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لزوم اولویت در بهره گیری ازشرکت ها و  پیمانکاران لزوم اولویت در بهره گیری ازشرکت ها و  پیمانکاران 
محلی توسط سازمان منطقه آزاد کیشمحلی توسط سازمان منطقه آزاد کیش

بــا بهره گیری بیشــتر و گســترده تر  از 
توانمندی های شــرکت ها و پیمانکاران 
داخلی در اجرای پروژه ها ی جزیره ، قطعا 
اقتصاد جزیره  کیش شکوفا تر خواهد شد و 

مسیر رشد را بهتر طی خوهد کرد . 
به گزارش خبرنگاراقتصاد کیش؛ حمایت 
از تولید، سرمایه گذاری و اشتغال همواره 
جزء اولویت ها و تاکیدات جدی مسئوالن 
است و بر مبنای ماده ٤٧ قانون برنامه ششم 
توســعه جمهوری اسالمی، ارجاع کار به 
پیمانکاران و نیروهای بومی منطقه باید در 
اولویت تصمیمات مدیران و دستگاههای 
اجرایــی قرار گیرد. بر این اســاس توجه  
بیشــتر در بکارگیری پیمانکاران بومی در 
جزیره کیش هم موضوعی است که دغدغه 
های زیادی را برای این قشر بوجود آورده و 
بایستی در اولویت سازمان منطقه آزاد کیش 
و شرکت های وابسته قرار گیرد. تالش بی 
وقفه برای توسعه همه جانبه و رونق تولید با 
بهره گیری از توانایی ها  و ظرفیت های  بومی 
موجود در منطقــه ، افزایش فرصت های 
شغلی برای جوانان تحصیلکرده جزیره، 
کاهش هزینه های اجرا، خدمات مشاوره 
و حمایــت از پیمانــکاران و مشــاوران 
بومی با توجه به تســلط و برخورداری از  
تجربه های مفید آن ها در فازهای مختلف 
پروژه های عمرانی و آشــنایی بیشــتر با 
اقلیم و شرایط منطقه و با عنایت به وجود 
پیمانکاران و مشــاوران تایید صالحیت 
شــده در اکثر حوزه ها  و تخصص ها در 
جزیره، الزم اســت دستگاه های اجرایی 
ســازمان منطقه آزاد کیش و شرکت های 
وابســته در ارجاع کارهــا به عوامل نظام 
فنی و اجرایی )پیمانکاران و مشــاوران( 
شرکت ها و پیمانکاران محلی  بومی را در 
اولویت قرار دهند. بخشی از اشتغالزایی در 
کشــور از طریق همین فعالیت ها و پروژه 
های عمرانی که پیمانکاران در آن ها دخیل 
هستند شکل می گیرد؛ ضمن آنکه استفاده 
از پیمانکاران و مشــاوران بومی در جهت 
حفظ اشــتغال  و سرمایه جزیره نیز موثر 

خواهد بود.   
هر چند در برخی پروژه ها ضرورت دارد 
تا پیمانکاران دارای رتبه برتر  باشند که در 
این مورد خاص محدودیت هایی در منطقه 
داریــم که قابل پذیرش اســت اما به طبع 

پیمانکاران بومی می توانند با ارتقای توان 
فنی و تجهیزات سخت افزاری خود زمینه 
مشارکت در بسیاری از پروژه های اجرایی  

را در جزیره مهیا کنند.
پیمانکاران بومی سرمایه گذاران منطقه و 
بازوان توانمند جزیره هستند و بدون وجود 
این بازوان پیشــرفت و ترقی در کیش رخ 
نمیدهند . قطعا چنانچه  پیمانکاران  محلی 

تقویت شوند جزیره کیش از لحاظ اجرای 
پروژه های عمرانی پیشرفت چشمگیری 
پیدا می کند به طوری که در بحث اشتغال، 
این پیمانکاران می توانند کمکی موثر باشند.

