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علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده قاضی منصوری درباره زنی که پیش از این 
درباره او توضیح داده بود و در گزارش اخیر »فرناز« نامیده شــده، چنین توضیح 
می دهد: »خانواده منصوری ناراحتند که در رسانه ها درباره این زن طوری حرف 
زده شده که انگار او با آقای منصوری ارتباط غیرمتعارف داشته است. چنین چیزی 
نبوده؛ این زن از مدت ها قبل از اینکه آقای منصوری از کشور خارج شود، برای 
ادامه تحصیل به فرانســه رفته، ولی با قاضی منصوری در ارتباط بوده و او را از 
آلمان تا رومانی همراهی کرده است.«  طباطبایی می گوید این زن اطالعات بسیار 
ارزشــمندی دارد که می تواند به پرونده کمک کند اما کســی او را حتی به عنوان 
مطلع هم برای ارائه توضیحات نخواسته است؛ »از هیچ  کس درباره این پرونده 
ســوال و جواب نشــده است!« به  گفته وکیل خانواده منصوری، زمانی که جسد 
منصوری به ایران آمد، کامال منهدم شده و بر اساس گفته خانواده، از سرِ قاضی 
منصوری فقط اسکلت باقی مانده بود و به همین دلیل هم آنها نتوانستند جسد را 
شناسایی کنند و ظاهرا از طریق DNA هویت جسد تعیین شده است: »خانواده 
می گویند که مســئوالن یک لحظه کفن را کنار زدند و ما فرصت این را که کامال 

بررسی کنیم، نداشته ایم.«

رییس ســتادکل نیروهای مسلح گفت: پرواز دو فروند هواپیماهای بی۵۲ 
از آمریکا در منطقه و بازگشت آنها ارزش عملیاتی قابل توجهی ندارد. سرلشکر 
محمد باقری در حاشــیه همایش مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقــدس درباره تحرکات اخیر آمریکا در منطقه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
پرواز دو فروند هواپیما بی ۵۲ از آمریکا به روی منطقه و بازگشــت آنها ارزش 
عملیاتی قابل توجهی ندارد. رییس ســتادکل نیروهای مسلح افزود: در یک ماه 
اخیر، ناو هواپیمابر و ناو بالگرد بر آمریکا و همچنین ناو زیرسطحی جورجیا از 
منطقه خلیج فارس خارج شــده و در شعاع بیش از یکهزار کیلومتری از سواحل 

ایران قرار گرفته اند.

محمود احمدی نژاد، رئیس دولت های نهم و دهم در گفتگویی درباره پیدا 
و پنهان طرح هدفمندی یارانه ها صحبت کرده است. او با تکرار جمله جنجالی 
اش درباره اینکه یارانه ها پول امام زمان اســت، می گوید؛ اگر دست من بود این 
طرح را در یک گام اجرا می و خیال مردم را راحت می کردم. احمدی نژاد گفت: 

گفتم پول یارانه، مال امام زمان است، یعنی اگر بیایند مساوی پرداخت می کنند.

صالحی رئیس ســازمان انرژی اتمی  گفت : تحریم ها از اســاس یک امر 
ظالمانه ای بود و اصاًل ما چرا تحریم شدیم، چون دنیا، دنیای منطق نیست. دنیای 
منطق زور اســت نه زور منطق؛ لذا عده ای حاکمیت و شــیوه ی حکمرانی ایران 
را مطابق میل خودشــان در نظم جهانی نمی بیننــد و با ما درگیرند. اصلش این 
است؛ یعنی حکمرانی ما از دیدگاه آن ها مشکل است، واال بحث هسته ای، حقوق 
بشــر و دموکراســی مباحثی نیستند که واقعاً مهم باشــند، چون ما موارد زیادی 
در کشــورهای اطرافمان داریم. کدامشان دموکراسی و حقوق بشر دارند؟ اصاًل 
کدامشان واقعًا  انتخابات درست حسابی دارند؟ اّما می بینید که مشکلی ندارند و 
در مدار سیاسی کشورهای استکباری می چرخند و کارشان را هم انجام می دهند. 
پس محوری ترین چالش ما با غرب، همان شیوه ی حکمرانی ماست. برای آن ها 
یک چیز مجهولی اســت و چنین چیزی در دنیا وجود نداشته که بر اساس اصل 

