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دهم اردیبهشت     روز ملی 
خلیج افرس رگامی باد
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اناهلل و انا الیه راجعون
جناب آقای کاظم پناهی

مدیر عامل محترم جامعه مراکز پذیرایی کیش
با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده ، درگذشت والده گرامی تان را به جنابعالی و خانواده محترم 
تســلیت  و تعزیت عرض نموده ، از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واســعه وعلو درجات 

وبرای شما ، خانواده محترم و معزز و همه بازماندگان صبر و سالمتی  آرزو مندیم.

محسن ناصری - شرکت آنا کیش - شرکت الکتریک کار 
 گروه خودرویی و ریلی آکیا دویچ

صفحه 3 صفحه 3۩ ۩

 

اقتصاد کیش - 82 پروژه صنعتی، 
عمرانی و کشاورزی در 5 منطقه آزاد 
و 7 منطقه ویژه اقتصادی فردا در فاز 
نخست افتتاح پروژه های مناطق آزاد 

در دولت سیزدهم به افتتاح رسید. 
و  عمرانی  صنعتی،  پروژه   82
کشاورزی با بیش از 61 هزار میلیارد 
ریال سرمایه گذاری در مناطق آزاد 
تجاری ـ صنعتی قشم، ارس، کیش، 
انزلی و ماکو و مناطق ویژه اقتصادی 
لرستان،  بوشهر،  سهالن،  پارسیان، 
صورت  به  نمین  و  بجنورد  المرد، 
همزمان توسط رییس جمهور محترم 

به بهره برداری رسید. 
های  پروژه  افتتاح  از  دوره  این  در 
اقتصادی؛  ویژه  و  آزاد  مناطق 
و  مستقیم  صورت  به  اشتغالزایی 
غیرمستقیم برای بیش از 8 هزار نفر 

ایجاد خواهد شد.
بر این اساس؛ 25 پروژه صنعتی و 
به  ارس  آزاد  منطقه  در  کشاورزی 
ترین  مهم  که  رسید  برداری  بهره 
آن افتتاح واحدهای پرشیان خودرو 
ارس، احداث گلخانه هیدروپونیک 
و صنایع سازه است. ارزش سرمایه 
گذاری ها در پروژه های »منطقه آزاد 
ارس« 10 هزار و 454 میلیارد ریال و 
8.5 میلیون دالر است که برای 395 
نفر به صورت مستقیم فرصت شغلی 

جدید ایجاد کرده است.
26 پروژه نیز در منطقه آزاد قشم به 
سرمایه  ارزش  رسید.  برداری  بهره 
قشم 207  در  پروژه ها  این  گذاری 
میلیارد ریال  و 90 میلیون یورو است 
و تعداد فرصت شغلی ایجاد شده نیز 

477 نفر است. 
همچنین در نخستین مراسم افتتاح 
ویژه  و  آزاد  مناطق  های  پروژه 
اقتصادی 8 پروژه در منطقه آزاد کیش 
گذاری  سرمایه  ارزش  شد.  افتتاح 
پروژه ها در کیش 14 هزار و 505 

تماما توسط  میلیارد ریال است که 
بخش دولتی و خصوصی تامین شده 
است. فرصت شغلی ایجاد شده نیز 
در این پروژه ها 374 نفر خواهد بود 
که مهم ترین آن افتتاح هلی پورت 
و هلی پد فرودگاه، احداث انبار و 
سیستم انتقال بار از دریا به خشکی 
سالن های  به سازی  و  بازسازی  و 

ورزشی اسکواش است.
در منطقه آزاد انزلی نیز 12 پروژه به 
ارزش سرمایه گذاری 3 هزار و 470 
میلیارد ریال به بهره برداری رسید. 
این پروژه ها امکان اشتغال 355 نفر 
کرده  فراهم  مستقیم  صورت  به  را 
انتقال  لوله  خطوط  ساخت  است. 
فرآورده های فله مایع، واحد تولید 
تولید  واحد  و  پزشکی  تجهیزات 
جمله  از  همراه  تلفن  جانبی  لوازم 
آزاد  منطقه  در  که  بود  هایی  پروژه 

اروند افتتاح شد. 
پروری  دام  اول  فاز  از  بهره برداری 
با  ماکو  آزاد  منطقه  راس  10هزار 
سرمایه گذاری 2 هزار میلیارد ریالی 
به صورت  که 300 فرصت شغلی 
مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می کند، 

در این روز صورت گرفت.
همچنین 11 پروژه نیز در مناطق ویژه 
سهالن،  نمین،  پارسیان،  اقتصادی 
بوشهر، لرستان، المرد و بجنورد به 

بهره برداری رسید. 
قابل  های  پروژه  ارزش  مجموع 
اقتصادی  ویژه  منطقه  در  افتتاح 
توسط  یورو  میلیون   27.9 پارسیان 
بخش دولتی است. پست شماره 7 
از جمله  پارسیان  بندر  و شماره 8 
این  افتتاح در  مهم ترین موارد قابل 
منطقه بود. این پروژه ها در مجموع 
پارسیان  اقتصادی  ویژه  منطقه  در 

اشتغال 100 نفر را به همراه دارد.
در منطقه ویژه اقتصادی سهالن نیز 
ماشین  مونتاژ  و  واحدهای طراحی 

