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27 نفر از کادر درمان کیش 
به کرونا مبتال شدند

اقتصاد کیش -  رییس بیمارستان فوق 
تخصصی کیش گفــت: ۲۷ نفر از کادر 
درمان این جزیره در جریان مبارزه با پیک 

پنجم کرونا به این ویروس مبتال شدند.
مصطفی نادعلی نژاد با اشــاره به اینکه 
این جزیره از ۱۲ تیر تا ۶ شــهریور سال 
جاری با قــرار گیری در وضعیت قرمز 
وارد پیک پنجم کرونا شد اظهار داشت: 
در این پیــک ۲۷ نفر حین مبارزه با این 
ویروس درگیر بیماری شدند اما اکنون 
تمام ایــن افراد بهبود یافته اند و در حال 

ارایه خدمت به مردم هستند.
وی اضافه کرد: برخی از پرستاران مبتال به کرونا در بخش مراقبت های ویژه بستری 
شده و شرایط سختی را سپری کرده اند ولی توانستند همپای سایر همکاران خود از 
این بحران به سالمت عبور کنند. نادعلی نژاد با اشاره به اینکه هم اکنون ۳۰۰ پرسنل 
در بخش های مختلف بیمارستان فوق تخصصی کیش مشغول ارایه خدمات به مردم 
هستند افزود: خستگی و فشار روانی پرسنل ناشی از طوالنی شدن دوره شیوع ویروس 

کرونا عمده مشکالت کادر درمان در شرایط فعلی است.
وی با بیان اینکه در با وجود اینکه رنجیره انتقال ویروس در جزیره نسبت به اواسط 
پیک پنجم به شدت کاهش یافته است یادآور شد: ویروس همچنان در حال گردش 
بوده و توصیه می شود کیشوندان و مسافران کماکان رعایت پروتکل های بهداشتی را 
در دستور کار خود قرار دهند. رییس بیمارستان فوق تخصصی کیش اظهار داشت: در 
پیک پنجم این بیمارستان روزانه به صورت میانگین شاهد مراجعه ۳۱۲ بیمار مشکوک 

به کرونا بود که رکورد این مراجعه در ۱۷ مرداد با ۵۷۷ نفر شکسته شد.
وی گفت: در این مدت شناسایی بیماران مثبت کرونایی به صورت ویژه در دستور کار 
قرار گرفته بود که در این زمینه نیز میانگین تعداد بیماران شناسایی شده ۳۲ نفر در هر 

روز بود که بیشترین رکورد آن نیز با ۹۶ بیمار در ۱۷ مرداد ثبت شد.

رییس بیمارستان فوق تخصصی کیش:

صدور پالک گذر موقت برای خودرو های 
باالی 2۵۰۰ سی سی  امکان پذیر است

اقتصاد کیش -  رئیــس پلیس راهور 
کیش گفت: از نظر قانون، صدور پالک 
گــذر موقت برای خودرو های با حجم 

باالی ۲۵۰۰ سی سی اشکالی ندارد.
به گزارش اقتصاد کیش، سرگرد توانگر 
در گفتگوي خبري سیماي کیش، گفت: 
مالکان خودرو های باالی ۲۵۰۰ سی سی 
می توانند برای دریافت پالک گذر موقت 

به پلیس راهور مراجعه کنند.
رئیس پلیــس راهور کیش با بیان اینکه 
پالک گذر موقت خودرو ها برای دو ماه 
صادر می شود و از نظر پلیس راهور منعی 

در این زمینه وجود ندارد، گفت: نظر گمرک بر این است که خودرو های گذر موقت، 
به مدت یک ماه می توانند در سرزمین اصلی بمانند و امیدواریم در تعامل با گمرک، 
این موضوع حل و فصل شود و شهروندان بتوانند به مدت دو ماه با خودرو های گذر 

موقت به شهر های دیگر سفر کنند.
وي گفت: برگ سبز مالکیت را پلیس راهور صادر می کند و همه جا اعتبار دارد و نیازی 