والیت فقیه باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هیچ بعید نیست که آمریکایی ها 
به عنوان خدمت پزشــکی، واکســن های جعلی را به ایران بفرستند تا پولی از ما 
بگیرند و بعدا یا مردم ما را بیمارتر کنند یا بکشند. آیت اهلل موحدی کرمانی عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با علمی بودن بیانات مقام معظم رهبری 
در خصوص ممنوعیت خرید واکسن کرونا از آمریکا و انگلیس، اظهار داشت: 
فرمایــش رهبری در خصوص منع خرید واکســن از آمریکا و انگلیس صد در 
صد علمی اســت؛ به این دلیل که هیچ اعتمادی به این کشــورها نیست و اینها 
غیر از دشمنی با ما هیچ برنامه ای نداشتند. وی تصریح کرد: هیچ بعید نیست که 
آمریکایی ها به عنوان خدمات پزشکی، این واکسن های جعلی را به ایران بفرستند 
تا پولی از ما بگیرند و بعداً یا مردم ما را بیمارتر کنند یا بکشند. عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با طرح این سوال که آیا ما آمریکا و اروپا را دلسوز خود می دانیم، 
گفت: این ها که هر چه به ایران نشان دادند غیر از ظلم و ستم نبوده است. بنابراین 
هیچ دلیلی ندارد که ما خودمان را به دست اینها بدهیم که برای ما واکسن تهیه کنند.

کیوان امجدیان، فعال رسانه ای اصولگرا در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 
تا حاال به این فکر کرده اید که چرا آثار نمایشی هالیودی با وجود طرح انتقادات 
گسترده حتی درسطح رئیس جمهور آمریکا اغلب موفق بوده و توانسته اند هم 
در جهت پیشــبرد اهداف آمریکا حرکت کند و هم از ســوی دیگر مردم را _چه 
موافق و چه مخالفان سیاستهای آمریکا_ با خود همراه سازند؟ واقعیت این است 
که سیاستگذاران سینمای آمریکا و هالیوود حاال دیگر این را می دانند که هر سه 
این فاکتورها باید یکجا در یک اثر باشد تا بتوان آن را به یک اثر مفید مهم و موثر 

بدل سازد.

محمود صادقی نماینده سابق تهران در مناظره با میرتاج الدینی درباره اصالح 
قانون انتخابات گفت: ممنوعیت قانون انتخابات برای نظامی ها نوعی شرط سلبی 
و خالف قانون اساسی است ولی چون در بند ۱۶ سیاست های کلی انتخابات بر 
ممنوعیت ورود نیروهای مسلح در دسته بندی های سیاسی و جناحی انتخاباتی و 
جانبداری از داوطلبان تاکید شده بهتر بود که در طرح به آن توجه می شد. بند۱۵ 
سیاست های کلی انتخابات بر رعایت کامل بی طرفی از سوی مجریان و ناظران 
تاکید دارد اما در انتخابات دوره آقای احمدی نژاد، آقای جنتی و آقای یزدی بیانیه 
دادند و از آقای احمدی نژاد طرفداری کردند، در حالی که آنها ناظر بودند و آقای 
الهام به مصلی رفت و به نفع آقای احمدی نژاد سخنرانی کرد. برخی از اعضای 
شورای نگهبان از جمله آقای یزدی مشمول مجازات شش ماه حبس بودند. چرا 
که بر اســاس بند ۱۵ سیاست های کلی انتخابات ناظرین حق جانبداری از یک 
کاندیدا را ندارد و مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات از شــش ماه تا دو ســال 
حبس یا سه میلیون تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی 
از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیات های اجرایی 

و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.

محمدرضا میرتاج الدینی، نماینــده مجلس یازدهم در مناظره با محمود 
صادقــی درباره طرح اصالح قانون انتخابات، گفــت: مدتهای زیادی بود که 
این قانون اصالحیه نخورده بود. علیرغم اینکه در اجرای این قانون مشکالتی 
مشــاهده می شد اما متاســفانه نسبت به اصالح آن اقدامی صورت نگرفته بود. 
اینکــه تحلیل های گوناگون می گویند طرح را برای فرد خاص و افراد خاص 
نوشــته اند را قبول ندارم. من در گفتگوهایی که با نمایندگان و آقای قالیباف 
داشــتم دیدم که خیلی در جریان آنچه در کمیسیون گذشته قرار ندارد و پیگیر 
این طرح نبوده است. خود کمیسیون تخصصی ورود پیدا کرده بود و قالیباف هم 
به عنوان رئیس مجلس مثل همه طرح ها آن را مدیریت کرده تا دستور جلسه 

پیش رود و هیچ ارتباطی به ایشان نداشت.