تولید  کاغذسازی،  صنایع  آالت 
مواد ضدعفونی کننده و پاک کننده 
غیرالکلی، انواع یخچال و فریز افقی 
یخچال  و  خانگی  غیر  عمودی  و 
و فریزر صندوقی خانگی با حجم 
سرمایه گذاری یکهزار و 421 میلیارد 
ریال و اشتغالزایی 275 نفر به بهره 

برداری رسید. 
طرح توسعه کود شیمیایی و طرح 
توسعه واحد تولید قند کله از جمله 
طرح هایی است که در منطقه ویژه 
گذاری  سرمایه  با  بوشهر  اقتصادی 
بخش  توسط  ریالی  میلیارد   520
به بهره برداری رسید و  خصوصی 
بالغ بر 80 فرصت شغلی به صورت 

مستقیم ایجاد می کند.
ویژه  منطقه  فاضالب  خانه  تصفیه 
اقتصادی لرستان نیز روز پنجشنبه به 
بهره برداری رسید که قابلیت تصفیه 
600 متر مکعب آب در روز را دارد 
صورت  به  شغلی  فرصت   17 و 
مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می کند. 
 144 گذاری  سرمایه  با  طرح  این 
ساخته  دولتی  بخش  ریالی  میلیارد 

شد.
بند  سیل  اجرای  عملیات  تکمیل 
 110 که  المرد  ویژه  منطقه  غربی 
مستقیم  صورت  به  شغلی  فرصت 

با  است  کرده  ایجاد  غیرمستقیم  و 
ریالی  میلیارد   84 گذاری  سرمایه 

بخش دولتی به نتیجه رسید.
اجرای شبکه روشنایی معابر منطقه 
طرح  نیز  بجنورد  اقتصادی  ویژه 
ویژه  مناطق  در  که  است  دیگری 
 13 گذاری  سرمایه  با  اقتصادی 
میلیارد ریالی به بهره برداری رسید و 
20 فرصت شغلی نیز ایجاد می کند.

در مجموع این 11 پروژه در مناطق 
ویژه اقتصادی، 517 فرصت شغلی 
به صورت مستقیم، بالغ بر 2 هزار 
صورت  به  شغلی  فرصت   330 و 
با  که  کند  می  ایجاد  غیرمستقیم 
ریالی  میلیارد   241 گذاری  سرمایه 
ریالی  میلیارد   1941 دولتی،  بخش 
میلیون   27.9 و  خصوصی  بخش 

یورویی ارزی به سرانجام رسید.
در مجموع 39 طرح  است؛  گفتنی 
 4 و  عمرانی  طرح   39 صنعتی، 
از  فاز  اولین  در  کشاورزی  طرح 
افتتاح طرح های صنعتی، عمرانی و 
کشاورزی در مناطق آزاد در دولت 
سیزدهم افتتاح شد و بالغ بر 8 هزار 
مستقیم  صورت  به  شغلی  فرصت 
ایجاد  مناطق  این  در  غیرمستقیم  و 
می کند و نقشی بسزا در رفع بیکاری 

در مناطق محروم ایفا می کند.

توسط رئیس جمهور رقم خورد؛

افتتاح افتتاح 8282 پروژه صنعتی، عمرانی و کشاورزی  پروژه صنعتی، عمرانی و کشاورزی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
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نقد روز . . .

اسکله گردشگری بندر چارک

افتتاح افتتاح 8282 پروژه صنعتی، عمرانی و کشاورزی  مناطق  پروژه صنعتی، عمرانی و کشاورزی  مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی توسط  رییس جمهورآزاد و ویژه اقتصادی توسط  رییس جمهور
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سعید محمد دبیر شورایعالی مناطق آزاد :

تراز تجاری مناطق آزاد 
مثبت است

 در آیین بهره برداری پروژه های مناطق آزاد مطرح شد:

تاکید رئیس جمهور بر میدان دادن تاکید رئیس جمهور بر میدان دادن 
به  بخش خصوصی و استفاده از به  بخش خصوصی و استفاده از 
نیروهای بومی در مناطق آزاد نیروهای بومی در مناطق آزاد 

   اقتصاد کیش -  رییس جمهور گفت:هدایت، نظارت و حمایت سه وظیفه دولت در 
راستای هماهنگ سازی بخش خصوصی با اقتصاد است. باید به فعالیت های مولد در 

کشور میدان داد و موانع سرمایه گذاری در این زمینه را برطرف کرد. 
سید ابراهیم رییسی روز پنجشنبه در آیین بهره برداری همزمان از 82 پروژه صنعتی، 
عمرانی و کشــاورزی شورای عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با 
تشکر از تمامی دست اندرکاران اجرای این پروژه ها ابراز امیدواری کرد که این طرح ها و 
اقدامات اجرا شده در جهت تولید، اشتغال و کارآفرینی با محوریت علم و فناوری برای 
مردم برکات زیادی داشته باشد.   رییس جمهور افزود: فلسفه تاسیس مناطق آزاد 
تجاری این است که از ظرفیت های موجود در جهت تولید، اشتغال و فعالیت های 
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ترمیم ، رنگ آمیزی و زیباسازی 
المان شهری در جزیره کیش

آگهی دعوت به مجمع آگهی دعوت به مجمع 
عمومی عادی  عمومی عادی  
بازار پردیس یکبازار پردیس یک