حرکت در این مسیر با سر و سامان دادن به 
فعالیت های پیمانکاران و نتیجه بخش بودن 
خدمات آنها میسر می شود و در نهایت در 
جهت اصالح ساختار جامعه و سازندگی 

کشــور بر اساس سبکی که در چارچوب 
قانون در حوزه اجرا و حمایت از فعالیت ها 
پیش بینی شــده حرکت مفیــد و موثر و 
پرباری را در پیشرفت و توسعه منطقه آزاد 

کیش شاهد خواهیم بود.
پیمانکارانجزیرهچهمیگویند...

 در همین راستا شماری از پیمانکاران بومی 
جزیره کیش  در نادیده گرفتن ظرفیت های 

آنها و واگذاری عمده کارها به پیمانکاران 
غیــر بومی گالیه مند بوده و معتقدند این 
وضعیت موجب مجال نیافتن توان اجرایی 

پیمانکاران بومی منطقه شده است.
آنان در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد کیش 

معتقدند: 
مســئوالن اغلب  اســتان ها  و شهرهای 
مختلف کشور عمدتا از پیمانکاران بومی 

حمایت  می کنند اما این نگاه حمایتی در 
کیش مدتی اســت در حال کم رنگ شدن 
است . یك پیمانکار حوزه ساختمان در این 
باره گفت: به همین علت پیمانکاران جزیره 
کیش در مناقصه های سایر استان ها برنده 
نمی شوند زیرا مسئوالن استان های دیگر با 
استفاده از ظرفیت ها و انعطاف بخشیدن به 
قوانین تالش دارند تا کارها توسط بومی ها 

انجام شود.
یك پیمانکار در حوزه ساختمان هم گفت: 
پیمانــکاران بومی کیــش درصورتی که 
میدان و مجال برای فعالیت داشــته باشند 
توانمند هستند و توانایی الزم برای اجرای 

پروژه های بزرگ  را دارند.
وی افــزود: پروژه های خاص توســط 
پیمانکاران غیربومی به دست گرفته شده 
اســت اما همین پروژه ها اکنون توســط 
پیمانکاران جــزء و کوچك تر که بومی 

کیش هستند اجرا می شود.
وی اظهار می دارد: اگر پیمانکاران محلی  
توان ســاخت پروژه ها را ندارند چگونه 
است که اکنون پیمانکار کیش آن را انجام 
می دهد؟ اگر پیمانکاران ما توان ندارند چرا 
اجرای این پروژه ها در نهایت  اما با واسطه 

به پیمانکاران بومی واگذار می شود؟
وی افزود  در این زمینه نیازمند نگاه حمایتی 
مسئوالن هستیم، نگاهی که در سایر شهرها 
سبب شده تا پیمانکاران  هر شهر توانمندتر 
شــوند و به توسعه و پیشرفت  شهر خود 

کمك کنند .
وی تصریح می کند: جای تعارف ندارد که 
پیمانکار به دنبال سود است و هر جا نتواند 
به سود برسد به اجبار از کیفیت کار می زند 
و متاسفانه دستگاه های اجرایی به این امر 
توجه ندارند و به همین لحاظ برنده مناقصه 
پیمانکاری است که پایین ترین قیمت را 

داده است و از این نمونه ها زیاد است.
وی می گوید: بایــد بر این موارد نظارت 
صورت گیرد  که چرا و با چه قیمتی  برخی 
حاضر به کاهش هزینه ها می شوند؟ نباید 
به خاطر کاهش هزینه ها کیفیت کارها را 
زیرسئوال برد و از مصالح غیراستاندارد و 

نامرغوب استفاده کرد.

اقتصادکیش-افزایشحضورپیمانکارانغیربومیدرجزیرهکیشنشانازخارجشدنسرمایهازجزیرهوگسیلشدناینسرمایهبهسویدیگر
شهرهاستکهنشانهخوبیبرایرشدوتوسعهکیشنمیباشد.

*محمدثاقبفردمدیرکلامورمجامعوحسابرسیسازمانمنطقهآزادکیش:
منطقه آزاد کیش در تالش برای جذب سرمایه گذاری  های کالن است.

*حسینشیرازیمنشفعالبخشخصوصیکیشازارائهیکطرحجدید
میگوید:

خانه های سازمانی براری حل مشکالت مسکن ساکنان کیش ساخته می شود .
*دکترمولویمدیرکلینیکامامعلی)ع(جزیرهکیش:
سهمیه انسولین برای بیماران دیابتی در کیش تعیین می شود.