نیست که مردم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
سرگرد توانگر افزود: کانون سردفترداران از سال های گذشته اصرار داشت که مالکان 
خودرو ها برای دریافت سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، اما براساس 
رای دیوان عدالت اداری و همچنین نظر مجلس شورای اسالمی برگ مالکیت صادر 
شده از طرف پلیس راهور دارای اعتبار است و دادستان کل کشور نیز این موضوع را 

ابالغ کرده است.
وی با بیان اینکه سامانه  تعویض پالک همچنان فعال است افزود: از هفته  آینده با افزایش 
ظرفیت ها، تعویض پالک با سرعت بیشتری اجرا می شود و شهروندان می توانند برای 

نقل و انتقال خودرو و تعویض پالک به پلیس راهور مراجعه کنند.
رئیس پلیس راهور کیش درخصوص تسهیل در ترخیص خودرو های توقیفی گفت: 
همه  خودرو های توقیفی ترخیص شدند و فقط سی و شش خودرو دیگر باقی مانده 
اســت. وی گفت: از این تعداد، ســی و دو خودرو با دستور قضایی توقیف شده که 
ترخیص آنها فقط با دستور قضایی امکان پذیر است و با مالکان چهار خودرو دیگر نیز 

تماس گرفته شده تا برای ترخیص خودرو های خود اقدام کنند.
ســرگرد توانگر در خصوص اصالح نقاط حادثــه خیز در کیش، گفت: به زودی با 
همکاری شرکت عمران، آب و خدمات و با رعایت قوانین و مقررات، این نقاط حادثه 

خیز اصالح می شوند.

رئیس پلیس راهور کیش : استاندار هرمزگان : 

   اقتصاد کیش - استاندار هرمزگان گفت: این استان با توجه به اهمیت، راهبردی بودن، منابع و استعدادهای فراوان خود
 مدیران جنگنده می خواهد.

فریدون همتی در بیســت و چهارمین جشنواره شهید 
رجایی و تجلیل از دستگاههای اجرایی هرمزگان اظهار 
داشــت: مدیر خوب را هم هر دولتی استفاده می کند، 

این ها سرمایه های کشور هستند.
وی ادامه داد: مدیری که منتظر تهران بایســتد و کار را 
متوقف کند به درد این استان نمی خورد، اینکه برای هر 
چیزی ببینیم تهران چه می گوید نفس کشور را گرفته 
اســت و آن شخصی که در پایتخت نشسته اطالعات 
درســت و جامع ای از اینجا ندارد و نمی داند چه خبر 

است.
رییس شورای اداری هرمزگان اضافه کرد: مدیر بایستی 
خطــر و کار خوب کند و تهــران را هم توجیه کرده و 
مقتدرانه پاسخ بدهد، کشور در شرایط جنگ اقتصادی 
اســت و باید فوری تصمیم گرفت، این استان بسیار 

حساس و مهم است.
همتی یاد آور شد: یکی از ظرفیت های هرمزگان بنادر 
کوچک و بزرگ اســت و کسی که در لیردف جاسک 
و شــیو پارسیان است تا قبل از فعال کردن آنها بایستی 
بــرای صادرات به بندرعباس می آمد که برایش صرفه 

اقتصادی نداشت.
استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود بیان 
کرد:  ۱۲ تا ۱۳ هزار قایق و لنج بدون مجوز در هرمزگان 
وجود دارد که به همین دلیل نمی توان به آنها خدمات 

داد اما در دریا مشغول صیادی هستند.
همتی افزود: اداره کل شیالت هم می گوید دریا ظرفیت 
الزم را ندارد و نباید بر این مساله تاکید کرد اما اکنون به 
روشی رسیده ایم و براساس آن دریا را تقویت می کنند 

که بزودی اجرای آن آغاز می شود.
اســتاندار هرمزگان عنوان کرد: اکنون پهنه های جدید 
معدنی در استان کشف شده و در برخی پهنه های معدنی 

کارخانه کنستانتره در کنار معدن ایجاد شده است.
وی خاطر نشــان کرد: برای ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن فوالد 
در هرمزگان برنامه ریزی شده و زمین هم تحویل شده 
اســت و دیری نمی پاید که هرمــزگان مقام اول فوالد 

