتجامناطق صنعتی ـ 46ی

است.نفرهزار18بهنزدیکاشتغالزاییوحرط301شاملعدداینکهرسیدهتومانمیلیاردهزار

ادآزمناطقدریالردمیلیارارهز80شارزباپروژه50افتتاحچابهار:ادآزمنطقه|خبرخبرادامهادامه
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)۱۹:۵۳-۰۰/۰۳/۳۱(چابهارآزادمنطقهدرجمهوررییسدستوربهپتروشیمیپلنت7اجراییعملیاتآغاز

اجرایی حضور7عملیات با و جمهور رییس روحانی دکتر دستور با کنفرانس ویدئو صورت به مبنا صنعت کیمیا پتروشیمی پروژه به مربوط پتروشیمی پلنت
شد.آغازچابهارآزادمنطقهصنعتیپیکرهدرکشورآزادمناطقعالیشورایدبیرمومنیحمیدرضا

گذا سرمایه برآورد چابهار آزاد منطقه سازمان بینالملل امور و عمومی روابط گزارش ارربه پروژهزیاولیه این و1350ی یورو میلیون

میباشد.یالیرمیلیارد45000اولیهیرسرمایهگذابرآورد

میشود.فراهمنفر2460مستقیماشتغالزمینهملیمهمپروژهاینیزانداراهواحداثبا

)۱۹:۵۳-۰۰/۰۳/۳۱(چابهارآزادمنطقهدرتولید"جهشبرایامیدو"تدبیرافتتاحدوشنبههای

کنفرانس ویدئو صورت به کشور آزاد مناطق شورایعالی دبیر حضور با جمهور رییس دستور با چابهار آزاد منطقه تیس پیشرو صبا مجتمع اجرایی عملیات
شد.آغازچابهارآزادمنطقهصنعتیپیکرهدر

بر مشتمل جانبی صنایع و شکر تصفیه مجتمع پروژه این در چابهار آزاد منطقه سازمان بینالملل امور و عمومی روابط گزارش 6به

شی و تصفیه کارخانه تفزینسارکارخانه، مجموعه احداث و صنایع و آب بزری ساخت بر مشتمل درگتریحی جهان،رین مصنوعی یاچه

گردشگ کرههای تفرجزایر، اسکله احداث و تجاری مجتمع پاریحی، و اداری ساختمان ادارکینگ مجتمع احداث و نمایشگاهی وری ی

است.شدهیفرتعیتیرمدی

میباشد.داخلییالرمیلیارد٩٨٣وهزار١٤ویورومیلیون٣٥.٧پروژاینیزاریرسرمایهگذابرآورد

میگردد.فراهمنفر726مستقیماشتغالزمینهپروژهیزراهانداواحداثباشایانذکراست

۱۴۰۰خرداد۳۱
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یاسترافتتاحهایدورپنجمیندرقشمآزادمنطقهاجرایدستدرحهایرطمعرفیوزنیکلنگافتتاحی،پروژه105
)۱۷:۲۳-۰۰/۰۳/۳۰(طالییرویدادهایسرزمینقشمرسد؛مییربردابهرهبهومعرفیکشورآزادمناطقیرجمهو

ار105 بااعتبار و667یزپروژه دالر و276میلیون یورو و61یالیرمیلیون افتتاحیههای150هزار دور پنجمین در جمهورهزارمیلیاردی منطقهریاست در ی
میرسد.یربهرهبردابهقشمآزاد

و زنی کلنگ افتتاح، بخش سه در پروژهها این ایرنا، از نقل به قشم آزاد منطقه سازمان بینالملل امور و عمومی روابط گزارش به

گردشگرط اقتصادی، عمرانی، حوزه چندین در اجرا، حال در محیطرحهای و سرمایهگذازی با و دولتیریستی و خصوصی بخش ی

میرسد.یربهرهبردابهومعرفییرجمهویاسترکنفرانسیویدیوحضورباکهاست

شامل15 مجموعه این از افتتاحی گردشگ10پروژه پروژه یک و تولیدی پروژه یک شیالتی، پروژه دو نفتی، پروژه یک عمرانی، یرپروژه

مشا با که جراست دولتی و خصوصی بخش ارزکت ارزش آزاد، منطقه این و53یزیره یورویی و9یالیرمیلیون میلیاردی960هزار

داشت.خواهدهمراهبهاشتغالبومینیروی880برایوداشته

انر و گاز نفت، پروژه چهار عمرانی، پروژه گردشگژپنج پروژه دو و تولیدی پروژه دو شیالتی، پروژه یک جزوری، نیز زنی14ی کلنگ پروژه

است.امیدوتدبیردولترییسحضورباقشمآزادمنطقهدر1400خردادماهپنجمرویداد

ار بخش دو در مذکور وزپروژههای همکاری حاصل دالریالی ارزش مجموع که است آزاد منطقه این دولتی و خصوصی بخش اینری ی

معادل ارزش172پروژهها و دالر معادلرمیلیون آنها میلیارد32یالی پنج و هزاررهزار یک برای اشتغال ایجاد قابلیت و میباشد یال

داراست.رابومینیروی936و

شامل لیست این سرمایهگذا76ادامه رقم که است قشم آزاد منطقه در اجرا حال در شاملرپروژه آن دولتی و خصوصی بخش دو در ی

و495 دالر ار223میلیون سرمایه جذب حوزه در یورو وزمیلیون و19ی میلیارد185هزار است.رهزار داخلی سرمایه جذب حوزه در یال

انر و گاز نفت، پروژه هفت عمرانی، پروژه شیالتی،21ی،ژهشت تولیدی،13پروژه صنعتی- گردشگ25پروژه محیطرپروژه پروژه دو و ی

وز هزار پنج که دارند قرار لیست این در کا704یستی به مشغول را بهرهبردارنیرو از بعد است قرار و ورکردهاند هزار چهار برای 550ی

باشند.داشتههمراهبهپایداراشتغالنیرو

بهرهو و بهرهمندی باهدف اقتصادی حوزههای در قشم پایدار توسعه به جرتوجه محلی جامعه جذابیتزی ایجاد تا شده سبب یره،

سرمایهگذا اشتغالربرای و توسعه راستای در قشم آزاد منطقه سازمان اصلی اولویتهای از اقتصادی، مختلف حوزههای در منطقه در ی

باشد.یرارزآوومحصوالتیزیسارتجابرکزرتممحلی،جامعهانتفاعپایدار،

افتتاحهای از مرحله چهار در پیشازاین قشم آزاد منطقه میشود، جمهوریادآور باریاست امید و تدبیر دولت در اعتبار63ی به پروژه

است.حضورداشتهخصوصیودولتیبخشدودریردالمیلیون281ویورومیلیون340یزارومیلیاردی670وهزار64یالیر
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تپششد؛معرفیقشمآزادمنطقهاجراحالدرپروژه76کشورآزادمناطقدریرجمهویاسترافتتاحهایدورپنجمیندر
)۰۹:۱۴-۰۰/۰۳/۳۱(قشمدرپویااقتصاد

ویدئ جلسه جمهورودر رییس تقرط76کنفرانسی بااعتبار قشم آزاد منطقه اجرای حال در و19یبیرح و223یال،رمیلیارد185هزار یورو 494میلیون
شد.معرفیدالرمیلیون

خب از نقل به قشم آزاد منطقه سازمان بینالملل امور و عمومی روابط گزارش صنعتی،رگزاربه عمرانی، حوزههای در پروژهها این ، فارس ی

انر و نفت محیطژشیالت، گردشگزی، و باشد.ریست داشته منطقه این توسعه در مهمی نقش میتواند که اجراست حال در هماکنون ی

گذا نقشآفرباهدف جهت قشم آزاد منطقه در گرفته صورت اقتصادری سیاستهای به عمل راستای در واقعی خصوصی بخش فعال ینی

است.شدهانجامخصوصیبخشتوسطحهارطایندرگرفتهصورتیرسرمایهگذادرصد99ازبیشمقاومتی،

و5 بهرهبردا704هزار با و داشت خواهند اشتغال پروژهها این ساخت دوره در درمجموعرنفر نیز آنها و4ی نیروهای550هزار از نفر

کرد.خواهندپیدادستپایداراشتغالبهمستقیمبهصورتبومی

اقتصادی، پروژههای میان انررط7از و نفت حوزه به مربوط صنعتی،رط13ی،ژح و تولیدی مختلف حوزههای به مربوط پروژه21ح

میباشد.قفس)درماهیومیگوتکثیرو(پرورششیالتبخشبهمربوط

عمرانی،8همچنین محیط2پروژه وزپروژه گردشگ25یستی صنعت و اقامتی حوزههای به مربوط دیگرپروژه بخش طری از حهایری

میدهند.تشکیلراقشمآزادمنطقهاجرایحالدر

دوشنبه امروز است جمهو1400خردادماه31گفتنی رییس حضور با کنفرانسی ویدیو آیین تعدادردر ار105ی بااعتبار 667یزپروژه

و دالر و276میلیون یورو و61یالیرمیلیون ط150هزار معرفی و زنی کلنگ افتتاح، بخش سه در دررهزارمیلیاردی اجرا حال در حهای

رسید.یربهرهبردابهومعرفیقشمآزادمنطقه

افتتاحهای از مرحله چهار در پیشازاین قشم آزاد منطقه میشود، جمهوریادآور باریاست امید و تدبیر دولت در اعتبار63ی به پروژه

است.حضورداشتهخصوصیودولتیبخشدودریردالمیلیون281ویورومیلیون340یزارومیلیاردی670وهزار64یالیر

بامنطقهایناجرایدرحالپروژه76معرفیوپروژه29زنیکلنگوافتتاحآییندرقشمآزادمنطقهسازمانمدیرعامل
سرمایهیالرمیلیارد24800باقشمدرگربزپروژه15ازیربردابهرهآغازکرد؛اعالمیرجمهویاسترکنفرانسیویدیوحضور

)۱۵:۵۰-۰۰/۰۳/۳۱(یرگذا

امروز گفت: قشم آزاد منطقه سازمان مدیرعامل و مدیره هیات بز15رییس گردشگرپروژه های درحوزه انررگ نفت، شیالت، سرمایهژی، با وعمرانی ی
کهرمیلیارد24800یرگذا و69یال خصوصی بخش توسط آن اشتغالزایی31درصد با است گرفته صورت قشم آزاد منطقه سازمان توسط آن 880درصد
رسد.مییربردابهرهبهنفر

خب از نقل به قشم آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط گزارش افتتاحرگزاربه آیین در دوشنبه روز پور درویش علی ، برنا ی

زنی کلنگ معرفی29و و جمهو76پروژه رییس توسط قشم آزاد منطقه اجرای درحال طرپروژه از عملیاتری افزود: کنفرانس ویدیو یق

۱۴۰۰خرداد۳۱

۷۹۴
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با14اجرایی نیز گذارمیلیارد73285پروژه سرمایه مستقیمریال اشتغالزایی با و مستقیم1936ی غیر اشتغالزایی و در5180نفر امروز نفر

شود.میآغازقشمآزادمنطقه

اینکه به اشاره با گذا76وی سرمایه با هم ازرپروژه بیش میلیارد200ی تارهزار آنها از نیمی که نیز50یال است داشته پیشرفت درصد

تص است، اقدام و اجرا دست در منطقه این بسیاردر کرد: استریح مومنی حمیدرضا مهندس زحمات نتیجه منطقه این های پروژه از ی

کنیم.تشکرایشانزحماتازجادرهمینداردجاکه

ب اسکله این محل در ها پروژه افتتاح آیین که حرا نفتی اسکله احداث پروژه درباره قشم آزاد منطقه سازمان همرمدیرعامل شد گزار

رسد.مییربردابهرهبهآیندهماهدرچندهزارتن70ظرفیتباآندومفازوامروزتنهزار30ظرفیتبااسکلهایناولفازگفت:

دیگ بخش در پور درویش جرعلی مردم از تمجید با خود سخنان از بخشیزی توسعه اقدامات و ها برنامه با همراهی بخاطر قشم یره

درج هم پیشین روزهای شد: یادآور مشازیرهزدولت شاهد قشم پرغرورریبای و شکوه با های صحنه در مردم این برانگیز تحسین کت

بودیم.گذشتهمثل

ج مردم شزوی را قشم تصریره و خواند درستکار و سخاوتمند مجمعریف، در آنهاست زندگی سرمایه امید، که مردم این کرد: یح

کنند.میزندگیکند،میدوچندانراآنیزنواچشمنظیرشبیهایفرصتونظیرکمهایگیژویکههایباییزازیرالجزای

زنی کلنگ و افتتاح آیین است معرفی29گفتنی و جمهو76پروژه رییس توسط قشم آزاد منطقه اجرای درحال طرپروژه از ویدیوری یق

شد.گزارربقشمیرهزجحرااسکلهمحلدر1400خرداد31روزآزادمناطقدریرجمهویاسترافتتاحاتپنجمدوردرکنفرانس