پس چی شد....؟!
به دلیل گالیه های مردمی در خصوص افزایش افسار گسیخته اجاره بهای امالک 
مســکونی و تجاری در جزیره کیش    2٤اردیبهشــت 1٤01بود که محمد عباسی 
دادستان کیش طی نامه ای به معاونت های اقتصادی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد 
کیش ، مدیر عامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش و رئیس اتحادیه مشاورین امالک 
کیش  با تعیین مهلت دو هفته ای خواستار بررسی و ارائه راهکارهای عملی برای 

کنترل قیمت های اجاره بهای اماکن مسکونی و تجاری در کیش شد!
این مهلت دو هفته ای چهارم خرداد ماه به پایان رسید و امروز که سیزدهم تیر ماه 
است هیچ خبری از تعدیل قیمت ها دیده نمیشود! واقعا پاسخگویی مسئوالن کجا 
باید دیده شود که بعد از گذشت حدود دو ماه از این ضرب االجل  هیچ اثری از کم 
شدن قیمت های اجاره بها و رضایت مردم در این حوزه دیده نمی شود و قیمت ها 

همچنان سر به فلك می کشد!  

نقد روز ...

نتیجه ضرب االجل دوهفته ای چه شد!

اقتصادکیش-   مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش وفاق و همدلی میان تمام 
دستگاه های اجرایی مستقر در این منطقه و آمادگی ستاد مدیریت بحران کیش را 

الزمه حفظ امنیت و آرامش عموم مردم عنوان کرد. 
به گزارش اقتصاد  کیش، مهدی کشاورز در نشست ستاد مدیریت بحران کیش با 
تاکید بر آمادگی کامل در مقابله با بحران احتمالی، اظهار داشت: بر اساس گزارش های 
ارائه شده تمام تمهیدات الزم در حوزه های غذا، دارو، ماشین آالت، فضاهای موردنیاز 
جهت اسکان افراد مددجو اندیشیده شده است و مردم به هیچ عنوان نگران نباشند.

وی در بازدید از مراکز مختلف اسکان، ظرفیت چند برابری  موجود در جزیره نسبت 
به جمعیت متقاضی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ضمن گذر از تنش موجود تمام 
آسیب های سطحی و غیر آن نیز با خود اظهاری مردم پیگیری شده و در دستور کار 

ناظران شهرسازی و مهندسی قرار گرفته است.
کشــاورز با اشــاره به محدودیت های حاکم بر جزیره کیش، تصریح کرد: امکان 
اعزام ماشین آالت خاک برداری به مناطق زلزله زده وجود ندارد اما بسته های غذایی، 
بهداشتی، دارویی و آب آشامیدنی تا جایی که امکان دارد به مناطق آسیب دیده ارسال، 

و آمار آن جهت آگاهی به عموم مردم اطالع رسانی خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از اعالم آمادگی کامل و همراهی وزارت کشور، 
دبیرخانه مناطق آزاد و استانداری هرمزگان، خبر داد و گفت: رفتار زلزله در سه  هفته  
اخیر خوشبختانه خطری ایجاد نکرده است و طبق اظهارات کارشناسان امر جای 

نگرانی نیست و مردم همچنان آرامش خود را حفظ کنند.
وی از مذاکره با رئیس هواپیمایی کشور و همچنین ایرالین های بخش خصوصی 
خبــر داد و تاکید کرد: در صورت بروز هرگونــه بحران احتمالی، از آمادگی الزم 

برخورداریم.
کشاورز همچنین با اشاره به عدم تمکین برخی دانشگاه های کیش از مصوبه ستاد 
مدیریت بحران مبنی بر عدم برگزاری امتحانات به صورت حضوری، این اقدام را 
تخلف عنوان کرد و گفت: در صورتی که دانشــجویی بنابر مصوبه  ستاد مدیریت 
بحران کیش که در این شــرایط باالترین مرجع قانونی اســت، کیش را ترک کند و 
نمره یا غیبتی برای وی منظور شــود، می تواند دانشگاه را مجاب به اصالح کند و 
ستاد بحران نیز از آنها پشتیبانی خواهد کرد و تمام تبعات قانونی این تمرد به عهده  
خود این دانشگاه ها خواهد بود و درصورت بروز هرگونه مشکلی باید در مراجع 