کشور را بدست آورد.
رییس شــورای اداری هرمزگان بیان کرد: ایجاد ســه 
مجموع پتروپاالیش در شــرق هرمزگان برنامه ریزی 
شــده که این به معنــی  نزدیک بــه ۲۵ میلیارد دالر 

سرمایه گذاری است.
سرمایه گذاری های بزرگی در هرمزگان درحال انجام 

است
اســتاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود 
عنوان کرد: سرمایه گذاری های بزرگی از شرق تا غرب 
اســتان کار در حال انجام اســت و روحیه جهادی در 
دولت وجود دارد و تا لحظه ای مسوولیت داریم بایستی 

از آن استفاده کنیم.
همتی بیان کرد: برای مجوز احداث ۲ تا ســه شــهر 
جدید برای رفع مساله مسکن در ۲ سال گذشته تالش 
می کردیم و وزیر راه و شهرسازی هم به معاون مربوط 

دستور می داد اما کار جلو نمی رفت.
وی یاد آور شــد: اکنون هرمزگان باید نقش پررنگی 
در زمینه مســکن کشــور بر عهده بگیرد و با توجه به 
توسعه های آینده بایستی پیش بینی های الزم انجام گیرد 

تا مشکلی که در بندرعباس ایجاد شده برای شهرهای 
دیگر رخ ندهد.

همتی اشاره کرد: قاچاق کاال با فعال شدن بنادر کوچک 
و بستر بازرگانی ملوانی به طرز محسوسی کاهش یافت 
و بایستی فعالیت ساحل نشینان را سهل و آسان کرد تا 

سراغ کارهای پرخطر نروند لذا
 تالش داریم واردات به ازای صادرات انجام شــود که 
این بر رونق کسب و کارها و تولید داخل نیز اثر گذار 

است.
صنعت سفر و گردشگری برای اقتصاد هرمزگان کافی 

است
اســتاندار هرمزگان گفت: گردشگری هرمزگان هم 
ظرفیت بزرگی است که اگر همه بخش های این استان 
را تعطیل و گردشگری را فعال کرد،  مردم این استان باید 

بهترین زندگی را داشته باشند.
همتــی ادامه داد: نیاز به آموزش فراوانی در این بخش 
وجود دارد و اگر دانشگاه ها یک دوره چهار ساله تنها 
آموزش های صنعت سفر و گردشگری را بدهند باز نیاز 

به آموزش وجود خواهد داشت.
برای نیروی انسانی هرمزگان باید برنامه ریزی داشت

وی در بخــش دیگری از ســخنان خــود ابراز کرد:  
می خواهیم بر روی نیروی انسانی هرمزگان برنامه ریزی 
داشته باشیم و با شناخت وضعیت موجود اطالعات 

الزم را برای اشتغال به بخش های گوناگون بدهیم.
وی افزود: در همین راستا از اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خواسته شده سامانه ای برای ثبت نام بیکاران 
هرمزگان ایجاد شــود تا بیکاران هرمزگان در آن ثبت 
نام کنند،  بخش های مختلف اقتصادی هم وقتی نیروی 
مورد نیاز در محل فعالیتش وجود داشته باشند از آنها 

استفاده می کند.
استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به 
جشنواره شهید رجایی پرداخت و گفت: دستگاه هایی 
در این جشنواره مورد تجلیل قرار می گیرند که مستندات 

خود را بر روی سامانه قرار داده اند.

مدیری که منتظر تهران بایستد و کار را متوقف 
کند به درد نمی خورد

تسهیل امور و رفع بوروکراسی ، فلسفه فعالیت  مناطق آزاد
اقتصاد کیش -  میانگین رشد ارزش تولیدات در مناطق 
آزاد ۱۱.۵ درصد بوده درصورتیکه باالتر از مناطق دیگر 
است. همچنین جذب ۱.۹ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
معادل ۱۰ درصد از کل ســرمایه گذاری های صورت 
گرفته در کشور در مناطق آزاد تجاری به عنوان موتور 
محرکه پروژه های کلیدی و عموما بزرگ بوده است. 
توســعه اقتصادی در مناطق آزاد ایران، تحت تاثیر دو 
سند مهم باالدستی، برنامه ریزی و راهبری شده است. 
نخست؛ قانون مناطق آزاد ایران که در آن به جز آبادی 
و عمران منطقه  ای، توســعه اقتصــادی و تعامالت 
بین المللی هم برعهده این مناطق نهاده شــده و دوم، 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که چهار ماموریت 

