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ﺳﺎل  ۹۲از ﺳﻮی رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺳﺎل ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎم
ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ دارد ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﺎﻃﻖ
آزاد ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﺣﻤﺎﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ در ﺳﺎل ۹۲
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺻﺪف ﻗﺸﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ

ﺳﺎل ۱۳۹۲از ﺳﻮی رﻫﺒﺮﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل ” ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻤﺎﺳﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی “ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮔﺮدﯾﺪ.

رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ﭘﯿﺎم ﻧﻮروزی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ

“ﺳﺎل  ۹۲ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﻣﯿﺪواراﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻫﻤﺖ
ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺤﺮک و ورزﯾﺪﮔﯽ
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ ِ دﺷﻤﻨﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺣﻀﻮر او
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪهی اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن و ﺑﺎ ﻫﻤﺖِ ﺑﺎ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺧﻮدﺷﺎن انﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮ و اﻣﯿﺪﺑﺨﺶﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ”.

در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﭘﯿﺎم ﻧﻮ روزی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

” اﻟﺒﺘﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺳﺎل  ۹۲در ﭘﯿﺶ رو دارﯾﻢ ،ﺑﺎز ﻋﻤﺪﺗﺎً
ِ
در دو ﻋﺮﺻﻪی ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ .در ﻋﺮﺻﻪی اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﺷﻌﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ
ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ؛ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎر و

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺖ؛ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﻧﯿﻤﻪی دوم ﺳﺎل  ۹۱ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺷﺪ و اﺑﻼغ ﺷﺪ ــ ﯾﻌﻨﯽ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺎر رﯾﻞﮔﺬاری ﺷﺪ ــ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
آن ،ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮﺑﯽ را آﻏﺎز
ﮐﻨﻨﺪ و انﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ”.

” ا ﻟﺒﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪی اﻗﺘﺼﺎد ،ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺣﻀﻮر
ﻣﺮدم ﺣﻀﻮر ﺟﻬﺎدی ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺣﻤﺎﺳﻪ و ﺑﺎ ﺷﻮر ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺖ
ﺑﻠﻨﺪ و ﻧﮕﺎه اﻣﯿﺪواراﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺷﺪ ،ﺑﺎ دل ﭘﺮ اﻣﯿﺪ و ﭘﺮ ﻧﺸﺎط
ﺑﺎﯾﺪ وارد ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﺳﻪآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد رﺳﯿﺪ”

وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ در ﻗﺒﺎل ﭘﯿﺎم ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی

ﺳﺌﻮل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ در ﻗﺒﺎل ﭘﯿﺎم رﻫﺒﺮی ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﻧﻘﺶ و
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪ آز اد ﻗﺸﻢ در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﺣﻤﺎﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﺠﺎد
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .

اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﻋﻤﺪه ﻫﺪف ﻧﻈﺎم از اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ در ﺳﺎل  ۱۳۶۹اﺳﺘﻔﺎده

ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎز اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ،در واﻗﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ،ﻋﻤﺮان ،
آﺑﺎداﻧﯽ وﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾﯽ از ﺟﺰﯾﺮه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﺐ ﺑﺰرگ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺻﺎدرات و واردات ،ﺟﻠﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻋﻠﻤﯽ و روز ﺟﻬﺎن ،ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ذﺧﺎﯾﺮ ﻋﻈﯿﻢ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ) ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ( و ﻣﻌﺎدن ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺗﻨﮕﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻫﺮﻣﺰ ،ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ
ﮐﺎﻣﻼ ٌ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ و
ﭘﯿﺸﺘﺎز در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺣﻮزه اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﻪ
وﯾﮋه در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .

ا ﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮﯾﮋه ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ در اوﻟﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ
ﺑﻄﻮر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .

در ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری وﻗﺖ ﺑﺮای دﮐﺘﺮ ﺷﻤﺲ اردﮐﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد ﭘﺲ
از اﻧﺘﺼﺎب اﯾﺸﺎن و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻣﺪه اﺳﺖ :

” ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺘﺎن را در اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﺻﻨﻌﺘﯽ از
ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ آرزو دارم “

ﺑﺎ اراﯾﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ  ,ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺎم ﻧﻮروزی ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺳﺎل  ۹۱و  ۹۲ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد .دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎﺳﺖ
ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد  ,ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ادارات
دوﻟﺘﯽ  ,ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮﯾﺰه ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﺟﺮای ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ ﺻﻨﻌﺖ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی

ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻌﻨﺎ داری ﺑﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ
وﺟﻮدی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ و ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در
ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﻧﻮروزی ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۹۱و  ۹۲ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد  .ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻬﺎدی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدد .

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻬﺎدی اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﺪﻟﯽ  ,ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ,
ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ  ,ﻧﯿﺎز اﺻﻠﯽ اﺳﺖ
 .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ارﮔﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ ,ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ
آزاد ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری  ,ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺘﻮﻟﯽ
اﻗﺘﺼﺎد  ,ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎن ,ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن
و اﺟﺮاﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد

ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺤﺖ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻌﺎر
ﺣﻤﺎﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪه و اﺑﺰار و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺰﯾﺮه
را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ  ,دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎری ﺟﻬﺎدی زده ﺗﺎ در راﺳﺘﺎی ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت
رﻫﺒﺮی ﺣﻤﺎﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻖ ﮔﺮدد.

ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری

ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻬﺎد و ﺣﻤﺎﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ .

 -۱ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺰﯾﺮه و ﺗﻼش ﺑﺮاﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻗﺘﺼﺎد را در
ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺷﻌﺎر ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در آن
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻗﺘﺼﺎدی  ,ﻗﺸﻢ و ﺣﻤﺎﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺤﻮر
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

 -۲ارﺗﻘﺎ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ واﺣﺪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻌﺎل ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد

 -۳ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﻫﺪاف و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ادارات ﺷﻬﺮی در راﺳﺘﺎی ﺧﺪﻣﺖ
رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ واﺣﺪ ﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدد

 -۴ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺸﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮﯾﮋه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و
ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
)ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ  ,دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ( در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﻮﺷﺶ ﮔﺮدد.

 -۵ﺑﺎ ﻣﺮور ﻣﺠﺪد ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی واﺣﺪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻧﮕﺮش
ﻫﺎ  ,ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ  ,ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ واﺣﺪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎ روﺣﯿﻪ ﺟﻬﺎدی ﺳﺎزﮔﺎری داده ﺷﺪه و ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ و در ﻧﮑﺎت
ﻣﻨﻔﯽ و ﯾﺎ ﺑﻼ اﺛﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮدد.

 -۶ادارات و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ در ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﻣﻘﺮرات ﺧﻮد ﺑﺎ
ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﻼش ﮐﺮده و ﻫﺪف ﮐﻼن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .

 -۷ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻀﻮر ی ﭘﺮ رﻧﮓ در ﺻﺤﻨﻪ داﺷﺘﻪ و ﭘﺎﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮﻧﺪ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻨﮑﻪ :

اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺘﻮﻟﯿﻦ و ﺣﻀﻮر ﭘﺮ رﻧﮓ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن  ,ﺳﺎل ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﻟﯽ ﭘﺮ ﺑﺎر ﺑﺮای
ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻬﺎدی  ,ﺑﺎ ﺷﻮر ,ﺑﺎ
ﻫﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪ و ﻧﮕﺎه اﻣﯿﺪواراﻧﻪ و ﺑﺎ دل ﭘﺮ اﻣﯿﺪ و ﭘﺮ ﻧﺸﺎط وارد
ﻣﯿﺪان ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﺳﻪآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻪ آﺑﺎدﻧﯽ و رﺷﺪ
ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺮﺳﯿﻢ .

علی اسلام نیا

دبیر موسسه خانه صنعت  ,معدن و تجارت قشم

منابع :

 -۱پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

 -۲پرتال سازمان منطقه آزاد قشم

 -۳خبر گزاری جمهوری اسلامی

 -۴پایگاه اطلاع رسانی معاونت اجرایی ریاست جمهوری ) مصاحبه با
مدیر عامل منطقه آزاد قشم (

 -۵مجموعه مقالات همایش ملی قشم و چشم انداز آینده جلد دوم

]]ad_2
Source link