قضایی پاسخگو باشند.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد کیش برای برگزاری آزمون در جزیره سازه  امن و 
برزنتی با تجهیزات سرمایشی تامین و برای آزمون دانشجویان در تهران و ٤۶0 شهر 

دیگر و کشور امارات، امکانات مورد نیاز را فراهم کرده است.

دانشگاههای کیش  از مصوبات
ستاد بحران تبعیت کنند 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش :

اقتصادکیش-    »سعید محمد« مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی و ویژه اقتصادی در احکام جداگانه ۶  عضو 

جدید هیات مدیره  مناطق آزاد کشور را منصوب کرد.
به گزارش اقتصاد  کیش به نقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با 
توجه  به پیشنهاد دبیرخانه شورایعالی  مناطق آزاد و تصویب شورایعالی مناطق آزاد 
تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 5٧٤19 مورخ 08/1٤01/0٤      

نفرات ذیل بعنوان اعضا جدید هیات مدیره مناطق آزاد کشور منصوب شدند:
حســن کریم زاده ، منطقه آزاد ماکو- مهدی ادیبان ، منطقه آزاد کیش- عبدالرضا 
ارسطو ، منطقه آزاد اروند و آقایان حمزه قطبی نژاد ، وحید حسین زاده و اکبر نیازی 

منطقه آزاد انزلی

6 عضو جدید به ترکیب هیات مدیره  
مناطق آزاد اضافه شدند 

با حکم  سعید محمد ؛

اقتصادکیش-  پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برای سال تحصیلی جدید 
در مقاطع دکتری تخصصی، دکتری تخصصی بین الملل، کارشناسی ارشد و ارشد 

بین الملل مجازی از طریق آزمون اختصاصی دانشجو پذیرش می کند.
به گزارش اقتصاد کیش  اداره کل خدمات آموزشــی معاونت آموزشــی دانشگاه 
تهران در اطالعیه ای اعالم کرد: دانشگاه تهران براي گسترش دوره های تحصیالت 
تکمیلــی در پردیس های بین المللی کیش و ارس، در مقاطع دکتری تخصصی و 
کارشناســی ارشد، از طریق آزمون اختصاصی برای سال تحصیلی 1٤01-1٤02 

دانشجو می پذیرد.
 ،)Ph.D( پذیرش دانشجو در پردیس بین المللی کیش برای مقاطع دکتری تخصصی
دکتری تخصصی بین الملل )به زبان انگلیسی( و کارشناسی ارشد- کارشناسی ارشد 
بین الملل مجازی )به زبان انگلیسی( و در پردیس بین المللی ارس برای مقاطع دکتری 

تخصصی )Ph.D( و کارشناسی ارشد انجام مي شود.
زمان ثبت نام برای پذیرش دانشجو از 11 تیر آغاز شده است و تا 2۳ تیر ادامه دارد.

تاریخ ارزیابی )مصاحبه( دکتری تخصصی نیز مرداد امسال خواهد بود و براساس 
اطالعیه های بعدی از طریق سایت پردیس های کیش و ارس اطالع رسانی خواهد شد.

پذیرش دانشجوی ارشد و دکتری در 
پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

اقتصادکیش-    شرکت عمران، آب و خدمات کیش طی اطالعیه ای اعالم کرد: با 
هدف حفظ کیفیت بتن در مجموعه های در حال ساخت، اجرای عملیات بتن ریزی 

را تا رفع شرایط بحرانی ناشی از پس لرزه های اخیر ممنوع است. 
به گزارش اقتصاد کش  در این اطالعیهِ آمده است، به اطالع تمامی سرمایه گذاران، 
فعاالن اقتصادی و عوامل اجرایی فعال در حوزه ساخت و ساز می رساند با توجه به 
بروز پس لرزه های متعدد و احتمال وجود حرکات زیرساختی در الیه های زیرین 
اراضی و امالک و همچنین امکان ایجاد اخالل در روند گیرش اولیه و ایجاد ترک های 
ریز در عناصر سازه ای بتن که کاهش سطح کیفی بتن را به دنبال خواهد داشت ،  در 
جهت رسیدن به یك سازه ایمن و ماندگار، عملیات بتن ریزی درکلیه سطوح متوقف 