مشا با ها پروژه گذاراین سرمایه و خصوصی بخش و قشم آزاد منطقه سازمان ازرکت بیش میلیارد61ی ورهزار و666یال دالر میلیون

اجراست.دستدریاشدهاجراینفرهزار7ازبیشزاییاشتغالویورومیلیون276

حرط٢١اجراییعملیاتآغازویربردابهرهشد:محققکیشدرکنفرانسوویدییقرطازکشورمانرئیسجمهورحضوربا
)۰۹:۳۱-۰۰/۰۳/۳۱(کیشردیالرمیلیاردهزار٤٢معادلیزارویالیراعتبارمجموعباعمرانی

های نمونه به ، توانند می مناطق این ، آزاد مناطق از سیزدهم دولت و انقالب معظم رهبر حمایت با کرد: تاکید کیش آزاد منطقه سازمان مدیرعامل
شوند.تبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمرتحشرایطدراقتصادییرآوتابازموفقی

افتتاح دوره پنجمین آیین در کیش آزاد منطقه سازمان بینالملل امور و روابطعمومی گزارش دررط52به عمرانی آزادح ومناطق

ارزش با ماکو اروند، انزلی، قشم، کیش، ارس، اقتصادی ط8ویژه از جمهور رئیس حضور با که تومان میلیارد کنفرانسرهزار ویدیو یق

تردیدرب بی : کرد تاکید ، مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق خصوص در انقالب معظم رهبر های دغدغه به اشاره با آهنگران جعفر ، گزارشد

عملکرد از سیزدهم دولت و انقالب معظم رهبر حمایت آزادبا کشورمناطق اقتصادی توسعه پیشرو عنوان به مناطق این ، موانع رفع و

.شدخواهندتبدیلمقاومتیاقتصاداهدافتحققویمرتحشرایطدراقتصادییرآوتابازموفقیهاینمونهبه،

ارزش به اشاره با کیش، آزاد منطقه سازمان عامل و29مدیر عمرانی پروژههای تومانی میلیارد کهزهزار صنعتی غیر و صنعتی یرساختی،

بردا بهره از اجراست، حال در دولتی و خصوصی بخش توسط کیش اجراییردر عملیات آغاز و سرمایهگذارط٢١ی مجموع با یالیریرح

داد.خبریرهزجایندریالرمیلیاردهزار٤٢معادلیزارو

یگذارمایهسریالردمیلیار24800باقشمدرگبزرپروژه15ازیداربرهبهرآغازقشم:ادآزمنطقه|خبرخبرادامهادامه
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تکمیل لزوم بر تاکید با آهنگران متوازجعفر توسعه و ماهیتزیرساختها راستای در پایدار و آزادن سرمایهگذامناطق جذب جمله یراز

فناو انتقال صادرات، افزایش مراکزمالی،رخارجی، عرصه در پیشرفته خدمات ارائه پایه بر مناطق این پنجم نسل به ورود آن از مهمتر و ی

گردشگ توارلجستیکی، هدف با اخیر ماههای در کیش آزاد منطقه سازمان داشت: اظهار فناورانه، فعالیتهای و باتسهیلزی توسعه در ن

بر کاهش خصوصی، بخش مانعوفعالیت خصوص در انقالب معظم رهبر منویات به عمل ضمن اقتصادی، فعاالن با تعامل و کراسی

سرمایهگذا هدایت با توانسته تولید از حمایت و فناورانهرزدایی تولیدی خدمات و دارویی صنایع کلیدی حوزههای در خصوصی بخش ی

کند.تجربهرامناسبیبسیاررشد

ساخت مراحل تکمیل به ملی، سطح در آزاد منطقه این ظرفیتهای مطلوب معرفی و مناسب فرصتهای ایجاد اهمیت بر تاکید با وی

مساف جدید امروزرپایانه افزود: و کرد اشاره کیش بینالمللی فرودگاه سرمایهگذارط9ی حجم با عمرانی تومان1900یالیریرح میلیارد

ارروسرمایهگذا حدود22یزی عالوه به دالر بردا11میلیون بهره به یورو اجراییرمیلیون عملیات و. رسید سرمایهگذارط١٢ی با هزار١٦یرح

شد.آغازکیشدریالرمیلیارد١٩٧و

ط این که مطلب این بیان با طرآهنگران با منطبق ها پاسخگوییرح هدف با شناختی جمعیت مطالعات اساس بر و کیش جامع ح

تص است، شده بنا منطقه رشد حال در نیازجمعیت طربه این کرد: برایریح حدود375حها و مستقیم طور به طور755نفر به نفر

است.داشتهاشتغالزاییغیرمستقیم

، کیش آزاد منطقه حقوقی های خواسته راستای در کرد درخواست روحانی حسن دکتر از همچنین آزاد منطقه سازمان عامل مدیر

شزبرایبا سهام واگذارگشت و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش هواپیمایی جرکت اقتصادی فعاالن به سهام این از بخشی ،زی یزه

ش٤٩گشتزبا سهام از بردرصد و آب برکت شبکه اتصال همچنین و کیش آزاد منطقه سازمان به کیش برق شبکه به کیش سراسرق یرق

هدفتقویت انرزبا های ساخت شهژیر عنوان به منطقه این ساکنان بیشتر رفاه افزایش و آزادری منطقه سازمان ، پیشرو و هوشمند ی

کند.یررایاکیش

ج آهنگران طزجعفر از مالی منابع تأمین نوین روشهای از موفق استفاده در پیشرو آزاد منطقه را برایریره سرمایه بازار یق

صکرتکمیلط اوراق انتشار گفت: و کرد عنوان تمام نیمه عمرانی خوحهای اوراق و اجاره ارزشرک به دین ایجاد400ید و تومان میلیارد

در ساختمان و زمین آزاداولینصندوق سازمناطق جمله از امیدوکشور که است مالی منابع تأمین در بخش اطمینان و نوین کارهای

یابد.گسترشهمخصوصیبهبخشیمردا

ط است ذکر به عالیرالزم شورای دبیر و رئیسجمهور کنفرانسی ویدیو حضور با آیین این در که آزادحهایی همچنینمناطق و کشور

هرم استان بردازفرماندار بهره به کیش در بلرگان از عبارت رسید ماربAکوی پرشین تلهکابینرجهای یوتاور، مسکونی مجتمع ینا،

ش حفارمیکا، ارائهخدمات شرکت دوم فاز کیش)، پارسیان سرویس (پترو گازری و نفت صنایع پیشرفته ایمنی خدمات ارائه فامور(کت

شرمه فازجدید کیش)، شرگان مدیفارم)، (کیش ورزشی مکمل و خوراکی قطره و شربت تولید ورکت اتصاالت و شیرآالت تولیدی کت

میباشند.کیش)سالمتنوشیدرمروا(آشامیدنیآبتولیدیکترشوکیش)هیدرونیوماتیککولِمت(گازونفتصنایعابزار

ط جاترهمچنین آرمیتاژ،کارخانه و ملیا های هتل ونیز، چندمنظوره مجموعه شامل نیز شد آغاز امروز آنها اجرایی عملیات هاییکه ح

فل سازههای شیزساخت آب های پکیج انواع ساخت و طراحی آرایشی، و خانگی مونتاژلوازم کشتیرانی، سکوهای انواع وری، ینکن

بارب پایانه کارتصفیه، کامیونی، چاری بندر مواصالتی جاده فرودگاه، غربی اپرون فرودگاهی، مدرسهرگو پیرامونی18ک، دیوار و کالسه

بود.کیشالمللیبینفرودگاه

اجرعملیاتآغازویداربرهبهرشد:محققکیشدرانسکنفروویدییقطرازمانکشوررئیسجمهورحضورباکیش:ادآزمنطقه|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰خرداد۳۱

۷۹۶
Freena.ir



خبرداد:جمهورحضوررییسباعمرانیهایحرطازیربرداوبیناربهرهدرآزادمناطقدبیرشورایعالیوجمهوررییسمشاور
)۱۲:۴۷-۰۰/۰۳/۳۱(صاداراتافزایشواقتصادیهایفعالیترونقهدفباکیشدرالمللبینبورسایجاد

بردا بهره دوره ششمین مراسم در مشاور مومنی رضا دررحمید الملل بین بورس ابجاد از کشور آزاد مناطق عمرانی های ح طر اجرایی عملیات آغاز و ی
داد.خبرآزادمنطقهاینتولیدیکاالهایصادراتافزایشزمینهتقویتهدفباکیشآزادمنطقه

شورایعالی دبیر جمهورو رییس مشاور مومنی، حمیدرضا کیش، آزاد منطقه سازمان الملل بین امور و عمومی روابط گزارش مناطقبه

امروزرتجاآزاد اینکه اعالم با کشور صنعتی و گذارط50ی سرمایه بررح بالغ ارزشی با برای8ی اشتغالزایی و تومان میلیارد هزار2هزار

در90و آزادنفر بردامناطق بهره به ارس و قشم اروند، حاضررکیش، حال در که کنم می اعالم افتخار با داشت: اظهار رسد می 621ی

گذارط سرمایه ورح درزی آزادیربنایی برمناطق بالغ ارزشی با با248کشور متوسط صورت به که است اجرا حال در تومان میلیارد هزار

داشت.خواهدهمراهبهاشتغالزایینفرهزار37حدودبرایآیندههایماهدریربردابهرهویکیزفیپیشرفتدرصد50

اجرایی عملیات امروز همچنین افزود: ازرط52وی بیش ارزش به کیش،62ح چابهار، انزلی، اروند، ارس، مناطق در تومان میلیارد هزار

شود.میآغازماکووقشم

درج الملل بین بورس ایجاد قانونی کارهای سازو اینکه اعالم با جمهور رییس منظورزمشاور به : داشت اظهار است شده تامین کیش یره

همکا مالی های بازار متعدد و متنوع مزایای از مندی انجامربهره سرمایه بازار مختلف های بخش و مناطق میان ای گسترده های ی

ش ایجاد به توان می جمله آن از که خاصرشده سرمایه تامین آزادکت جهتمناطق مناطق در بورس تاالرهای های فعالیت گسترش و

کرد.اشارههمسایههایکشورازویژهبهخارجیگذارسرمایهجذب

ش ساختار اصالح افزود: گذاروی سرمایه های آزادیرکت اقداممناطق دست در موضوعات دیگر از نیز سرمایه بازار از منابع تامین جهت

است.

موثرت از یکی الملل بین بورس اینکه بیان با خارجیرمومنی های سرمایه جذب جهت الزم اقتصادی بستر ایجاد برای های برنامه ین

ط از اقتصادجهانی احتساب با افزود: است کشور کاالهایربه صادرات برای مطمئنی مسیر الملل بین بورس استاندارد های شیوه یق

کنند.فراهمراکشورتولیدی

ار مالی تامین در بدیلی بی نقش ابزار این : داشت اظهار طزوی برای شری و ها دررح تنها نه ها آزادکت کشورمناطق کل برای بلکه

شد خواهد افتتاح کیش در الملل بین بورس بعدی رویداد در آن از پس و بوده بورس شورایعالی از مجوز اخذ حال در که داشت خواهد

شورایعالی آزاددبیر تسمناطق و تسهیل خواستار اختصاصیرهمچنین بانک و آفشور بانک تاسیس روند آزادیع امکانمناطق همچنین

شد.آزادمناطقتولیدیهایواحدبهکمکبرایهابانکتسهیالتدرصد50ازاستفاده

تص تسرمومنی صورت در کرد: مریح بانک مطابقزکریع آفشور بانک تاسیس برای متعددی گذاران سرمایه مجوز صدور فرایند در ی

بود.خواهیمکشورومناطقاقتصادیتوسعهبریرچشمگییرگذاراثآنازپسکهکنندمیاقداممقرراتوقوانین

مر برون بانک اثزوی از یکی نیز را گذارگذارتری سرمایه اقدامات و ها فعالیت رساندن ثمر به در مالی های ساختار تجارین و یری

سا اعتماد با که تسزبرشمرد در المللی، بین مالی منابع و ها سرمایه ورود زمینه ایجاد بر عالوه خارجی، گذاران سرمایه برای روندری یع

کرد.خواهدایفامهمینقشیرتجا

گذا سرمایه های فعالیت از حاصل مالی گردش و اقتصادی فعاالن های سپرده جمهوراظهارداشت: رییس تجارمشاور و وری آنها ی
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کند.میایجادآزادمناطقهایحرطتامینجهتباالییبسیارظرفیتآزاد،مناطقهایسازمان

اختصاصی بانک تاسیس مومنی گفته آزادبه تومناطق منظور سازبه هدفند و ها سپرده بهینه هایزیع واحد به ارائه قابل تسهیالت ی

باشد.مییزکرمبانکیرهمکانیازمندکهاستمواردیدیگرازمناطق،درمستقرخدماتیوتولیدی

ش مالی منابع اینکه بیان با بزروی و کوچک های سازمان همه تریان اصلی از یکی مالی تامین و هستند ورگ زدایی مانع های ابزار ین

بردا بهره با تولید در گذارپشتیبانی سرمایه و مالی تامین شورای تشخیص با اخیر ماه سه در اظهارداشت: است پول زمانی ارزش از یری