اخبار ویژه ...

مرادی رئیس هیات تحقیق و تفحص از سازمان منطقه آزاد قشم  خبر داد

تحقیق و تفحص از سازمان منطقه آزاد قشم کلید خورد

سرویس سیاسی- هاشــمی طبا در گفتگو با نامه نیوز احتمال اجماع روی 
اسحاق جهانگیری را کم دانست و گفت: شاید اکثریت اصالح طلبان از وی حمایت 
کنند، اما روی او اجماع نمی کنند. فرصت باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری 
روز به روز کمتر می شود و گمانه زنی ها درباره کاندیدا هایی احتمالی نیز داغ تر. در 
هر کدام از جریان های سیاســی اسامی بسیاری مطرح است که مردم و سیاسیون 
درباره آنان نظرات متفاوتی دارند. ســید مصطفی هاشمی طبا در گفتگو یی  نظر و 
پیش بینــی خود درباره وضعیت برخی از گمانه های مطرح در جریان اصالحات 

را می گوید.
این روز ها گمانه کاندیداتوری آقای سیدحسن خمینی جدی شده است 
و برخی معتقد هســتند که او می تواند گزینه مورد اجماع اصالح طلبان باشد. 

نظر شما چیست؟
من این احتمال را صفر می دانم.

احتمالی کاندیداتوری او یا اجماع اصالح طلبان را روی او؟
احتمال کاندیداتوری او را صفر می دانم؛ بنابراین بحث اجماع هم معنا ندارد.

چرا این احتمال را صفر می دانید.
فکر نمی کنم که خودش تمایلی داشته باشد. همین.

چند روز قبل در مراسم سالگرد مرحوم هاشمی گفته بودند که اگر کشور 
به کســی نیاز داشته باشد، نباید از مسئولیت شانه خالی کند. همین هم باعث 
شد گمانه زنی درباره کاندیداتوری او جدی شود. به نظر شما این جمله ابراز 

تمایل به کاندیداتوری نیست؟
فکر می کنم این جمله را درباره خودشان نگفته اند.

درباره کیست؟ برخی معتقد بودند که منظورشان آقای ظریف بوده است. 
نمی دانم درباره کیست. باید از خودشان بپرسید. اما من اطمینان دارم که ایشان 

تمایلی به کاندیداتوری ندارد.
بحث کاندیداتوری آقای جهانگیری هم دوباره جدی شده است. به نظر 

شما او مایل است که کاندیدا شود؟
به نظر من بدش نمی آید. اســتنکافی نکرده است و ممکن است که کاندیدا 

شود.
اصالح طلبان از او استقبال می کنند؟ مورد اجماع قرار می گیرد؟ 

به نظر من اصالح طلبان درباره او به اجماع نمی رسند. چون مخالف هم بین 
اصالح طلبان دارد و این طور نیست که همه با ایشان موافق باشند.

این مخالفت ها به خاطر حضورشــان در دولت و عملکرد دولت است یا 
مسائل دیگر؟

مســائل دیگر را نمی دانم. اما برخی فکر می کنند که جهانگیری رای آوری 
ندارد و یا اینکه اگر رای بیاورد بتواند کاری که الزم اســت را انجام دهد؛ بنابراین 

شاید اکثریت با او موافق باشند، اما مورد اجماع نیست.
موضوع ائتالف با الریجانی را چقدر محتمل می دانید؟

بعید نیست.
کدام احزاب و طیف های اصالح طلبان با او همراه می شوند؟

تعدادشــان زیاد اســت و نمی توان گفت کدام ها. به نظر می رسد که اکثریت 
اصالح طلبــان با الریجانی ائتالف می کنند البته اگر خودش بخواهند، شــاید هم 

نخواهد.
احتمال رای آوری الریجانی چقدر است؟

به نظر من اگر از سوی طیفی از اصالح طلبان و طیفی از اصولگرایان حمایت 
شود، احتمال رای آوری هم دارد.