شده و به روزهای آینده موکول می گردد.
بدیهی است واحد اجراییات شرکت عمران، آب و خدمات حسب وظیفه قانونی 
خود در زمینه کنترل و نظارت مستمربر اجرای پروژه های ساختمانی در جزیره، 
از اجرای عملیات بتن ریزی در مجموعه های در حال ساخت جلوگیری کرده و 

درصورت مشاهده با مجریان به طور قانونی برخورد خواهد کرد.
پیرو این اطالعیه شرکت عمران، آب و خدمات کیش از تمامی فعاالن عرصه ساخت 
و ساز خواست تا عملیات اجرایی پروژه ها به ویژه کار در ارتفاع و نماسازی را به طور 
کامل متوقف نموده و نسبت به کنترل عوامل نگهدارنده از جمله سازه های نگهبان، 
داربست ها ، تاورها و گودهای پر خطر  نظارت و دقت کافی داشته باشند و عوامل 

اجرایی خود را  از حضور در کارگاههای ساختمانی منع  نمایند.
در ادامه ضمن تقدیر از جامعه مهندسین حقیقی و حقوقی  کیش بابت حسن دقت 
در عمل به وظایف قانونی خود در زمینه کنترل اصول مهندسی و کیفیت ساخت، 
تاکید مینماید در زمینه نظارت بر رعایت اصول ایمنی در  کارگاه های ساختمانی و 

همجواری ها تالش مضاعف را معمول دارند.

عملیات بتن ریزی در کیش
 ممنوع شد

 بر اساس اعالم شرکت عمران، آب و خدمات کیش ؛

اقتصادکیش-  رییس اداره خدمات آتش نشــانی و ایمنی جزیره کیش گفت: 
در سال جاری وقوع آتش سوزی در این جزیره نسبت به مدت مشابه پارسال 50 

درصد افزایش یافته است. 
سهراب رضایی اظهار داشت: در سه ماهه نخست امسال آتش نشانان این جزیره 
موفق به مهار 1٤1 فقره آتش سوزی شدند که نسبت به 9٤ مورد سال گذشته از رشد 
50 درصدی مواجه است. وی اضافه کرد: حدود ٤2 درصد از این ماموریت ها شامل 
٧1 فقره مربوط به آتش سوزی های اتصالی اسپیلت کولرها و جعه فیوز، ضایعات، 
جنگل، درخت، فنس، کارتن و سطل زباله بوده است. رضایی افزود: در این مدت 
155 مورد عملیات امداد و نجات در این جزیره انجام شده است که نسبت به 129 

مورد مدت مشابه سال گذشته از 20 درصد رشد مواجه بوده است.
وییادآور شد: پیشگیری همواره یکی از ارکان مهم در کاهش تلفات آتش سوزی ها 
بوده که این مهم از چند سال گذشته به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است 
و در این مدت ماموران آتش نشانی جزیره 25٤ مورد بازدید ایمنی )نظارت بر ایمنی 

شهری( داشتند که در این زمینه نیز 5٧ درصد رشد مواجه هستیم.
آتش نشانی و خدمات ایمنی کیش در قالب سه ایستگاه اطفا و نجات فعال با ۶٤ نفر 

پرسنل در 2 شیفت کاری فعالیت می کند.