ط مالی تامین جهت در الزم اقدامات متخصصان و نخبگان حضور هایربا سازمان کلیدی های آزادح نتیجهمناطق در که شد انجام

ار خ2بیش کیش، فرودگاه جدید پایانه برای تومان میلیارد پانصد و ایر،رهزار کیش توسعه و تجهیزات لجستیکیزید های یرساخت

گردشگ طرو و کاسپین بندر های اسکله توسعه و تکمیل امام، فرودگاهی شهر آزاد منطقه تجهیزات تامین ماکو، هایری یرساختیزح

است.شدهمالیتامینمتنوع،هایروشبابکر

از بیش افزود: همچنین ط3مومنی برای تومان میلیارد هایرهزار درزح آزادیربنایی هایمناطق فرایند شدن نهایی با ارس و چابهار

شد.خواهدتامینالزم

از بیش حاضر حال در مومنی رضا حمید گفته بانک320به و479شعبه بیمه زمینه74شعبه در رسانی خدمت حال در صرافی شعبه

باشندمیکشورآزادمناطقاقتصادیفعاالنبهیراعتباومالی

ویژهمنابع

)۱۱:۳۸-۰۰/۰۳/۳۱(شدخواهدبرداشتهیمرتحزودیبهروحانی:حسن

نکردند»کمکیوگذاشتنددسترویدستترسازنیزدیگرانوکردمحاصرهکاملطوربهراایرانسالونیمسهسفید«کاخ

شود.برداشتهزودیبهیمهارتحکهکردیرامیدواابرازخرداد،31دوشنبهروزروحانیحسن

ط مراسم در که سخنانی در ایران، اسالمی سرمایهگذاررییسجمهور شکوفایی بر کرد ایراد آزاد، مناطق سازمان علیرغمرحهای مردم ی

نمیکردند.»یرسرمایهگذاکشوردرنداشتند،امیدیرسرمایهگذاسودوکشورآیندهبهمردم«اگرگفت:وکردتاکیدیمهارتح

ب دنبال به و زودی به که ایران، اسالمی دومرگزاررییسجمهور دوران عمر اخیر انتخابات جمهوری گفتریاست میرسد، پایان به یاش

کمکی و گذاشتند دست روی دست سفید کاخ ترس از نیز دیگران و کرد محاصره کامل طور «به را ایران سالونیم سه سفید کاخ که

نکردند.»

تح دلیل به و شده گرفته آذربایجان جمهور رییس با که مهمی تصمیمهای با گفت روحانی مناطقرحسن بود، شده مواجه کندی با یم

بود.خواهدمثبتتحولصحنهکشورغربشمالیزمر

جمهو دوازدهم و یازدهم دولتهای خزانهداررییس وزارت اخیر اعالن به اشاره با ایران، اسالمی آمری تحری لغو درباره یمهایریکا

حضورر…باانیعمرهایحطرازیداربرهوبیناربهردرادآزمناطقلیایعاشوردبیروجمهورییسرمشاورکیش:ادآزمنطقه|خبرخبرادامهادامه
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آم دولت گفت دیگر، کشور دو و ایران علیه کرونا ویروس با مقابله به صادرمربوط ایران که فهمیدن تا شده،ریکا ماسک و واکسن کننده

برمیدارد.رایمهارتحکهگفت

خزانهدا آمروزارت پنجشنبهری روز تح27یکا، زمینه در جدیدی دستورالعمل سورخرداد، ایران، علیه متحده ایاالت ونزوئالریمهای و یه

کرد.صادرراکشورهاایندرکروناویروسیرهمهگیبامقابلهمنظوربهفعالیتهابرخیانجامبرایمجوزصدورامکانو

تامین با مرتبط فعالیتهای و مبادالت برای قانونی اختیارات و استثناها بشردوستانه، معافیتهای گسترش هدف با مجوزها این

است.شدهصادرمردمبرایبیمارستانینژاکسینزمخاوکمکتنفسیدستگاههایماسک،تهیه،19کووید-واکسن

آم جمهورتصمیم رییس بایدن جو که شد اتخاذ آن از پس کاریکا روز نخستین در کشور این درری سفید کاخ به راهیابی از پس خود ی

شد.کرونابحرانمیانهدرآنهایابیزارویکارآمیمیرتحبرنامههایبازبینیخواستارژانویهماه

آم دولت قصد از گذشته هفته همچنین اهدایربایدن برای کووید-500یکا واکسن دوز ش19میلیون داروسارساخت بهزکت فایزر ی

ندارد.»کشورهااینبایکارآمسیاسیروابطبه«ربطیاقداماینکهگفتودادخبردرآمدکمکشورهای

)۰۸:۵۴-۰۰/۰۳/۳۱(میشودگستردهآذربایجانباایرانروابطروحانی:

شود.میگستردهآذربایجانوایرانروابطگفت:ایرانجمهوررئیسروحانیحسنآقای

ط افتتاح چهارمین و هفتاد در دوشنبه روز روحانی حسن ایرنا، از نقل به ترند گزارش طربه از افتتاح حاشیه در و ملی حهایرحهای

آزادسازمان بمناطق کنفرانسی ویدئو صورت به که اقتصادی ویژه تحرو برداشتن از بعد هستم مطمئن افزود: شد، زودیرگزار به که یم

جمهو رییس با مهمی تصمیمات شد، خواهد تحرانجام دلیل به تصمیمات این همه و ایم کرده اتخاذ آذربایجان کندیری با کمی یم

مر مناطق در مثبتی بسیار تحول شاهد مردم و میشود عملیاتی و اجرایی اینها همه که بود شده خواهندزمواجه کشور غرب شمال ی

بود.