را به مناطق آزاد ایران تکلیف کرد.
در ایــن چارچوب، التزام به توســعه شــفافیت که 
زیرســاخت پایدار ارتقای بهره وری است، رویکرد 
تخصصــی به اداره مناطق و نگاه بلندمدت مدیران به 
ریل گذاری برای توسعه فردا، راهی روشن برای تولید، 

تجارت و سرمایه¬ گذاری ترسیم کرد.
مقایسه میانگین رشد ۱۱.۵ درصدی ارزش تولیدات 
در مناطــق آزاد با میانگین تولید در برخی بخش ها از 
جملــه در بخش صنعت در همین دوره کمتر از پنج 
درصد نشان دهنده کارایی و اثربخشی هایی است که 

تاکنون صورت گرفته است.
عالوه بر آن، جذب ۱.۹ میلیارد دالر ســرمایه گذاری 
معادل ۱۰ درصد از کل سرمایه گذاری های صورت 
گرفته در کشور در مناطق آزاد تجاری به عنوان موتور 
محرکه پروژه های کلیدی و عموما بزرگ ملی در سطح 
این مناطق، نشانه نگاه بلندمدت مدیران مناطق درباره 
آن دســته از طرح هایی است که برای توسعه منطقه 
ضروری بودند، هرچند نتایج آن در دولت های بعدی 

قابل بهره برداری باشد.
** مانع زدایی به جای سوبسید، فلسفه تولید در 

مناطق آزاد
طبق اعالم دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی، الگوی مناطق آزاد در مانع زدایی و حمایت 
از تولید جایگزینی حمایت تسهیل گرانه با حمایت 
نفتی، اساس پیشرفت پایدار و عدالت محور فعالیت 
های اقتصادی در اکوسیســتم مناطق آزاد بود. اساس 
حمایــت نفتی نیــز تامین منابع و کمــک به جبران 
هزینه های فعالیتهای اقتصادی به وسیله سوبسید، از 
محل درآمدها و ثروت های ملی و طبیعی، یا مقررات 
حفاظــت از بازار، با پرداخــت هزینه های از جیب 

مصرف کننده نهایی، بود.
رویکرد تســهیل گرانه اما، بجای »جبران هزینه ها« 
بر »کاهــش هزینه های تولید« متمرکز بوده از طریق 
ارتقای کارایی و اثربخشی روابط واحدهای تولیدی 
و تجــاری با شــبکه ذی نفعان، یا بــه عبارت دیگر 
کاهش هزینه های اصطحکاکی در ارتباط بنگاه ها با 
شبکه ذی نفعان و همچنین تسهیل دسترسی آنان به 
زیرساخت و خدمات مورد نیاز برای تولید، به اتکای 
کارایی در حکمرانی اقتصادی، از شــکوفایی و رشد 

تولید حمایت می کند.
اساس حمایت تسهیل گرانه از بنگاه های تولیدی در 
مناطق آزاد در واقع بر مواردی تکیه دارد که عبارتند از: 

تامین زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مورد 
نیاز برای ارتباطات جهانی حمایت از توسعه و تکمیل 
زنجیره ارزش ارائه خدمات حکمرانی اقتصادی کارآمد 
با توجه به اینکه مناطق آزاد در توسعه زیرساخت های 
خود نیز از منابع ملی و عمومی اســتفاه نمی کنند و 
اعتبارات مورد نیاز برای توسعه زیرساخت های تولید 
و تجارت در مناطق نیز از درآمدهای مناطق تامین می 
شود که تجهیز آن عمیقا وابسته به جذابیت خدمات 
مناطق برای بخش خصوصی است، می توان ادعا کرد 
بخش مهمی از حمایت تسهیل گرانه از تولید و تجارت 
در این مناطق بر اســاس ارتقــای کارایی حکمرانی 