آقای عارف هم همچنان یکی از گزینه های جریان اصالح طلب هستند. به 
نظر شما کاندیدا می شوند؟ ظرفیت موفقیت در انتخابات را دارند؟

به نظر من نباید وارد شــود. او یک شــخصیت علمی است. البته هر کسی که 
بیاید، نمی تواند کاری کند. عارف هم اگر بیاید نمی تواند کاری کند پس بهتر است 

که همان شخصیت عملی را برای خود حفظ کند و کاندیدا نشود.
فکر می کنید که اصالح طلبان نهایتا ظریف را راضی می کنند که کاندیدا 

شوند؟
به نظر من او راضی نمی شود.

سرویس سیاسی- رئیس ستاد استان تهران سیدابراهیم رئیسی در انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال 9۶ درباره محوریت جبهه پایداری در عرصه فعالیت 
انتخاباتی برای ســید ابراهیم رئیســی گفت: خیر این طور نیست، جبهه پایداری 
بخشی از آن مجموعه تشکل های شناسنامه دار است و خیلی های دیگر هم هستند.

معادالت انتخابات ریاســت جمهوری سال ۱400 در مجموعه اصولگرایان 
هر روز تغییر می کند. اخیرا نیز خبرهایی در مورد احتمال نامزدی آقای رییســی 

مطرح شده است.
سیدمهدی هاشمی درباره شایعه فعال شدن ستادهای انتخاباتی حامیان آقای 
سیدابراهیم رئیسی گفت: بسیاری از تشکل ها، احزاب و گروه های شناسنامه دار 
و شخصیت های مطرح درخواست دارند که آقای رئیسی برای انتخابات ریاست 
جمهوری ســال ۱400 نامزد شــود اما ایشان تا به امروز پاسخ مثبتی نداده اند، در 
گذشته نیز پاسخ های منفی متعددی از سوی ایشان شنیده شده است. حاال اینکه 

این فشارها کارساز باشد یا نباشد بحث دیگری است.
وی افزود: احزاب، تشــکل ها، گروه ها و شخصیت ها اعالم آمادگی کردند 
برای اینکه ستادهای انتخاباتی آقای رئیسی را طبق برنامه ریزی با پشتیبانی مردمی 
راه اندازی کنند. در واقع این یک حرکت خودجوش اســت اما آقای رئیســی تا 
به االن این موضوع را نپذیرفته اند و هیچ اقدام عملیاتی و اجرایی در این راســتا 

صورت نگرفته است.
رئیس ســتاد استان تهران سیدابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری 
ســال 9۶ یادآور شد: اگر آقای رئیســی وارد صحنه انتخابات شوند حتما و قطعا 
مشــابه قبل یک اجماعی روی نام ایشــان صورت خواهد گرفت و اساسا یکی از 
دالیلی که این تقاضا شکل گرفته برای آن است که احزاب، تشکل ها، گروه ها و 

شخصیت ها معتقدند روی فرد دیگری وحدت و اجماع شکل نخواهد گرفت.
وی درباره انتخاب مرتضی آقاتهرانی به عنوان مسئول رایزنی برای سیدابراهیم 
رئیسی، ادامه داد: این خبر را تأیید نمی کنم. تنوع تقاضا و مطالبه برای کاندیداتوری 
آقای رئیسی از سوی تشکل های مختلف اعم سیاسی، اجتماعی، مذهبی، علمی 
و پژوهشــی وجود دارد ولی اینکه بگوییم فردی نمایندگی پیدا کرده اســت خیر 

این طور نیست.
هاشــمی درباره محوریت جبهه پایداری در عرصه فعالیت انتخاباتی برای 
سید ابراهیم رئیسی، یادآور شد: خیر این طور نیست، جبهه پایداری بخشی از آن 

مجموعه تشکل های شناسنامه دار است و خیلی های دیگر هم هستند.