شدخواهدداشتهبریمتحرزودیبهروحانی:حسنسی:فارایندیپندنت|خبرخبرادامهادامه
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	مشاور رییس جمهور در پنجمین آیین افتتاح پروژه های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: کانال های جدید تامین مالی در مناطق آزاد با راه اندازی بورس بین الملل (۰۰/۰۴/۰۱-۱۱:۰۲)
	روحانی یک ماه بعد از انتخابات 92: به زودی تحریمها برداشته میشود روحانی یک ماه مانده به پایان دولت: به زودی تحریمها برداشته میشود! (۰۰/۰۳/۳۱-۲۰:۱۶)
	بورس بینالملل در کیش افتتاح میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۰۲)
	به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۰۵)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۱۴)
	آغاز احداث پارک آبی و شهربازی سرپوشیده در منطقه آزاد انزلی (۰۰/۰۳/۳۱-۲۰:۱۶)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۱۴)
	مجله
	آغاز عملیات احداث مجموعه پارک ابی و شهربازی سرپوشیده منطقه آزاد انزلی (۰۰/۰۳/۳۰-۱۴:۰۵)
	خبرگزاری
	بهره برداری از 50 طرح ملی مناطق آزاد تا ساعاتی دیگر (۰۰/۰۳/۳۱-۰۵:۲۷)
	آغاز بهره برداری از طرحهای ملی مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۱۴)
	با حضور رئیسجمهور کشورمان از طریق ویدیوکنفرانس در کیش محقق شد: بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ٢١ طرح عمرانی با مجموع اعتبار ریالی و ارزی معادل ٤٢ هزار میلیارد ریال درکیش (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۰۱)
	دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: بورس بینالملل در کیش افتتاح میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۲۵)
	رئیس جمهور: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود/ مردم ما صورت ترامپ و جلادان کاخ سفید را به خاک مالیدند (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۲۹)
	مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد در وبیناربهره برداری از طرح های عمرانی با حضوررییس جمهور خبرداد: ایجاد بورس بین الملل در کیش با هدف رونق فعالیت های اقتصادی و افزایش صادارات (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۲۹)
	روحانی: به زودی سرمایه خارجی به سمت ایران سرازیر خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۰۸)
	احداث راهآهن شلمچه - بصره آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۵۳)
	رئیس جمهور از برداشتن تحریمها در آیندهای نزدیک خبر داد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۵۳)
	کیش پیشرو مناطق آزاد در افتتاحهای پنجم (۰۰/۰۳/۳۰-۰۵:۴۴)
	فردا با حضور رییسجمهوی انجام میشود؛ افتتاح ۸۰ هزار میلیارد ریال طرح جدید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (۰۰/۰۳/۳۰-۱۳:۵۹)
	فردا با حضور رییسجمهوی انجام میشود؛ افتتاح و کلنگزنی۷۰هزار میلیارد تومان طرح در مناطق آزاد و ویژهاقتصادی (۰۰/۰۳/۳۱-۰۵:۵۸)
	بهرهبرداری از طرحهای ملی مناطق آزاد با حضور رییس جمهوری آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۶:۴۳)
	با دستور رییس جمهوری؛ ۹ طرح عمرانی و خدماتی در کیش به بهرهبرداری رسید (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۱۹)
	در منطقه آزاد انزلی پارک آبی و شهربازی سرپوشیده احداث می شود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۲۵)
	با دستور رییس جمهوری؛ عملیات اجرایی ۱۲ طرح عمرانی و خدماتی در کیش آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۲۵)
	با دستور رییس جمهوری؛ عملیات اجرایی سه طرح اقتصادی و زیربنایی در منطقه آزاد چابهار آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۳۳)
	روحانی: تحریمها بزودی برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۳۶)
	مدیرعامل منطقه آزاد کیش: مناطق آزاد تجاری مامنی برای تحقق پشتیبانی از تولید است (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۴۲)
	سخنان روحانی در مراسم افتتاح طرح های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۰۱)
	دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: بورس بینالملل در کیش افتتاح میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۱۲)
	مدیرعامل منطقه آزاد کیش: مناطق آزاد تجاری مأمنی برای تحقق پشتیبانی از تولید است (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۴۶)
	گامی دیگر برای پیشرانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سرمایهگذاری خارجی (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۵۹)
	روحانی: تحریمها بزودی برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۱۱)
	جهش تولید در مناطق آزاد با بهرهبرداری از 50 پروژه زیربنایی (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۳۸)
	استاندار: ظرفیت پروش میگو در هرمزگان به ۵۰ هزار تن میرسد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۴۱)
	جهش تولید در مناطق آزاد با بهرهبرداری از ۵۰ پروژه زیربنایی (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۴۷)
	استاندار: ظرفیت پرورش میگو در هرمزگان به ۵۰ هزار تن میرسد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۵۷)
	عملیات اجرایی پارک آبی و شهربازی سرپوشیده در منطقه آزاد انزلی آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۳۱)
	تحریمهایی که به جای فرسایش خود فرسود (۰۰/۰۴/۰۱-۱۲:۲۵)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۱۳)
	با حضور ویدیوکنفرانسی رییسجمهور؛ 24 پروژه در قشم و کیش به بهره برداری رسید (۰۰/۰۳/۳۱-۰۶:۵۴)
	افتتاح طرحهای ملی مناطق آزاد تجاری با دستور رئیس جمهوری (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۱۴)
	آغاز بهره برداری و احداث 102 طرح اقتصادی سازمان مناطق آزاد با فرمان رئیس جمهور (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۳۸)
	آیین بهرهبرداری از طرحهای ملی مناطق آزاد تجاری؛ روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۴۴)
	مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش: اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد سامان یافته است (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۵۳)
	رئیسجمهور در آیین افتتاح طرحهای ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور: مردم ایران با مقاومت در جنگ اقتصادی صورت سیاه و بینی دشمن را به خاک مالیدند (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۳۵)
	24 پروژه در قشم و کیش به بهره برداری می رسد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۵:۱۱)
	با حضور تصویری رئیسجمهور انجام شد؛ آغاز مراسم بهرهبرداری از 50 طرح ملی مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۶:۵۵)
	حسن روحانی مطرح کرد : جزیره کیش استعداد بسیار زیادی برای سرمایه گذاری دارد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۴۵)
	روحانی در آیین بهرهبرداری از طرحهای ملی سازمان منطقه آزاد و ویژه اقتصادی: مردم ایران به آبادانی کشور علاقمند هستند/ حالا که به صادر کننده ماسک و تولید کننده واکسن تبدیل شدهایم،تحریم را برداشتهاند/ تا روز آخر دولت، افتتاحها را ادامه خواهیم داد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۱۱)
	با حضور رئیسجمهور کشورمان از طریق ویدیوکنفرانس در کیش محقق شد: بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ٢١ طرح عمرانی با مجموع اعتبار ریالی و ارزی معادل ٤٢ هزار میلیارد ریال درکیش (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۱۷)
	کیش فرصت طلایی سرمایه گذاری دولت آینده (۰۰/۰۴/۰۱-۱۴:۲۱)
	افتتاح 11پروژه در منطقه آزاد اروند و کلنگ زنی 6 پروژهی دیگر (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۳۶)
	به زودی تحریمها برداشته خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۳۶)
	آغاز ساخت مجموعه پارک آبی و شهربازی سرپوشیده منطقه آزاد انزلی (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۳۶)
	105 پروژه افتتاحی، کلنگ زنی و معرفی طرحهای در دست اجرای منطقه آزاد قشم در پنجمین دور افتتاحهای ریاست جمهوری مناطق آزاد کشور معرفی و به بهره برداری می رسد؛ قشم سرزمین رویدادهای طلایی (۰۰/۰۳/۳۰-۰۹:۵۰)
	با دستور رییس جمهور انجام می شود؛ آغاز عملیات احداث مجموعه پارک آبی و شهربازی سرپوشیده منطقه آزاد انزلی (۰۰/۰۳/۳۰-۱۱:۱۹)
	دکتر حسن روحانی: به زودی همه تحریم ها برداشته خواهد شد/ ایران مرکز سرمایه گذاری و تولید می شود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۴۰)
	رئیس جمهور: به زودی همه تحریمها برداشته خواهد شد/ ایران مرکز سرمایه گذاری و تولید میشود/ مردم صورت ترامپ و جلادان کاخ سفید را به خاک مالیدند (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۵۱)
	در هفتاد و چهارمین پویش ملی تدبیر و امید برای جهش تولید؛ بهره برداری و احداث 102 طرح اقتصادی و زیربنایی سازمان مناطق آزاد آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۰۶)
	مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم: آغاز بهره برداری از 15 پروژه بزرگ در قشم با 24800میلیارد ریال سرمایه گذاری (۰۰/۰۳/۳۱-۱۳:۱۹)
	از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس با رئیس جمهور و با حضور استاندار هرمزگان انجام شد؛ افتتاح 24 پروژه اقتصادی ، تولیدی و زیربنایی در مناطق آزاد کیش و قشم در استان هرمزگان (۰۰/۰۴/۰۲-۰۵:۲۷)
	تا ساعاتی دیگر انجام میشود؛ افتتاح 50 طرح ملی مناطق آزاد با دستور رئیسجمهوری (۰۰/۰۳/۳۱-۰۴:۵۸)
	رئیسجمهوری در هفتاد و چهارمین پویش ملی تدبیر و امید برای جهش تولید؛ تحریمها در آینده نزدیک برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۵۵)
	رئیسجمهوری در آیین افتتاح طرحهای ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور: بهزودی تحریمها لغو و سرمایه خارجی به سمت ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۲۷)
	آغاز عملیات اجرایی 50 پروژه در مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۲۷-۱۴:۵۸)
	آغاز عملیات اجرایی ۵۰ پروژه در مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۲۷-۱۵:۰۲)
	روحانی: الان که واکسن کرونا را ساختیم، آمریکایی ها میگویند فعالیت بانکی برای خرید واکسن آزاد است (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۵۹)
	بهرهبرداری از 50 پروژه عمرانی در مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۰۸)
	بهرهبرداری از ۵۰ پروژه عمرانی در مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۱۰)
	درخواست از رئیسجمهور برای بازگشت سهام کیشایر به منطقه آزاد/پایانه جدید فرودگاه کیش در حال تکمیل است (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۰۳)
	9 طرح عمرانی کیش توسط رئیس جمهوری افتتاح شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۳:۰۳)
	۹ طرح عمرانی کیش توسط رئیس جمهوری افتتاح شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۳:۰۳)
	روحانی در آیین افتتاح طرحهای ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور: مردم ایران با مقاومت در برابر جنگ اقتصادی، صورت سیاه و بینی دشمن را به خاک مالیدند (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۴۸)
	با دستور رییس جمهور انجام می شود؛ آغاز عملیات احداث مجموعه پارک آبی و شهربازی سرپوشیده منطقه آزاد انزلی (۰۰/۰۳/۳۰-۱۲:۲۹)
	آمریکا در جنگ اقتصادی شکست خورده /سرمایهگذاریها در سال 98 و 99 بیشتر شده است؛ خبر مهم روحانی: تحریمها بزودی رفع خواهد شد /مردم به آینده اقتصاد امیدوارند (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۳۲)
	مردم بینی ترامپ را به خاک مالیدند/سرمایهگذاریها در سال 98 و 99 بیشتر شده است/بازار پر از جنس است؛ روحانی: تحریمها بزودی رفع خواهد شد /مردم به آینده اقتصاد امیدوارند (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۰۰)
	عملیات اجرایی ساخت مجموعه پارک آبی و شهربازی سرپوشیده در انزلی آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۳۶)
	آغاز بهره برداری از 15 پروژه بزرگ در قشم با 24800میلیارد ریال سرمایه گذاری (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۳۶)
	عملیات اجرایی سه طرح اقتصادی و زیربنایی در منطقه آزاد چابهار آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۳:۳۱)
	ایجاد بورس بین الملل در کیش با هدف رونق فعالیت های اقتصادی و افزایش صادارات (۰۰/۰۳/۳۱-۱۳:۳۱)
	بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ٢١ طرح عمرانی در کیش (۰۰/۰۳/۳۱-۱۳:۵۷)
	سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند عنوان کرد؛ آغاز لایروبی اروند از یک ماه آینده/ امکان تبدیل اروند به منطقه آزاد علمی و هاب دانشگاهی (۰۰/۰۳/۳۱-۱۴:۵۰)
	بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ٢١ طرح عمرانی درکیش (۰۰/۰۳/۳۱-۱۴:۵۰)
	افتتاح 50 طرح در مناطق آزاد تجاری-صنعتی با حضور رئیس جمهور| پخش زنده از ایران پرس (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۳۷)
	بهره برداری از طرحهای اقتصادی سازمان مناطق آزاد با دستور رئیس جمهور (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۵۱)
	روحانی: مشکلات ناشی از تحریم و شیوع کرونا نتوانسته مانع پیشرفت کشور شود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۰۳)
	روحانی: به زودی تحریم برداشته شده و سرمایه به کشور سرازیر میشود / گرانی هست اما جنس زیاد است (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۰۶)
	احداث ۲۱۷ هزار میلیارد تومان پروژه در مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۲۹-۰۶:۵۴)
	مهمترین عناوین اقتصادی ۲۹ خرداد؛ احداث ۲۱۷ هزار میلیارد تومان پروژه در مناطق آزاد/ دو طرح ویژه حمایتی از بازار سرمایه (۰۰/۰۳/۲۹-۰۷:۴۸)
	بهره برداری از ۵۰ طرح ملی مناطق آزاد تا ساعاتی دیگر (۰۰/۰۳/۳۱-۰۵:۱۴)
	امروز در بیستمین آیین افتتاح پروژه های ملی در هرمزگان؛ ۲۴ پروژه در قشم و کیش به بهره برداری می رسد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۶:۴۰)
	با حضور رییس جمهور؛ آئین بهرهبرداری از طرحهای ملی سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۰۳)
	عملیات اجرایی پارک آبی و شهربازی سرپوشیده در منطقه آزاد انزلی آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۲۸)
	رییس جمهور: مطمئنم دولت سیزدهم به مناطق آزاد برای توسعه ایران کمک می کند/تحریم ها برداشته می شود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۴۵)
	۱۷ پروژه صنعتی منطقه آزاد اروند افتتاح و کلنگ زنی شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۸:۳۷)
	رئیس جمهوری: پروژه اتصال خط ریلی شلمچه به بصره بسیار مهم و تردد زائران اربعین را سهل می کند (۰۰/۰۳/۳۱-۱۸:۵۲)
	تا ساعاتی دیگر؛ امروز؛بهره برداری از 50 طرح ملی مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۳:۲۰)
	تا ساعاتی دیگر؛ بهره برداری از 50 طرح ملی مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۴:۵۲)
	آغاز بهره برداری از طرحهای ملی مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۶:۴۰)
	بهره برداری از 11 طرح سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۲۱)
	افزایش سرمایه گذاریها نشانه شکست تحریم هاست (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۳۷)