اقتصادی بنا شده است.
حکمرانی اقتصــادی کارآمد در مناطــق آزاد روند 
تشکیل سرمایه را برای بنگاه های تسهیل کرده و به این 
ترتیب تاسیس بنگاه های جدید سریعتر و آسانتر، و به 
روزرسانی یا توسعه زیرساخت ها و فناوری بنگاه های 

موجود سودآورتر خواهد بود.
ایــن جذابیت ها موجب عاقه مندی فعاالن اقتصادی 
به استفاده از خدمات مناطق آزاد، افزایش درآمدهای 
مناطق و توسعه زیرساخت ها می شود. این درآمدها 
صرف توسعه زیرساخت های مناطق می شود و ارتقا 
و بهبود زیرساخت ها، افزایش جذابیت مناطق برای 
فعالیت های اقتصادی را در پی دارد. این چرخه رشد 
و شــکوفایی مناطق آزاد بر محور حکمرانی کارآمد 

اقتصادی است.
عملکرد صادراتی، شاخصی کلیدی از نقش آفرینی 
نظام اقتصادی یک کشــور در ایجاد و اعتای قدرت 
ملی است. بر این اساس، سالهاست که صاحب نظران 
حوزه های اقتصاد و کســب و کار تاکید دارند که در 
دنیــای امروز، کاالیی که مزیــت و امکان صادرات 

نداشته باشد؛ ارزش تولیدکردن نیز ندارد.
از آنجا که سیاست های اقتصاد مقاومتی، برونگرایی را 
در کنار درونزایی، به عنوان یکی از دو رویکرد اصلی 
اقتصاد کشور تعریف کرده است؛ نگاه صادرات محور 
باید بر همه تولیدات و فعالیت های اقتصادی اصلی 
کشور حاکم شود؛ اما، جایگاه ویژه مناطق آزاد در این 
میان، ایفای نقش خط مقــدم و نوک پیکان در ورود 
اقتصاد ایران به عرصه پررقابت بازارهای جهانی است.

اتکای اقتصاد ایران به منابع نفتی و حاکم شدن نگاه نفتی 
بر سیاستگذاری اقتصادی در طول بیش از شش دهه، 
رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی کشور و سازگاری 

آنها با محیط پرتالطم بازارهای جهانی را به شــدت 
تضعیف کرده است.

سیاست های اقتصاد مقاومتی با درک این نکته، یکی 
از ماموریت های ویژه مناطق آزاد را گشــودن مسیر و 
حــذف موانع برای پیوند زنجیره ارزش تولید کاال و 
خدمات کشور با بازارها و فرصت های جهانی تعریف 

کرده است.
**انواع صادرات از مناطق آزاد

مجموعه صادراتی که از طریق مناطق آزاد به ســایر 
کشــورهای جهان انجام می شــود را می توان در سه 

گروه اصلی طبقه بندی کرد:
این بخش از صادرات مربوط به کاالهایی اســت که 
توســط بنگاه های فعال در مناطق آزاد تولید شده اند. 
این تولیدات متکی به نیروی کار و سرمایه و دانش فنی 
ایرانی هستند؛ هر چند ممکن است کارآفرینان با توجه 
به فضای مناسب ایجاد شده در مناطق آزاد برای شکل 
دادن همکاری های بین المللی، از مواد اولیه، سرمایه 
و تکنولوژی خارجی نیز در تولید آنها اســتفاده کرده 
باشــند. صادرات مجدد این گروه از لحاظ صادراتی 
مربوط به کاالهایی هستند که در کشورهای دیگری 
تولید شده اند؛ اما توسط فعاالن اقتصادی و بنگاه های 
تجاری ایرانی، با حداقل پردازش به کشــوری دیگر 

صادر می شوند.
بر اســاس تجربیات جهانی صادرات مجدد یکی از 
الگوهای اصلی کسب و کار در توسعه و رونق مناطق 
آزاد محســوب می شود و ارزش افزوده باالیی که در 
ارائه این خدمات نهفته است زیربنای اقتصادی مناسب 
برای برخی از مشــهورترین و موفق ترین مناطق آزاد 