هاشمی طبا:

اکثریت اصالح طلبان از الریجانی 
حمایت می کنند

سیدمهدی هاشمی: 

رئیسی بیاید همه حول او اجماع 
می کنند

نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور 
در دوران جنگ اقتصادی قابل توجه است

سرویس سیاسی- اســحاق جهانگیــری در 
این جلســه با تاکید بر نقش مناطق آزاد کشــور در 
توســعه بویژه در دوران ســخت تحریم ها، اظهار 
داشــت: نقش و جایگاه مناطــق آزاد در این برهه 
حســاس برای رفع نیازهای کشور قابل توجه بود 
و امیدواریم با اصالحات انجام شــده شاهد توسعه 

فعالیت ها در مناطق آزاد کشور باشیم.
جهانگیری اظهار داشت: جهت گیری اصلی 
فعالیت ها در مناطق آزاد باید به ســمت توســعه 
صادرات در آینده باشــد زیرا این جهت گیری می 
تواند عالوه بر جذب سرمایه گذاری موجب رونق 

فعالیت ها در این مناطق شود.
او با قدردانی از دبیرخانه شورای عالی مناطق 

آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی و نیز مدیران 
عامل و اعضــای هیات مدیره مناطق آزاد و مناطق 
ویژه اقتصادی، گفت: تهیه طرح جامع برای مناطق 
ویژه اقتصادی می تواند توسعه سامان یافته مناطق 
و در نهایت به ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری 

و توسعه منجر شود.
معــاون اول رییس جمهور بــا تاکید بر توجه 
به بودجه مصوب و قوانین از ســوی مدیران عامل 
مناطق آزاد، از دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد 
تجــاریـ  صنعتــی و ویژه اقتصادی خواســت تا 
گزارش عملکرد مبنی بر اجرای تکالیف الزام شده 

از سوی شورا را در سالهای گذشته ارائه دهند.
در این جلسه که وزرای امور خارجه، فرهنگ 

و ارشــاد اسالمی، دادگســتری، تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی و رییس ســازمان حفاظت محیط زیست 
حضور داشــتند، مرتضی بانک، دبیر شورای عالی 
مناطــق آزاد تجــاریـ  صنعتی و ویــژه اقتصادی 
گزارشــی از طرح ها و اقدامات انجام شده در این 

مناطق ارائه کرد.
در این جلسه عالوه بر تصویب صورت های 
مالی ســال ۱398 ســازمان های مناطق آزاد کیش، 
اروند، انزلــی، ارس، ماکو و چابهار، اعضا با طرح 
جامــع مناطق ویژه اقتصــادی کازرون، بانه، کاوه، 
شهرکرد، دامغان، ســرخس، دوغارون و فرودگاه 

پیام موافقت کردند.
واگــذاری زمین رایگان به اداره ثبت اســناد 
و امــالک کیش جهت احداث ســاختمان اداری و 
مجوز پرداخت نقدی از ۲0 درصد بصورت شناور 
تا ۵0 درصد در پروژه ترمینال جدید فرودگاه کیش 

از دیگر مصوبات این جلسه بود.
در ایــن جلســه همچنین اصالح اساســنامه 
ســازمان های مناطق آزاد، اصالح محدوده منطقه 
ویــژه اقتصادی المرد، قصرشــیرین و رامشــاد و 
تدقیق محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
در قسمت های ۱ و ۲ نیز به تصویب شورای عالی 

رسید.
تعییــن محدوده منطقــه آزاد تجاری و منطقه 
ویــژه اقتصادی فــرودگاه امام خمینــی)ره( و نیز 
موافقت با انتشار اوراق و صکوک برای مناطق آزاد 
چابهار، قشم و ارس در چارچوب بودجه مصوب 
و رعایــت مقررات بانک مرکزی از دیگر مصوبات 

این جلسه بود.
در این جلســه مقرر شد در صورت اخذ نظر 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان برنامه 
و بودجه، مجوز الزم برای قیمت های جدید و تغییر 
احجام و مقادیر کار خارج از ســقف تعیین شده در 
ماده ۲9 شــرایط عمومی پیمانی در پروژه ترمینال 

جدید فرودگاه کیش ارائه شود.

سرویس سیاســی- نایب رئیــس کمیسیون 
انرژی مجلس، از آغاز به کار هیئت تحقیق و تفحص 

از سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد.
احمد مرادی رئیس هیات تحقیق و تفحص از 
سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار رئیس هیات مدیره 
و مدیران ســازمان منطقه آزاد قشم؛ گفت: تحقیق و 
تفحص از سازمان منطقه آزاد قشم، فرصت ۶ ماهه 
دارد، امــا با توجه به اینکه عمر کاری دولت تا چند 
مــاه دیگر تمام خواهد شــد، تالش خواهیم کرد تا 
قبل از اتمام مســئولیت مدیران، این بررسی ها را به 
اتمام برسانیم تا مدیران فعلی بتوانند پاسخگو باشند.
احمــد  مرادی افزود: حدود 30 ســال از عمر 
ســازمان منطقه آزاد قشم می گذرد و اگرچه در طی 

این 30 ســال اقداماتی انجام شــده، اما در کنار آن 
مشکالتی هم وجود داشته است، هرچند شائبه هایی 
وجود دارد کــه مناطق آزاد حیات خلوت دولت و 
اشخاص خاصی اســت، لذا اگر برای مردم ابهامی 
در عملکــرد منطقــه آزاد وجــود دارد باید آن را 
روشــن کنیم، اگر تخلفی وجــود دارد باید جلوی 
آن را بگیریم و اگر هم تخلفی نبوده وظیفه داریم به 

اطالع مردم برسانیم.
نماینده مردم بندرعباس، قشــم، ابوموســی، 
حاجــی آباد و خمیر در مجلــس، گفت: در انجام 
تحقیق و تفحــص به هیچ عنوان قصد مچگیری یا 
پرونده سازی برای کسی را نداریم، در طول زندگی 
همیشــه ســعی کردم آخرتم را به دنیای هیچکس 

نفروشــم، مدیون هیچکس جز لطف خدا و مردم 
نیستم.

مــرادی با بیــان اینکه هیچگاه بــه اندازه یک 
خودکار هم از سازمان منطقه آزاد  قشم در خواست 
شخصی نداشته اســت، اضافه کرد: نسبت به مردم 
تعصب دارم و اگر احســاس کنم جایی در هر نقطه 
از کشــور حقی از مظلومی ضایع شود وظیفه دارم 
براســاس اصل 84 و 8۶ قانون اساســی از حقوق 
مردم تمام کشــور دفاع کنم لذا در موضوع تحقیق 
و تفحــص، بیت المال و حقوق تمام ایرانیان مدنظر 

است.
ایــن نماینده مجلــس درخصــوص برنامه 
زمانبنــدی انجام تحقیق و تفحــص نیز گفت: این 
موضــوع قانوناً، یک فرصت ۶ ماهه دارد و می تواند 
با تشخیص هیات برای ۶ ماه دیگر هم تمدید شود، 
بــا توجه به اینکه عمر کاری دولت تا چند ماه دیگر 
تمام خواهد شد، تالش خواهیم کرد تا قبل از اتمام 
مسئولیت مدیران، این بررسی ها را به اتمام برسانیم 
تا اگر ابهامی وجود داشــت مدیــران فعلی بتوانند 

پاسخگو باشند.
نایب رئیس کمیســیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی درخصوص هیات تحقیق و تفحص مطرح 
کــرد: این هیــات در قالب 3 کارگــروه در تهران، 
مرکز استان و قشــم فعالیت خواهند کرد و در طی 
رســیدگی ها تمامی موارد تا زمــان ارجاع نتیجه به 
کمیســیون اقتصادی و کمیسیون اصل 90 غیرقابل 
انتشار خواهد بود و پس از آن به اطالع عموم مردم 

خواهد رسید.

جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. 

معاون اول رییس جمهور ؛
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     من برای ادای دین به 

            زمین به نقطه ای پناه برده ام که 

شناخت دقیقی از آن دارم

خاک  
  سعی برای لمس آنچه 

     از آب و خاک 

                 می آفرینم
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در این جلســه همچنین اصالح اساســنامه ســازمان های مناطق آزاد، اصالح محدوده 
منطقه ویژه اقتصادی المرد، قصرشــیرین و رامشــاد و تدقیــق محدوده منطقه ویژه 
اقتصــادی انرژی پارس در قســمت های 1 و 2 نیز به تصویب شــورای عالی رســید.
تعییــن محدوده منطقه آزاد تجاری و منطقه ویــژه اقتصادی فرودگاه امام خمینی)ره( 
و نیــز موافقت با انتشــار اوراق و صکــوک برای مناطق آزاد چابهار، قشــم و ارس در 
چارچوب بودجه مصوب و رعایت مقررات بانک مرکزی از دیگر مصوبات این جلسه بود.