	سه خواسته حقوقی مدیرعامل منطقه آزاد کیش از رییس جمهور (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۵۳)
	تاکید رییس جمهور بر جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۰۸)
	اعتراف تروریستهای آمریکایی به قفل کردن فعالیتهای بانکی ایران (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۱۶)
	راه اندازی بورس بین الملل در جزیره کیش (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۳۳)
	در ارتباط تصویری با رییس جمهور؛ آغاز ساخت مجموعه پارک آبی و شهربازی سرپوشیده منطقه آزاد انزلی (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۲۵)
	افتتاح طرحهای مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۵:۴۷)
	آغاز آئین بهرهبرداری از طرحهای ملی سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور روحانی (۰۰/۰۳/۳۱-۰۶:۵۶)
	معرفی 76 پروژه اجرایی قشم به رئیس جمهور (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۱۷)
	آغاز آیین بهرهبرداری از طرحهای ملی سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور روحانی (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۲۰)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۳۳)
	با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور؛ 105 پروژه در قشم افتتاح، کلنگزنی و معرفی شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۵۳)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته خواهد شد/ مردم ایران صورت همه جلادان کاخ سفید را به خاک مالیدند (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۵۸)
	بهرهبرداری از طرحهای ملی سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور روحانی (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۱۵)
	با دستور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور؛ 15 پروژه زیربنایی قشم افتتاح شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۰۲)
	روحانی: تحریم ها به زودی برداشته می شود و سرمایهها به سوی ایران سرازیر می شود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۲۴)
	اجرا و بهره برداری از 21 پروژه ملی در کیش (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۰۳)
	با دستور رئیس جمهور؛ عملیات اجرایی احداث راه آهن شلمچه-بصره آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۰۳)
	با دستور رئیس جمهور؛ ساخت راه آهن شلمچه-بصره کلید خورد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۰۹)
	روحانی در افتتاح طرحهای مناطق آزاد: مردم به آینده اقتصاد امیدوارند/ تحریمها بزودی رفع خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۲۴)
	روحانی در افتتاح طرحهای مناطق آزاد: مردم به آینده اقتصاد امیدوارند/ تحریمها به زودی رفع خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۰۱)
	با حضور رییس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس انجام شد؛ بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ٢١ طرح عمرانی درکیش (۰۰/۰۳/۳۱-۱۳:۰۰)
	افتتاح طرحهای ملی در مناطق آزاد تجاری توسط رئیس جمهور (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۲۱)
	روحانی: مناطق آزاد تجاری باید در جذب سرمایهگذاری خارجی پیشران باشند (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۲۰)
	پایگاه خبری
	آیین بهرهبرداری از طرحهای مناطق آزاد تجاری؛ روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۳۱)
	اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد سامان یافته است (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۱۶)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۴۱)
	با دستور دکتر روحانی ریاست محترم جمهور؛ عملیات اجرایی ساخت مجموعه پارک آبی و شهربازی سرپوشیده آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۰۴)
	روحانی در آیین افتتاح طرحهای ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور: مناطق آزاد باید در سرمایه گذاری خارجی پیشران شوند/ بزودی تحریمها برداشته می شود و سرمایه خارجی به سمت ایران سرازیر خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۲۳)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۴۲)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۳۶)
	آغاز بهره برداری و احداث 102 طرح اقتصادی سازمان مناطق آزاد با فرمان رئیس جمهور (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۵۳)
	روحانی: تحریمها بزودی برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۵۳)
	تحریمها بزودی برداشته میشود (۰۰/۰۴/۰۱-۰۳:۰۶)
	آغاز عملیات اجرایی 50 پروژه در مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۲۷-۱۷:۳۶)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۳۲)
	حضور رئیس جمهور درآیین بهرهبرداری از طرحهای مناطق آزاد تجاری؛ روحانی: تحریمها بزودی برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۵۱)
	حضور رئیس جمهور درآیین بهرهبرداری از طرحهای مناطق آزاد تجاری؛ روحانی: تحریمها بهزودی برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۱۸)
	افتتاح 50 پروژه با ارزش 80 هزار میلیارد ریال در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (۰۰/۰۳/۲۸-۱۰:۲۷)
	در هفتاد و چهارمین پویش ملی تدبیر و امید برای جهش تولید؛ بهره برداری و احداث ۱۰۲ طرح اقتصادی و زیربنایی سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با فرمان رئیس جمهور آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۰۸)
	دکتر روحانی در آیین افتتاح طرحهای ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور: علامت اصلی افتتاح ای پنج شنبه این است که تحریم و جنگ اقتصادی دشمن نتوانست مانع توسعه کشور و افزایش تولید در ایران شود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۱۳)
	مشاور رییس جمهور در پنجمین آیین افتتاح پروژه های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: جذب سرمایههای خارجی با راهاندازی بورس بین الملل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امکان پذیر است (۰۰/۰۳/۳۱-۱۶:۴۷)
	امروز بهره برداری از 50 طرح در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (۰۰/۰۳/۳۱-۰۳:۱۳)
	بهره برداری از 50 طرح ملی مناطق آزاد اقتصادی (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۱۲)
	تروریستهای آمریکایی به قفل کردن فعالیتهای بانکی ایران اعتراف کردند (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۳۹)
	افزایش سرمایه گذاریها نشانه شکست تحریم هاست (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۲۲)
	اخبار مشروح 13، دوشنبه، 31 خرداد 1400 (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۰۴)
	خبر خوش روحانی درباره رفع تحریم ها (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۴۴)
	روحانی: تحریمها بزودی رفع خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۴۱)
	مشاور رئیس جمهور اعلام کرد؛ احداث 217 هزار میلیارد تومان پروژه در مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۲۹-۰۹:۵۴)
	در بیستمین آیین افتتاح پروژههای ملی؛ 24 پروژه در قشم و کیش به بهره برداری میرسد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۱۹)
	رئیس جمهور: افزایش سرمایه گذاریها نشانه شکست تحریم هاست (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۱۹)
	روحانی در افتتاح طرحهای مناطق آزاد: مردم به آینده اقتصاد امیدوارند/ تحریمها بزودی رفع خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۰۱)
	در آیین افتتاح طرحهای ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور؛ خبر مهم روحانی در مورد برداشته شدن تحریم ها و آمدن سرمایه های خارجی به کشور (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۰۶)
	روحانی: مردم به آینده اقتصاد امیدوارند/ تحریمها به زودی رفع خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۴۸)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۰۸)
	روحانی: مردم به آینده اقتصاد امیدوارند (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۰۴)
	با دستور رئیس جمهور؛ بهرهبرداری از طرحهای ملی مناطق آزاد آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۶:۵۴)
	روحانی: تحریمها به زودی برداشته خواهد شد/آمریکا در جنگ اقتصادی شکست خورده است (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۲۲)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۳۸)
	روحانی: تحریمها بهزودی برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۰۳)
	به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۴۱)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۵۵)
	بهرهبرداری از 50 پروژه عمرانی در مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۱۳)
	افتتاح طرحهای ملی مناطق آزاد تجاری با دستور رئیس جمهوری (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۰۸)
	حضور رئیس جمهور درآیین بهرهبرداری از طرحهای مناطق آزاد تجاری؛ روحانی: تحریمها بهزودی برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۱۲)
	روحانی: به زودی تحریم ها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۱۸)
	روحانی: تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۳۲)
	آیین بهرهبرداری از طرحهای مناطق آزاد تجاری؛ روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۲۱)
	رئیس جمهور: بزودی تحریم برداشته خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۰۳)
	با حضور روحانی صورت گرفت؛ آغاز آئین بهرهبرداری از طرحهای ملی سازمان مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۵۳)
	روحانی در افتتاح طرحهای مناطق آزاد: مردم به آینده اقتصاد امیدوارند/ تحریمها بزودی رفع میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۱۵)
	بورس بینالملل در کیش افتتاح میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۱۰)
	روحانی در افتتاح طرحهای مناطق آزاد: مردم به آینده اقتصاد امیدوارند/ تحریمها به زودی رفع خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۵۳)
	مردم به آینده اقتصاد امیدوارند/ تحریمها بزودی رفع میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۱۱)
	بورس بینالملل در کیش افتتاح میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۶:۱۳)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۴۳)
	ساخت راه آهن شلمچه-بصره با دستور رئیس جمهور کلید خورد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۴۳)
	بورس بینالملل در کیش افتتاح میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۰۲)
	ساخت راه آهن شلمچه-بصره کلید خورد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۳۶)
	بورس بینالملل در کیش افتتاح میشود (۰۰/۰۴/۰۱-۰۷:۵۵)
	با دستور رئیس جمهور؛ ساخت راه آهن شلمچه-بصره کلید خورد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۳۵)
	بورس بینالملل در کیش افتتاح میشود (۰۰/۰۴/۰۱-۱۵:۳۹)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۰۵)
	بورس بینالملل در کیش افتتاح میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۴۸)
	آغاز عملیات اجرایی 50 پروژه در مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۲۷-۲۰:۰۹)
	ساخت راه آهن شلمچه-بصره کلید خورد/ آغاز عملیات اجرایی 52 پروژه مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۴۱)
	جهش تولید در مناطق آزاد با بهرهبرداری از 50 پروژه زیربنایی (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۳۵)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۱۴)
	آغاز عملیات احدا? - مجموعه پارک ابی و شهربازی سرپوشیده منطقه آزاد انزلی (۰۰/۰۳/۳۰-۲۰:۴۵)
	ایجاد بورس بین الملل در کیش با هدف رونق فعالیت های اقتصادی و افزایش صادارات (۰۰/۰۳/۳۱-۱۵:۲۰)
	عملیات اجرایی ساخت مجموعه پارک آبی و شهربازی سرپوشیده آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۶:۳۴)
	بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ٢١ طرح عمرانی درکیش (۰۰/۰۳/۳۱-۲۳:۲۴)
	بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ٢١ طرح عمرانی با مجموع اعتبار ریالی و ارزی معادل ٤٢ هزار میلیارد ریال درکیش (۰۰/۰۴/۰۱-۰۱:۳۷)
	افتتاح 80 هزار میلیارد ریال طرح جدید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (۰۰/۰۳/۳۰-۲۱:۳۷)
	جهش تولید در مناطق آزاد با بهرهبرداری از 50 پروژه زیربنایی (۰۰/۰۳/۳۱-۱۳:۱۲)
	احداث 217 هزار میلیارد تومان پروژه در مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۲۹-۱۷:۳۱)
	فردا با حضور رییسجمهوی انجام میشود؛ افتتاح 80 هزار میلیارد ریال طرح جدید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (۰۰/۰۳/۳۰-۱۶:۴۴)
	با حضور ویدیوکنفرانسی رییسجمهور؛ 24 پروژه در قشم و کیش به بهره برداری رسید (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۲۸)
	مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش: اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد سامان یافته است (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۵۳)
	افتتاح 50 پروژه با ارزش 80 هزار میلیارد ریال در مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۴۹)
	با حضور رئیسجمهور کشورمان از طریق ویدیوکنفرانس در کیش محقق شد: بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ٢١ طرح عمرانی با مجموع اعتبار ریالی و ارزی معادل ٤٢ هزار میلیارد ریال درکیش (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۴۹)
	دوشنبههای افتتاح “تدبیر و امید برای جهش تولید” در منطقه آزاد چابهار (۰۰/۰۴/۰۱-۰۸:۵۲)
	ایجاد بورس بین الملل در کیش با هدف رونق فعالیت های اقتصادی و افزایش صادارات (۰۰/۰۴/۰۱-۰۸:۵۲)
	آغاز عملیات احداث مجموعه پارک ابی و شهربازی سرپوشیده منطقه آزاد انزلی (۰۰/۰۳/۳۰-۲۳:۱۶)
	افتتاح 50 پروژه با ارزش 80 هزار میلیارد ریال در مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۳۰-۲۳:۱۶)
	افزایش ظرفیت اقامت قشم با افتتاح مجموعه اقامتی سولار (۰۰/۰۴/۰۲-۰۴:۲۱)
	همزمان با پنجمین دور از مرحله افتتاح پروژههای مناطق آزاد به فرمان رییس جمهور؛ افتتاح 50 پروژه با ارزش 80 هزار میلیارد ریال در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی / 217 هزار میلیارد تومان پروژه در مناطق آزاد در دست احداث است (۰۰/۰۳/۲۷-۱۶:۲۴)
	دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس (۰۰/۰۳/۳۰-۰۶:۲۶)
	دستور رییس جمهور انجام میشود؛ آغاز عملیات احداث مجموعه پارک ابی و شهربازی سرپوشیده منطقه آزاد انزلی (۰۰/۰۳/۳۱-۰۴:۵۶)
	در منطقه آزاد ارس صورت گرفت: دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۴۳)
	دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: بورس بینالملل در کیش افتتاح میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۲۷)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۰۸)
	در هفتاد و چهارمین پویش ملی تدبیر و امید برای جهش تولید؛ بهره برداری و احداث 102 طرح اقتصادی و زیربنایی سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با فرمان رئیس جمهور (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۰۸)
	دکتر روحانی در پنجمین آیین افتتاح پروژه های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور: مناطق آزاد باید در سرمایهگذاری خارجی پیشران شوند (۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۳۳)
	با دستور رئیس جمهور؛ 15 پروژه زیربنایی قشم افتتاح شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۳۳)
	با دستور رئیس جمهور؛ 17 طرح صنعتی و خدماتی در منطقه آزاد اروند بهرهبرداری و کلنگزنی شدند (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۱۹)
	با دستور رییس جمهور؛ 9 طرح عمرانی و خدماتی در کیش به بهرهبرداری رسید (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۱۹)
	با حضور رئیسجمهور کشورمان از طریق ویدیوکنفرانس در کیش محقق شد: بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ٢١ طرح عمرانی با مجموع اعتبار ریالی و ارزی معادل ٤٢ هزار میلیارد ریال درکیش (۰۰/۰۳/۳۱-۱۳:۴۷)
	با دستور رییس جمهوری؛ عملیات اجرایی سه طرح اقتصادی و زیربنایی در منطقه آزاد چابهار آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۳:۴۷)
	با دستور رئیس جمهور؛ 15 طرح تولیدی و صنعتی در منطقه آزاد ارس افتتاح شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۳:۴۷)
	با دستور رئیس جمهور صورت گرفت: دوشنبههای افتتاح "تدبیر و امید برای جهش تولید" در منطقه آزاد چابهار (۰۰/۰۴/۰۱-۰۶:۴۷)
	روحانی؛ به زودی تحریم ها برداشته خواهد شد / روابط ایران با جمهوری آذربایجان گسترش پیدا می کند (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۳۲)
	روحانی؛ به زودی سرمایه ها به سوی ایران سرازیر می شود / دلیل افزایش قیمت ها جنگ اقتصادی است (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۵۵)
	بورس بینالملل در کیش افتتاح میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۹:۴۸)
	خبر خوش روحانی از رفع تحریم ها/ مردم به آینده اقتصاد امیدوارند (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۴۵)
	رئیس جمهور: افزایش سرمایه گذاریها نشانه شکست تحریم هاست (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۳۸)
	روحانی: تحریمها بزودی برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۵۴)
	جهش تولید در مناطق آزاد با بهرهبرداری از 50 پروژه زیربنایی (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۰۵)
	بورس بینالملل در کیش افتتاح میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۳:۴۴)
	آغاز عملیات ساخت مجموعه پارک آبی و شهربازی سرپوشیده منطقه آزاد انزلی (۰۰/۰۳/۳۰-۱۳:۲۰)
	افتتاح طرحهای ملی مناطق آزاد تجاری با دستور رئیسجمهوری (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۱۷)
	بازگشت سرمایه به کشور با رفع تحریم (۰۰/۰۳/۳۱-۱۵:۳۴)
	احداث 217 هزار میلیارد تومان پروژه در مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۲۹-۰۶:۵۸)
	روحانی در افتتاح طرحهای مناطق آزاد: مردم به آینده اقتصاد امیدوارند (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۳۰)
	بورس بینالملل در کیش افتتاح میشود (۰۰/۰۴/۰۱-۰۸:۵۶)
	روحانی: به زودی سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۲۷)
	دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: راهاندازی بورس بینالملل در کیش برای جذب سرمایههای خارجی و تامین مالی ارزی (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۴۸)
	بورس بینالملل در کیش افتتاح میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۴:۳۲)
	روحانی: به زودی سرمایهها به سوی ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۹:۳۰)
	آغاز بهرهبرداری از طرحهای ملی مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۹:۳۰)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۲۳)
	روحانی: به زودی سرمایهها به سوی ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۵۶)
	به زودی سرمایه خارجی به سمت ایران سرازیر خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۲۳)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۵۸)
	رئیسجمهور اعلام کرد: لغو تحریم ها و توسعه روابط تجاری ایران و جمهوری آذربایجان در آینده نزدیک (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۳۱)
	دبیر شورای عالی مناطق آزاد: بورس بین الملل در کیش افتتاح میشود/ در انتظار مجوز شورای عالی (۰۰/۰۳/۳۱-۱۹:۵۳)
	افتتاح طرحهای ملی مناطق آزاد تجاری با دستور رئیس جمهوری (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۲۱)
	بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ٢١ طرح عمرانی با مجموع اعتبار ریالی و ارزی معادل ٤٢ هزار میلیارد ریال درکیش (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۱۲)
	به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۵۸)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۱۱)
	با حضور رئیسجمهور کشورمان از طریق ویدیوکنفرانس در کیش محقق شد: بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ٢١ طرح عمرانی با مجموع اعتبار ریالی و ارزی معادل 4٢ هزار میلیارد ریال درکیش (۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۲۲)
	مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد در وبیناربهره برداری از طرح های عمرانی با حضوررییس جمهور خبرداد: ایجاد بورس بین الملل در کیش با هدف رونق فعالیت های اقتصادی و افزایش صادارات (۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۲۲)
	روحانی: تحریمها بهزودی برداشته میشود/ مردم به آینده امیدوار هستند (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۰۶)
	بورس بینالملل در کیش افتتاح میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۲۲)
	روحانی: تحریمها بهزودی برداشته میشود/ مردم به آینده امیدوارند (۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۱۷)
	دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: بورس بینالملل در کیش افتتاح میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۵۵)
	جهش تولید در مناطق آزاد با بهرهبرداری از 50 پروژه زیربنایی (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۵۵)
	مشاور رییس جمهور در پنجمین آیین افتتاح پروژه های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: کانال های جدید تامین مالی در مناطق آزاد با راه اندازی بورس بین الملل (۰۰/۰۴/۰۱-۰۵:۰۵)
	احداث 217 هزار میلیارد تومان پروژه در مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۲۹-۰۶:۱۷)
	همزمان با پنجمین دور از مرحله افتتاح پروژه های مناطق آزاد به فرمان رییس جمهور؛ افتتاح 50 پروژه با ارزش 80 هزار میلیارد ریال در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی / 217 هزار میلیارد تومان پروژه در مناطق آزاد در دست احداث است (۰۰/۰۳/۲۷-۱۵:۵۹)
	در پنجمین دور افتتاحهای ریاست جمهوری در مناطق آزاد کشور 76 پروژه در حال اجرا منطقه آزاد قشم معرفی شد؛ تپش اقتصاد پویا در قشم (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۱۲)
	مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد در وبیناربهره برداری از طرح های عمرانی با حضوررییس جمهور خبرداد: ایجاد بورس بین الملل در کیش با هدف رونق فعالیت های اقتصادی و افزایش صادارات (۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۳۷)
	مشاور رییس جمهور در پنجمین آیین افتتاح پروژه های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: کانال های جدید تامین مالی در مناطق آزاد با راه اندازی بورس بین الملل (۰۰/۰۳/۳۱-۱۹:۴۲)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۴۱)
	بزودی تحریمها برداشته میشود و سرمایه خارجی به سمت ایران سرازیر خواهد شد (۰۰/۰۴/۰۱-۰۲:۴۰)
	افتتاح 50 پروژه با ارزش 80 هزار میلیارد ریال در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی / 217 هزار میلیارد تومان پروژه در مناطق آزاد در دست احداث است (۰۰/۰۴/۰۲-۰۷:۲۹)
	احداث 217 هزار میلیارد تومان پروژه در مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۲۹-۰۶:۴۹)
	روحانی: به زودی سرمایه خارجی به سمت ایران سرازیر خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۴۹)
	افتتاح 50 پروژه با ارزش 80 هزار میلیارد ریال در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (۰۰/۰۳/۲۷-۱۵:۴۴)
	آغاز عملیات احداث مجموعه پارک ابی و شهربازی سرپوشیده منطقه آزاد انزلی (۰۰/۰۳/۳۰-۱۱:۳۲)
	آغاز عملیات اجرایی ساخت مجموعه پارک آبی و شهربازی سرپوشیده (۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۱۱)
	بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ٢١ طرح عمرانی در کیش (۰۰/۰۳/۳۱-۱۴:۵۵)
	مناطق آزاد تجاری مامنی برای تحقق پشتیبانی از تولید (۰۰/۰۳/۳۱-۱۴:۵۵)
	کانال های جدید تامین مالی در مناطق آزاد با راه اندازی بورس بین الملل (۰۰/۰۳/۳۱-۱۴:۵۵)
	بهره برداری 9 طرح عمرانی و خدماتی در کیش (۰۰/۰۳/۳۱-۱۴:۵۵)
	آغاز عملیات اجرایی 12 طرح عمرانی و خدماتی در کیش (۰۰/۰۳/۳۱-۱۴:۵۵)
	عملیات اجرایی سه طرح اقتصادی و زیربنایی در منطقه آزاد چابهار آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۲۰:۰۴)
	دوشنبههای افتتاح "تدبیر و امید برای جهش تولید" در منطقه آزاد چابهار (۰۰/۰۳/۳۱-۲۰:۰۴)
	آغاز عملیات اجرایی 7 پلنت پتروشیمی به دستور رییس جمهور در منطقه آزاد چابهار (۰۰/۰۳/۳۱-۲۰:۰۴)
	افتتاح 50 پروژه با ارزش 80 هزار میلیارد ریال در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی / 217 هزار میلیارد تومان پروژه در مناطق آزاد در دست احداث است (۰۰/۰۳/۲۷-۱۵:۲۱)
	آغاز عملیات احداث مجموعه پارک ابی و شهربازی سرپوشیده منطقه آزاد انزلی (۰۰/۰۳/۳۰-۱۲:۵۸)
	کانال های جدید تامین مالی در مناطق آزاد با راه اندازی بورس بین الملل (۰۰/۰۳/۳۱-۱۶:۳۹)
	آغاز عملیات اجرایی 7 پلنت پتروشیمی به دستور رییس جمهور در منطقه آزاد چابهار (۰۰/۰۴/۰۱-۱۰:۲۸)
	روحانی: تحریمها بزودی رفع خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۴۷)
	روحانی: مناطق آزاد باید در سرمایهگذاری خارجی پیشران شوند (۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۱۷)
	ساخت راهآهن شلمچه-بصره کلید خورد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۱۹)
	فردا با حضور رییسجمهوی انجام میشود؛ افتتاح 80 هزار میلیارد ریال طرح جدید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کمکاری دولت در حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده/ مواد اولیه به سختی و با قیمتهای سرسام آور به دست تولیدکننده میرسد وجود بیش از 4 میلیون تن نهاده دامی در 9 بندر کشور (۰۰/۰۳/۳۱-۰۴:۴۵)
	دبیر شورای عالی مناطق آزاد: آغاز پروژه راه آهن شلمچه-بصره در مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۴۵)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته میشود (۰۰/۰۴/۰۱-۰۴:۵۹)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۳۲)
	عملیات اجرایی ساخت مجموعه پارک آبی و شهربازی سرپوشیده آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۵:۲۳)
	روحانی: به زودی سرمایه خارجی به سمت ایران سرازیر خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۳:۲۱)
	دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: بورس بینالملل در کیش افتتاح میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۳۸)
	فردا با حضور رییسجمهوی انجام میشود؛ افتتاح 80 هزار میلیارد ریال طرح جدید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (۰۰/۰۳/۳۰-۱۸:۲۷)
	جهش تولید در مناطق آزاد با بهرهبرداری از 50 پروژه زیربنایی (۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۵۶)
	افتتاح 50 پروژه با ارزش 80 هزار میلیارد ریال در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی / 217 هزار میلیارد تومان پروژه در مناطق آزاد در دست احداث است (۰۰/۰۳/۲۷-۱۵:۰۱)
	دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس (۰۰/۰۳/۳۰-۰۶:۴۳)
	آغاز عملیات احداث مجموعه پارک ابی و شهربازی سرپوشیده منطقه آزاد انزلی (۰۰/۰۳/۳۱-۰۳:۵۹)
	15 طرح تولیدی و صنعتی در منطقه آزاد ارس افتتاح شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۵۰)
	بهره برداری و احداث 102 طرح اقتصادی و زیربنایی سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با فرمان رئیس جمهور (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۰۳)
	17 طرح صنعتی و خدماتی در منطقه آزاد اروند بهرهبرداری و کلنگزنی شدند (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۱۴)
	مناطق آزاد باید در سرمایهگذاری خارجی پیشران شوند/ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امروز از وارد کننده و مصرفکننده به صادرکننده و تولید کننده تبدیل شده است (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۱۴)
	9 طرح عمرانی و خدماتی در کیش به بهرهبرداری رسید (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۱۴)
	جذب سرمایههای خارجی و تامین مالی ارزی با راهاندازی بورس بین الملل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امکان پذیر است (۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۲۷)
	15 پروژه زیربنایی قشم افتتاح شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۲۷)
	عملیات اجرایی سه طرح اقتصادی و زیربنایی در منطقه آزاد چابهار آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۴۳)
	امروز مناطق آزاد از وارد کننده به صادرکننده و تولید کننده تبدیل شده اند (۰۰/۰۳/۳۱-۱۵:۰۶)
	با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور 17 پروژه صنعتی در منطقه آزاد اروند افتتاح و کلنگ زنی شد (۰۰/۰۴/۰۱-۱۳:۲۷)
	دوشنبههای افتتاح "تدبیر و امید برای جهش تولید" در منطقه آزاد چابهار (۰۰/۰۴/۰۱-۱۳:۲۷)
	آغاز عملیات اجرایی 7 پلنت پتروشیمی به دستور رییس جمهور در منطقه آزاد چابهار (۰۰/۰۴/۰۱-۱۳:۲۷)
	به زودی سرمایه خارجی به سمت ایران سرازیر خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۲۳:۰۲)
	بورس بینالملل در کیش افتتاح میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۲۳:۰۲)
	دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: بورس بینالملل در کیش افتتاح خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۳:۰۰)
	دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: بورس بینالملل در کیش افتتاح میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۰۹)
	روحانی: به زودی تحریم ها برداشته می شود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۵۶)
	بهرهبرداری از 50 پروژه عمرانی در مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۰۴)
	همزمان با پنجمین دور از مرحله افتتاح پروژه های مناطق آزاد به فرمان رییس جمهور؛ 217 هزار میلیارد تومان پروژه در مناطق آزاد در دست احداث است (۰۰/۰۳/۲۹-۱۲:۲۸)
	مشاور رییس جمهور در پنجمین آیین افتتاح پروژه های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: کانال های جدید تامین مالی در مناطق آزاد با راه اندازی بورس بین الملل (۰۰/۰۴/۰۱-۰۶:۳۹)
	آغاز عملیات اجرایی 50 پروژه در مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۲۷-۱۹:۲۹)
	احداث 217 هزار میلیارد تومان پروژه در مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۲۹-۰۸:۱۸)
	درخواست از رئیسجمهور برای بازگشت سهام کیشایر به منطقه آزاد/پایانه جدید فرودگاه کیش در حال تکمیل است (۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۰۵)
	به زودی تحریمها برداشته میشود /بازار ما پر از جنس است (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۳۶)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته می شود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۲۰)
	ایجاد بورس بین الملل در کیش (۰۰/۰۴/۰۱-۰۲:۴۳)
	دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: بورس بینالملل در کیش افتتاح میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۱۳)
	آغاز بهرهبرداری از طرحهای ملی مناطق آزاد (۰۰/۰۴/۰۱-۰۲:۱۶)
	تحریمها به زودی برداشته میشوند (۰۰/۰۳/۳۱-۱۴:۳۹)
	روحانی: تحریم بهزودی برداشته خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۱۴)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۲۲)
	بهره برداری از 11 طرح سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند (۰۰/۰۳/۳۱-۱۴:۴۷)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته خواهد شد/ مردم ایران صورت همه جلادان کاخ سفید را به خاک مالیدند (۰۰/۰۳/۳۱-۱۹:۳۲)
	به زودی تحریمها برداشته خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۱۶)
	افتتاح طرحهای ملی مناطق آزاد تجاری با دستور رئیس جمهوری (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۵۷)
	روحانی: تحریمها بهزودی برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۲۲)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۵۴)
	مردم بینی ترامپ را به خاک مالیدند/سرمایهگذاریها در سال 98 و 99 بیشتر شده است/بازار پر از جنس است؛ روحانی: تحریمها بزودی رفع خواهد شد /مردم به آینده اقتصاد امیدوارند (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۲۴)
	روحانی: تحریمها بزودی برداشته خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۴۱)
	بهره برداری و احداث 102 طرح اقتصادی و زیربنایی سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۲۴)
	رئیس جمهور در افتتاح طرحهای ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور: مردم بینی دشمن را به خاک مالیدند (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۳۷)
	آغاز عملیات احداث مجموعه پارک آبی و شهربازی سرپوشیده منطقه آزاد انزلی (۰۰/۰۳/۳۱-۱۴:۰۱)
	افتتاح 50 پروژه با ارزش 80 هزار میلیارد ریال در مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۹:۳۸)
	عملیات اجرایی سه طرح اقتصادی و زیربنایی در منطقه آزاد چابهار آغاز شد (۰۰/۰۴/۰۲-۱۱:۱۵)
	افزایش ظرفیت اقامت قشم با افتتاح مجموعه اقامتی سولار (۰۰/۰۴/۰۲-۱۲:۵۸)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۳۲)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۱۶)
	روحانی: تحریمها بزودی برداشته میشود/ امیدوارم در دولت سیزدهم شاهد افزایش سرمایهگذاریها باشیم (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۵۰)
	روحانی: بزودی سرمایه خارجی به سمت ایران سرازیر خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۲۸)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته میشود (۰۰/۰۴/۰۱-۰۶:۲۰)
	افتتاح 50 پروژه با ارزش 80 هزار میلیارد ریال در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (۰۰/۰۳/۲۹-۱۲:۰۱)
	15 پروژه اقتصادی و زیربنایی توسط رئیس جمهور در منطقه آزاد ارس افتتاح شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۱۶)
	عملیات احداث مجموعه پارک آبی و شهربازی سرپوشیده منطقه آزاد انزلی آغاز شد (۰۰/۰۴/۰۱-۰۶:۳۵)
	50 پروژه با ارزش 80 هزار میلیارد ریال در مناطق آزاد افتتاح شد (۰۰/۰۴/۰۲-۱۰:۱۷)
	روحانی: تحریمها بزودی رفع میشود! (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۵۲)
	بهرهبرداری از طرحهای ملی مناطق آزاد با حضور رییس جمهوری آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۴۱)
	روحانی: تحریمها بزودی برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۳:۲۰)
	آغاز عملیات احداث مجموعه پارک آبی و شهربازی منطقه آزاد انزلی (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۳۶)
	رییس جمهور: به زودی تحریمهای ایران برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۴۶)
	روحانی: به زودی تحریم ها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۵۵)
	با دستور دکتر روحانی ریاست محترم جمهور ؛ عملیات اجرایی ساخت مجموعه پارک آبی و شهربازی سرپوشیده آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۴۷)
	مردم به آینده اقتصاد امیدوارند/ تحریمها به زودی رفع خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۴۴)
	خبر مهم روحانی: تحریمها بزودی رفع خواهد شد /مردم به آینده اقتصاد امیدوارند (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۵۸)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۵۷)
	درخواست مدیرعامل منطقه آزاد کیش از رییس جمهور (۰۰/۰۴/۰۱-۰۵:۱۸)
	دبیر شورایعالی مناطق آزاد بورس بین الملل کیش با هدف جذب سرمایه های خارجی راه اندازی می شود (۰۰/۰۴/۰۱-۰۵:۱۸)
	روحانی در پنجمین آیین افتتاح پروژه های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور: مناطق آزاد پل ارتباطی بین ایران و همسایگان و کشورهای مختلف هستند (۰۰/۰۴/۰۱-۰۵:۱۸)
	روحانی: تحریمها به زودی برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۲۰)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۳۱)
	به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۴/۰۱-۰۰:۰۱)
	آغاز بهره برداری و احداث 102 طرح اقتصادی سازمان مناطق آزاد با فرمان رئیس جمهور (۰۰/۰۴/۰۱-۰۰:۰۱)
	عملیات اجرایی پارک آبی و شهربازی سرپوشیده در منطقه آزاد انزلی آغاز شد (۰۰/۰۴/۰۱-۰۲:۴۱)
	روحانی: تحریمها بزودی برداشته میشود (۰۰/۰۴/۰۱-۱۴:۳۲)
	تحریمهایی که به جای فرسایش خود فرسود (۰۰/۰۴/۰۲-۱۱:۰۸)
	روحانی : به زودی تحریم برداشته می شود (۰۰/۰۴/۰۱-۰۰:۰۱)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۰۱)
	24 پروژه در قشم و کیش به بهره برداری میرسد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۳۴)
	عملیات اجرایی ساخت مجموعه پارک آبی و شهربازی سرپوشیده آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۴۹)
	روحانی در افتتاح طرحهای مناطق آزاد: مردم به آینده اقتصاد امیدوارند/ تحریمها به زودی رفع خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۴۶)
	رئیس جمهور: تحریمها بزودی برداشته خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۵۳)
	با دستور دکتر روحانی ریاست جمهور ؛ عملیات اجرایی ساخت مجموعه پارک آبی و شهربازی سرپوشیده آغاز شد (۰۰/۰۴/۰۱-۰۶:۰۷)
	عملیات احداث پارک آبی و شهربازی سرپوشیده منطقه آزاد انزلی آغاز می شود (۰۰/۰۴/۰۱-۰۷:۲۲)
	بهرهبرداری از طرحهای ملی مناطق آزاد با حضور رییس جمهوری آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۳۶)
	بورس بینالملل در کیش افتتاح میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۴۷)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۹:۴۷)
	بهرهبرداری از طرحهای ملی مناطق آزاد با حضور رییس جمهوری آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۵۲)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۴۴)
	با دستور دکتر روحانی ریاست محترم جمهور؛ عملیات اجرایی ساخت مجموعه پارک آبی و شهربازی سرپوشیده آغاز شد (۰۰/۰۴/۰۱-۰۶:۱۲)
	ساخت راه آهن شلمچه-بصره کلید خورد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۹:۴۵)
	با دستور دکتر روحانی ریاست محترم جمهور؛ عملیات اجرایی ساخت مجموعه پارک آبی و شهربازی سرپوشیده آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۵:۰۵)
	روحانی: تحریمها بزودی برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۳۵)
	مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مطرح کرد : آغاز بهره برداری از 15 پروژه بزرگ در قشم با 24800 میلیارد ریال سرمایه گذاری (۰۰/۰۳/۳۱-۲۰:۵۲)
	بهرهبرداری از 24 طرح اقتصادی در قشم و کیش (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۱۰)
	افتتاح 50 پروژه با ارزش 80 هزار میلیارد ریال در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی / 217 هزار میلیارد تومان پروژه در مناطق آزاد در دست احداث است (۰۰/۰۳/۲۷-۲۰:۳۷)
	کیش پیشرو مناطق آزاد در افتتاحهای پنجم (۰۰/۰۳/۳۰-۱۰:۵۰)
	به زودی تحریمها برداشته خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۹:۴۲)
	با دستور ریاست محترم جمهور؛ عملیات اجرایی ساخت مجموعه پارک آبی و شهربازی سرپوشیده آغاز شد (۰۰/۰۴/۰۱-۱۵:۲۲)
	بهره برداری از 50 طرح ملی مناطق آزاد اقتصادی (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۴۱)
	در حاشیه افتتاح از طرحهای سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ روحانی: مردم بینی ترامپ را به خاک مالیدند / افزایش سرمایهگذاریها در سال 98 و 99 / تحریمها بزودی رفع خواهد شد / بازار پر از جنس است (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۴۱)
	اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد سامان یافته است (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۴۸)
	با دستور دکتر روحانی ریاست محترم جمهور؛ به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی (۰۰/۰۳/۳۱-۱۹:۴۳)
	عملیات اجرایی ساخت مجموعه پارک آبی و شهربازی سرپوشیده آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۳۱)
	آغاز عملیات احداث مجموعه پارک ابی و شهربازی سرپوشیده منطقه آزاد انزلی (۰۰/۰۳/۳۱-۰۴:۰۸)
	عملیات اجرایی ساخت مجموعه پارک آبی و شهربازی سرپوشیده آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۱۷)
	مردم به آینده اقتصاد امیدوارند/ تحریمها بزودی رفع خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۳۶)
	افتتاح 50 پروژه با ارزش 80 هزار میلیارد ریال در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی / 217 هزار میلیارد تومان پروژه در مناطق آزاد در دست احداث است (۰۰/۰۳/۲۹-۱۴:۴۲)
	تحریمها بزودی برداشته میشود (۰۰/۰۴/۰۱-۱۵:۱۰)
	تحریمهایی که به جای فرسایش خود فرسود (۰۰/۰۴/۰۲-۱۰:۴۳)
	روحانی: تحریمها بزودی رفع خواهد شد | مردم به آینده اقتصاد امیدوارند (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۴۱)
	آغاز آئین بهرهبرداری از طرحهای ملی سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور روحانی (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۵۶)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته خواهد شد/ مردم ایران صورت همه جلادان کاخ سفید را به خاک مالیدند (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۱۰)
	آغاز ساخت مجموعه پارک آبی و شهربازی سرپوشیده منطقه آزاد انزلی (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۲۲)
	روحانی: تحریمها بزودی برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۱۳)
	رئیس جمهور: بزودی تحریم برداشته خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۵۷)
	آغاز بهرهبرداری از طرحهای ملی مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۵۰)
	روحانی در افتتاح طرحهای مناطق آزاد:مردم به آینده اقتصاد امیدوارند/ تحریمها به زودی رفع خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۴۲)
	روحانی: تحریمها بزودی لغو میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۴۰)
	روحانی: تحریمها بزودی برداشته خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۳۵)
	افتتاح 80 هزار میلیارد ریال طرح جدید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (۰۰/۰۳/۳۰-۱۴:۵۹)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۵۹)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۴۱)
	افتتاح طرحهای ملی مناطق آزاد تجاری با دستور رئیس جمهوری (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۳۶)
	حضور رئیس جمهور درآیین بهرهبرداری از طرحهای مناطق آزاد تجاری؛ روحانی: تحریمها بهزودی برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۵۸)
	روحانی: تحریم ها به زودی برداشته می شوند (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۴۷)
	با دستور رئیس جمهور؛ ساخت راه آهن شلمچه-بصره کلید خورد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۵۲)
	حسن روحانی، رئیسجمهوری: تحریمها بهزودی برداشته خواهد شد / جنگ اقتصادی سه سال اخیر بینظیر بود / مردم ما صورت ترامپ و جلادان کاخ سفید را به خاک مالیدند (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۱۳)
	افتتاح 50 پروژه با ارزش 80 هزار میلیارد ریال در مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۳۰-۲۱:۳۷)
	عملیات اجرایی ساخت مجموعه پارک آبی و شهربازی سرپوشیده آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۲۳)
	بهرهبرداری از طرحهای ملی مناطق آزاد با فرمان رییس جمهوری (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۴۱)
	روحانی: تحریمها بزودی برداشته میشود/ زمانی که فهمیدند صادر کننده واکسن و ماسک شدیم، گفتند تحریم این اقلام را برمیدارند (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۵۵)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۲۹)
	روحانی: تحریمها بزودی برداشته میشود (۰۰/۰۴/۰۱-۰۴:۲۳)
	بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ٢١ طرح عمرانی با مجموع اعتبار ریالی و ارزی ٤٢ هزار میلیارد ریالی درکیش (۰۰/۰۴/۰۱-۰۵:۴۴)
	امروز؛ بهره برداری از 50 طرح ملی مناطق آزاد تا ساعاتی دیگر (۰۰/۰۳/۳۱-۰۵:۳۲)
	روحانی در آیین بهرهبرداری از طرحهای مناطق آزاد تجاری؛ تحریمها به زودی برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۵۹)
	روحانی: به زودی تحریم ها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۴۱)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۲۷)
	همزمان با پنجمین دور از مرحله افتتاح پروژههای مناطق آزاد به فرمان رئیسجمهور انجام میشود: افتتاح 50پروژه با ارزش 80هزار میلیارد ریال در مناطق آزاد تجاری-صنعتی (۰۰/۰۳/۲۷-۱۶:۰۴)
	در آیینی با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهوری در قشم انجام شد: آغاز عملیات اجرایی 14پروژه بزرگ با سرمایهگذاری 32005میلیارد ریالی و 172میلیون دلاری در قشم (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۱۹)
	در پنجمین دور افتتاحهای ریاست جمهوری در مناطق آزاد کشور صورت پذیرفت: تپش اقتصاد پویا با معرفی 76پروژه در حال اجرا منطقه آزاد قشم (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۱۹)
	با حضور ویدئوکنفرانسی رئیسجمهور صورت گرفت: بهرهبرداری و کلنگزنی 17طرح صنعتی و خدماتی در منطقه آزاد اروند (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۰۰)
	در هفتاد و چهارمین پویش ملی تدبیر و امید برای جهش تولید با فرمان رئیسجمهور انجام شد: بهرهبرداری و احداث 102طرح اقتصادی و زیربنایی سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۰۰)
	با دستور رئیسجمهور صورت پذیرفت: بهرهبرداری از 9طرح عمرانی، خدماتی و گردشگری در منطقه آزاد کیش (۰۰/۰۳/۳۱-۱۳:۲۷)
	با دستور رئیسجمهور از طریق ویدئوکنفرانس انجام گرفت: افتتاح 15طرح تولیدی و صنعتی در منطقه آزاد ارس (۰۰/۰۳/۳۱-۱۳:۲۷)