منطقه و جهان را فراهم کرده اند.
مدل کســب و کار صادرات مجدد، زمینه مناســبی 
بــرای را برای بهره برداری از ظرفیت ها و مزیت هایی 
همچون موقعیت ژئوپلتیک ایران و برقرارکننده پیوند 

کشورهای همجوار را فراهم می کند.
صادرات تولیدات ســرزمین اصلی از طریق مناطق 
آزاد به ســایر کشــورها موقعیت ژئوپلتیک مناطق 
آزاد، زیرساخت های لجستیکی مناسب و ارتباطات 
تجاری شکل گرفته بر بستر مناطق، در کنار مشوق های 
بازرگانی، سبب شده است که طیفی از تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان ســرزمین اصلی نیز، مناطق آزاد را 
بــه عنوان درگاه ارتباطات جهانی و منطق های خود 

انتخاب کنند.

اقتصاد کیش - معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش هرمزگان گفت: 
معلمان هرمزگانی با درخشش در هفدهمین جشنواره الگوی برتر تدریس، چهار رتبه 

کشوری را از آن خود کردند.
محمد قویدل افزود: منظر دریانورد و بهرام هاجری هر ۲ از شهرســتان بندرلنگه در 
بخش مقاله های علمی هفدهمین جشنواره الگوی برتر تدریس به ترتیب رتبه نخست 
و سوم را کسب کردند. وی بیان داشت: نازنین فخاریان از شهرستان قشم نیز در درس 
زبان انگلیسی در بخش تجارب تدریس برتر در  جشنواره الگوی برتر تدریس موفق 

به کسب رتبه دوم کشوری شد.
معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش وپرورش هرمزگان اظهارداشــت: زهرا 
سیاوش از شهرستان رودان نیز موفق شد در درس عربی، رتبه سوم جشنواره الگوی 

برتر تدریس مرحله کشوری را برای استان هرمزگان به ارمغان بیاورد.
قویدل ادامه داد: هفدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر در ۲ بخش و سه محور 
برگزار شــد که بخش علمی در ۲ محور تجارب تدریس موفق و برتر دبیران و ارائه 
مقاله های علمی مرتبط با تدریس و بخش مجازی نیز با تمرکز بر اســتفاده از شبکه 

آموزشی شاد به شیوه غیرحضوری برگزار شد.
وی ابرازداشت: این جشنواره با هدف توسعه زمینه پژوهشگری و ارتقای مهارت های 
حرفه ای معلمان، به اشتراک گذاری تجارب زیسته معلمان به ویژه در دوران کرونا و 
آشنایی و بهره مندی همکاران از فناوری های نوین و شناسایی و ترویج روش ها و 

تجربه موفق و کارآمد تدریس برگزار شد

 4رتبه کشوری جشنواره الگوی برتر 
تدریس به فرهنگیان هرمزگان رسید

اقتصاد کیش -   معاون عملیات هوانوردی فرودگاه کیش از بازسازی برج مراقبت این 
فرودگاه با اعتبار ۸ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش اقتصاد  کیش علیرضا احدی افزود: با توجه به اینکه نزدیک به ۱۵ سال کار 
بنیادین در برج فرودگاه کیش صورت نگرفته بود تغییراتی در این مکان انجام شد تا 

کارکنان برج در محیطی مطلوبتر و با انگیزه خدمتی باال فعالیت کنند.
وی افزود: با توجه به حجم باالی پرواز های روزانه این فرودگاه در رتبه سوم کشور 
قرار دارد و به همین دلیل بدون تعطیل کردن برج و با انجام خدمات روزانه توانستیم 

تعمیرات و تغییرات در زمانی که ترافیک سبک بود تعمیرات انجام شود.
احدی گفت: بازسازی ساختمان بیرونی تا داخل برج، تعویض پرده ها )برقی(، سقف 
پی وی ســی، پارکت شدن کف، تعویض روشنایی سقف، روکش دیوار ها و راه پله 

اضطراری از موارد تعمیرات برج است.