وقوع آتش سوزی در کیش
 ۵۰ درصد افزایش یافت

رییس اداره خدمات آتش نشانی و ایمنی جزیره کیش :

اقتصادکیش-   دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین الملل کیش اعالم کرد: آزمون های 
پایان ترم واحد کیش برای دانشجویانی که واحد کیش را به عنوان حوزه امتحانی 

انتخاب کرده اند تا اطالع ثانوی لغو شد.
به گزارش اقتصاد کیش، روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین الملل کیش 
اعــالم کرد: به دنبال اعالم رییس ســتاد مدیریت بحران کیش مبنی بر ممنوعیت 
برگزاری امتحانات دانشــگاه ها به صورت حضوری در جزیره کیش و با توجه به 
الزام سازمان مرکزی دانشگاه به برگزاری امتحانات به صورت حضوری؛ آزمون های 
پایان ترم واحد کیش در خصوص دانشجویانی که حوزه کیش را به عنوان حوزه 

امتحانی انتخاب کرده اند، تا اطالع ثانوی لغو شد.
تاریخ امتحانات مجدد پس از اعالم ستاد مدیریت بحران کیش مبنی بر عادی بودن 

شرایط اطالع رسانی خواهد شد.

نحوه برگزاری ادامه امتحانات پایان 
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت همانند ساز بافت کیش )سهامی خاص(آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت همانند ساز بافت کیش )سهامی خاص(ترم  دانشگاه آزاد در جزیره کیش

 به شماره ثبت  به شماره ثبت ۵۰94۵۰94 و شناسه ملی  و شناسه ملی 1۰861۵۵826۵1۰861۵۵826۵برای سال مالی منتهی به برای سال مالی منتهی به 2929//1212//14۰۰14۰۰
بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی سهامداران دعوت میگردد که درجلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه این شرکت که در ساعت 17:00 روز شنبه مورخ 1401/04/28 درمحل دفتر تهران شرکت واقع در تهران، 
سعادت آباد، بلواردریا، خیابان صرافهای جنوبی، کوچه 19 شرقی،پالک 8، طبقه اول برگزار میگردد؛ حضور بهم 

رسانند. 
دستور جلسه :

1.  قرائت گزارش هیئت مدیره
2.  قرائت گزارش بازرس قانونی شرکت

3.  بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ 1400/12/29
4.  انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

5.  انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
6.  تعیین حق حضور در جلسات برای اعضای غیر موظف هیئت مدیره

7.  انتخاب اعضای هیأت مدیره
8.  تصمیم گیری در مورد دانش بافت البرز

9.  سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

 رئیس هیئت مدیره شرکت همانند ساز بافت کیش رئیس هیئت مدیره شرکت همانند ساز بافت کیش

  گزارش: ن ـ رجبی

اختصاصی

ابالغیه جدید رئیس جمهور در رابطه با مناطق آزاد ابالغیه جدید رئیس جمهور در رابطه با مناطق آزاد 
اقتصادکیش-   در ابتدای ســال جاری رییس جمهور در نامه ای به معاونت حقوقی 
نهاد ریاست جمهوری دستور تشکیل کارگروهی با حضور وزیر کشور و دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد را برای بررسی شفاف حقوقی و تعیین تکلیف ضوابط مناطق آزاد و ارتباط آن 

با سرزمین اصلی صادر کرد.
پس از این دستور رییس جمهور و طرح موضوع در مجمع عالی مشورتی معاونت حقوقی 
و برگزاری جلسه ای مشترک با دبیر شورایعالی مناطق آزاد، معاون اقتصادی وزیر کشور، 
معاون گمرک و معاون اجرایی رییس جمهور، تصمیمات 5 گانه در راســتای اجرایی 
سازی ماده ۶5 احکام دائمی توسعه اتخاذ و به دفتر رییس جمهور ارسال و مراتب جهت 

اقدامات الزم توسط رئیس جمهور  به وزیر کشور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد ابالغ شد.
طبق این ابالغ، مقرر گردیده است: شورای تامین در تمامی مناطق آزاد به ریاست مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد تشکیل شود؛ همچنین با توجه به بند الف ماده 2٧ قانون چگونگی 
مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1۳٧2 و الحاقات بعدی آن 
شهردار منطقه آزاد، توسط شورای شهر انتخاب و حکم آن توسط مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد مربوطه صادر و فرماندار مناطق آزاد نیز با پیشنهاد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد و با 
حکم وزیر کشور و رییس گمرک مناطق آزاد نیز  با پیشنهاد مدیرعامل منطقه و با حکم 

رییس سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران منصوب شود.