	استاندار خوزستان اظهار داشت: اقدامات و برنامهریزیهای مثبت منطقه آزاد اروند در بخش صنایع فولاد (۰۰/۰۴/۰۱-۱۱:۰۶)
	افتتاح طرحهای ملی مناطق آزاد تجاری با دستور رئیس جمهوری (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۲۷)
	آغاز عملیات اجرایی احداث راه آهن شلمچه-بصره (۰۰/۰۴/۰۱-۰۴:۱۶)
	به زودی تحریمها برداشته می شود/ دولت جدید معتقد است راه دولت تدبیرو امیدغلط بوده است! (۰۰/۰۴/۰۱-۰۴:۲۳)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۴۴)
	روحانی: تحریمها بزودی برداشته خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۵۹)
	افتتاح 50 پروژه با ارزش 80 هزار میلیارد ریال در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی / 217 هزار میلیارد تومان پروژه در مناطق آزاد در دست احداث است (۰۰/۰۳/۲۷-۱۷:۰۷)
	بورس بینالملل در کیش افتتاح میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۵:۴۳)
	روحانی: تحریمها بزودی رفع خواهد شد /مردم به آینده اقتصاد امیدوارند (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۳۲)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۴۲)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۰۳)
	در هفتاد و چهارمین پویش ملی تدبیر و امید برای جهش تولید؛ بهره برداری و احداث 102 طرح اقتصادی و زیربنایی سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به دستور رئیس جمهور آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۲۱)
	روحانی در آیین افتتاح طرحهای ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور: بزودی تحریمها برداشته میشود و سرمایه خارجی به سمت ایران سرازیر خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۲۸)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۳۲)
	تحریمها به زودی رفع خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۳۷)
	بورس بینالملل در کیش افتتاح میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۰۴)
	احداث 217 هزار میلیارد تومان پروژه در مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۲۹-۰۶:۲۷)
	بورس بینالملل در کیش افتتاح میشود (۰۰/۰۴/۰۱-۰۸:۵۸)
	بورس بینالملل در کیش افتتاح میشود (۰۰/۰۴/۰۱-۰۹:۰۲)
	روحانی: تحریم ها به زودی برداشته می شود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۲۱)
	بهره برداری از 50 پروژه به ارزش 80 هزار میلیارد ریال در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (۰۰/۰۳/۲۸-۱۷:۲۰)
	با دستور رییس جمهور انجام می شود آغاز عملیات احداث مجموعه پارک ابی و شهربازی سرپوشیده منطقه آزاد انزلی (۰۰/۰۳/۳۰-۱۳:۱۵)
	با دستور دکتر روحانی ریاست محترم جمهور عملیات اجرایی ساخت مجموعه پارک آبی و شهربازی سرپوشیده آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۴۰)
	ساخت راه آهن شلمچه-بصره کلید خورد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۴۷)
	روحانی: تحریمها بزودی برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۴۷)
	بورس بینالملل در کیش افتتاح میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۵۹)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۲۹)
	با حضور رئیسجمهور کشورمان از طریق ویدیوکنفرانس در کیش محقق شد: بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ٢١ طرح عمرانی با مجموع اعتبار ریالی و ارزی معادل ٤٢ هزار میلیارد ریال درکیش (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۱۰)
	مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد در وبیناربهره برداری از طرح های عمرانی با حضوررییس جمهور خبرداد: ایجاد بورس بین الملل در کیش با هدف رونق فعالیت های اقتصادی و افزایش صادارات (۰۰/۰۴/۰۱-۱۳:۳۷)
	روحانی: انشاالله به زودی تحریم برداشته شده و سرمایه به کشور سرازیر می شود/ گرانی هست اما جنس زیاد است (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۱۵)
	روحانی: تحریم ها به زودی رفع می شود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۹:۴۲)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۲۸)
	احداث 217 هزار میلیارد تومان پروژه در مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۲۹-۰۶:۴۳)
	به زودی سرمایه خارجی به سمت ایران سرازیر خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۳۷)
	خبر خوش روحانی درباره رفع تحریم ها (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۳۷)
	روحانی: بهزودی تحریمها برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۲۰:۱۹)
	ساخت راه آهن شلمچه-بصره با دستور رئیس جمهور کلید خورد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۰۶)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۰۶)
	روحانی: حالا که به صادر کننده ماسک و تولید کننده واکسن تبدیل شدهایم، تحریم را برداشتهاند (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۱۱)
	بهرهبرداری از 50 پروژه عمرانی در مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۹:۴۵)
	حسن روحانی رئیس جمهور: به زودی تحریمها برداشته خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۴۲)
	بهرهبرداری از طرحهای ملی مناطق آزاد با حضور رییس جمهوری آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۴۲)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۳۳)
	آغاز بهره برداری و احداث 102 طرح اقتصادی سازمان مناطق آزاد با فرمان رئیس جمهور (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۱۸)
	روحانی: الان که واکسن کرونا را ساختیم، آمریکایی ها میگویند فعالیت بانکی برای خرید واکسن آزاد است (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۴۲)
	حسن روحانی : به زودی تحریمها برداشته می شود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۰۲)
	روحانی: امروز 8 هزار میلیارد تومان طرح افتتاح شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۰۸)
	وعده های دوباره روحانی در افتتاح طرحهای مناطق آزاد / تحریم ها رفع می شود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۳۲)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۲۵)
	روحانی: تحریمها بزودی برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۵۰)
	روحانی: تحریمها بزودی برداشته میشود/ حالا که صادر کننده واکسن و ماسک شدیم، گفتند تحریم را برمیدارند (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۴۶)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۵۶)
	بهره برداری از 50 طرح ملی مناطق آزاد اقتصادی (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۲۸)
	مردم ایران صورت سیاه و بینی دشمن را به خاک مالیدند (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۰۸)
	ایجاد بورس بین الملل در کیش با هدف رونق فعالیت های اقتصادی و افزایش صادارات (۰۰/۰۳/۳۱-۲۰:۵۲)
	بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ٢١ طرح عمرانی با مجموع اعتبار ریالی و ارزی معادل ٤٢ هزار میلیارد ریال درکیش (۰۰/۰۳/۳۱-۲۰:۵۲)
	به زودی تحریمها برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۳۵)
	مردم روز جمعه کار بسیار بزرگ سیاسی و اجتماعی خود را انجام دادند؛ روحانی: تحریمها به زودی برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۴۸)
	به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۵۷)
	افتتاح طرحهای ملی مناطق آزاد تجاری با دستور رئیس جمهوری (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۱۹)
	حضور رئیس جمهور درآیین بهرهبرداری از طرحهای مناطق آزاد تجاری؛ روحانی: تحریمها بهزودی برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۴۵)
	روحانی: به زودی سرمایه خارجی به سمت ایران سرازیر خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۳:۲۷)
	روحانی: تحریم ها به زودی لغو می شوند (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۲۶)
	همزمان با پنجمین دور از مرحله افتتاح پروژه های مناطق آزاد به فرمان رییس جمهور؛ افتتاح 50 پروژه با ارزش 80 هزار میلیارد ریال در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی / 217 هزار میلیارد تومان پروژه در مناطق آزاد در دست احداث است (۰۰/۰۳/۲۷-۱۵:۳۹)
	رییس جمهور: به زودی سرمایه ها به سوی ایران سرازیر می شود / دلیل افزایش قیمت ها جنگ اقتصادی است (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۱۶)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۱۳)
	جهش تولید در مناطق آزاد با بهرهبرداری از 50 پروژه زیربنایی (۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۳۸)
	آغاز بهره برداری از طرحهای ملی مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۲۸)
	در آیین افتتاح طرحهای ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور: روحانی: مناطق آزاد باید در سرمایه گذاری خارجی پیشران شوند (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۴۱)
	بهره برداری و احداث 102 طرح اقتصادی و زیربنایی سازمان مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۱۹)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۹:۴۳)
	احداث 217 هزار میلیارد تومان پروژه در مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۲۹-۰۶:۱۷)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۳۵)
	بورس بینالملل در کیش افتتاح میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۶:۳۷)
	آغاز عملیات اجرایی 50 پروژه در مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۲۷-۱۶:۳۹)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۲۱)
	روحانی: مناطق آزاد تجاری باید در جذب سرمایهگذاری خارجی پیشران باشند (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۰۸)
	افتتاح طرحهای ملی در مناطق آزاد تجاری توسط رئیس جمهور (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۰۸)
	گامی دیگر برای پیشرانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سرمایهگذاری خارجی (۰۰/۰۳/۳۱-۱۳:۴۹)
	بهرهبرداری از طرحهای ملی مناطق آزاد با حضور رییس جمهوری آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۳:۴۹)
	روحانی: تحریمها بزودی برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۳:۴۹)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۱۲)
	شوک به بازار ایران / تحریم ها به زودی برداشته می شود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۵۳)
	به دستور رئیس جمهوری صورت گرفت ؛ آغاز احداث پارک آبی و شهر بازی سر پوشیده در منطقه آزاد انزلی (۰۰/۰۳/۳۱-۲۳:۰۱)
	آیین بهرهبرداری از طرحهای مناطق آزاد تجاری؛ روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۱۲)
	حسن روحانی: تحریمها بزودی برداشته خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۰۳)
	روحانی: مردم بینی ترامپ را به خاک مالیدند/ به زودی تحریم ها برداشته می شود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۳۵)
	افتتاح 102 طرح اقتصادی و زیربنایی سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۴۶)
	زمانی که فهمیدند صادر کننده واکسن و ماسک شدیم، گفتند تحریم را برمیدارند / مردم به آینده کشور امیدوار هستند / تحریمها بزودی برداشته خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۴۶)
	تحریمها به زودی برداشته میشود+جزییات (۰۰/۰۳/۳۱-۰۷:۵۲)
	روحانی: انشاالله به زودی تحریم برداشته شده و سرمایه به کشور سرازیر می شود/ گرانی هست اما جنس زیاد است (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۳۰)
	ناکامی آمریکا در تحریم ها (۰۰/۰۴/۰۱-۱۴:۱۴)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۹:۵۹)
	مردم به آینده اقتصاد امیدوارند/ تحریمها به زودی رفع خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۲۱)
	مردم به آینده خود و کشور امیدوار هستند/ هر چه گفتیم همه چیز را تحریم کردهاند، عدهای باور نمیکردند (۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۱۶)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۰:۳۷)
	با حضور رئیسجمهور کشورمان از طریق ویدیوکنفرانس در کیش محقق شد: بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ٢١ طرح عمرانی با مجموع اعتبار ریالی و ارزی معادل ٤٢ هزار میلیارد ریال درکیش (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۱۸)
	روحانی: به زودی تحریمها برداشته و سرمایهها به ایران سرازیر میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۵۸)
	سازمان
	افتتاح 50 پروژه با ارزش 80 هزار میلیارد ریال در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی / 217 هزار میلیارد تومان پروژه در مناطق آزاد در دست احداث است (۰۰/۰۳/۲۷-۱۸:۴۲)
	با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور 17 پروژه صنعتی در منطقه آزاد اروند افتتاح و کلنگ زنی شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۲۴)
	راه آهن شلمچه به بصره مسیری برای زائران کربلا (۰۰/۰۳/۳۱-۱۶:۳۶)
	افتتاح 50 پروژه با ارزش 80 هزار میلیارد ریال در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی / 217 هزار میلیارد تومان پروژه در مناطق آزاد در دست احداث است (۰۰/۰۳/۲۸-۰۶:۵۸)
	آغاز عملیات احداث مجموعه پارک ابی و شهربازی سرپوشیده منطقه آزاد انزلی (۰۰/۰۳/۳۰-۱۳:۵۳)
	عملیات اجرایی ساخت مجموعه پارک آبی و شهربازی سرپوشیده آغاز شد (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۳۳)
	همزمان با پنجمین دور از مرحله افتتاح پروژه های مناطق آزاد به فرمان رییس جمهور؛ افتتاح 50 پروژه با ارزش 80 هزار میلیارد ریال در مناطق آزاد (۰۰/۰۳/۳۰-۱۴:۵۳)
	آغاز عملیات اجرایی 7 پلنت پتروشیمی به دستور رییس جمهور در منطقه آزاد چابهار (۰۰/۰۳/۳۱-۱۹:۵۳)
	دوشنبههای افتتاح "تدبیر و امید برای جهش تولید" در منطقه آزاد چابهار (۰۰/۰۳/۳۱-۱۹:۵۳)
	105 پروژه افتتاحی، کلنگ زنی و معرفی طرحهای در دست اجرای منطقه آزاد قشم در پنجمین دور افتتاحهای ریاست جمهوری مناطق آزاد کشور معرفی و به بهره برداری می رسد؛ قشم سرزمین رویدادهای طلایی (۰۰/۰۳/۳۰-۱۷:۲۳)
	در پنجمین دور افتتاحهای ریاست جمهوری در مناطق آزاد کشور 76 پروژه در حال اجرا منطقه آزاد قشم معرفی شد؛ تپش اقتصاد پویا در قشم (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۱۴)
	مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در آیین افتتاح و کلنگ زنی 29 پروژه و معرفی 76 پروژه درحال اجرای این منطقه با حضور ویدیو کنفرانسی ریاست جمهوری اعلام کرد؛ آغاز بهره برداری از 15 پروژه بزرگ در قشم با 24800میلیارد ریال سرمایه گذاری (۰۰/۰۳/۳۱-۱۵:۵۰)
	با حضور رئیسجمهور کشورمان از طریق ویدیوکنفرانس در کیش محقق شد: بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ٢١ طرح عمرانی با مجموع اعتبار ریالی و ارزی معادل ٤٢ هزار میلیارد ریال درکیش (۰۰/۰۳/۳۱-۰۹:۳۱)
	مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد در وبیناربهره برداری از طرح های عمرانی با حضوررییس جمهور خبرداد: ایجاد بورس بین الملل در کیش با هدف رونق فعالیت های اقتصادی و افزایش صادارات (۰۰/۰۳/۳۱-۱۲:۴۷)
	منابع ویژه
	حسن روحانی: به زودی تحریم برداشته خواهد شد (۰۰/۰۳/۳۱-۱۱:۳۸)
	روحانی: روابط ایران با آذربایجان گسترده میشود (۰۰/۰۳/۳۱-۰۸:۵۴)
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