برج مراقبت فرودگاه کیش  
بازسازی می شود 

معاون عملیات هوانوردی فرودگاه کیش  خبر داد:

اقتصاد کیش -    در پی ابالغ آیت اهلل 
سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری 
در خصوص اصول دوازده گانه حاکم 
بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد 
اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم، 
با حکم مشــاور رییــس جمهور و 
دبیر شــورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی، محمدرضا عباسی به عنوان 
»مسئول راه اندازی ستاد مقابله با مفاسد 
اداری و اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی کشور« منصوب شد. 
»حمیدرضا مومنــی« در این حکم 

آورده است؛
جناب آقای محمدرضا عباسی  

نظر به تجربه، شایستگی، سوابق ارزنده و اقدامات موثر انجام شده تاکنون در راستای 
شفاف سازی سازمانی، جنابعالی با حفظ سمت به موجب این حکم به عنوان »مسئول 
راه اندازی ستاد مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور« 

منصوب می شوید. 
انتظار می رود با اتکال به خدواند متعال و با بهره گیری از توانمندی، دانش روزآمد و با 
برنامه ریزی منسجم و پیگیری مستمر در راستای تحقق منویات رئیس جمهور محترم 

در اصول دوازده گانه ابالغی در راستای مقابله با فساد اداری و اقتصادی گام بردارید.
پیشنهاد چارت مصوب ستاد، تشکیل کمیته های متناظر در تمامی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی کشور زیرنظر این ستاد و حرکت سازمان های مناطق آزاد به سمت شفافیت 
حداکثری از طریق پیاده ســازی دولت الکترونیک، استقرار امضای دیجیتال در کلیه 
فرآیندهای اداری و مالی، اجرای کامل ســاختار پنجره واحد، شناســایی و حذف 

امضاهای طالیی در فرآیندهای سازمانی، بخشی از وظایف جنابعالی می باشد. 
امید است با استعانت از پروردگار متعال در انجام وظایف محوله، پیشبرد اهداف عالیه 

دولت سیزدهم و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و موید باشید.

مسئول  ستاد مقابله با مفاسد اداری در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب شد

توسط دبیر شورایعالی مناطق آزاد ؛ اقتصاد کیش -  جانشــین فرماندهی 
انتظامــی ویــژه کیش از دســتگیری 
کالهبــردار حرفه ای بــا جعل عناوین 

دولتی در کیش خبر داد.
به گزارش اقتصاد  کیش، سرهنگ فرج 
نظــری افزود: پــس از وقوع چند فقره 
جعل و کالهبرداری با ارائه رسید جعلی، 
تحصیل مال از طریق نامشروع، سرقت، 
ایجاد پاپوش بــرای دیگران و اخاذی، 
رســیدگی به این موارد به طور ویژه در 
دســتور کار ماموران کالنتری ۱۲ کیش 
قرار گرفت.  وی افزود: ماموران پلیس با 
توجه به حساسیت موضوع اقدامات اطالعاتی و فنی خود را آغاز کردند و به این نتیجه 

رسیدند که فردی با جعل عناوین دولتی اقدام به کالهبرداری کرده است.
سرهنگ نظری افزود: این کالهبردار برای رسیدن به اهداف سودجویانه خود با استفاده 
از عناوین دولتی و نظامی و با همدستی همسرش به گونه ای با افراد برخورد می کردند 
که با آن ها معامله کرده و چندین مورد شکایت واهی تحت عنوان کالهبرداری و سرقت 

از این افراد مطرح و با ایجاد ترس و ارعاب به اهداف سودجویانه خود می رسیدند.
جانشین فرماندهی انتظامی ویژه کیش افزود: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات 

اطالعاتی مخفیگاه متهم را شناسایی و او را دستگیر کردند.
سرهنگ نظري با بیان اینکه تاکنون ۱۰ نفر شکایت خود را از این متهم به پلیس ارائه 
کرده اند، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده براي رسیدگی به دستگاه قضائی اعزام شد.

دستگیری کالهبردار جاعل عناوین 
دولتی در کیش 

جانشین فرماندهی انتظامی ویژه کیش  خبر داد:


