اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی اﻟﻮﯾ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻧﺸﺴﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﻮدک در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓ
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﻧﺰﻟ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد دوﺳﺘﺪار ﮐﻮدک اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی دﺳﺘﯿﺎر وﯾﮋه رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر
ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،رﺿﺎ ﻣﺴﺮور ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﻧﺰﻟ ،ﻣﺼﻄﻔ ﺳﺎﻻری اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮔﯿﻼن ،ﻣﺪﯾﺮان دﺳﺘﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾ اﺳﺘﺎن
و ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﺮﮐﺰﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﻧﺰﻟ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی دﺳﺘﯿﺎر وﯾﮋه رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ اﻣﺮوز ﻧﺸﺴﺖ ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی
ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪار ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻌﺮﻓ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﻧﺰﻟ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد دوﺳﺘﺪار ﮐﻮدک در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد
را آﻏﺎز ﮐﺮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺒﺎﺣﺜ ﮐﻪ در ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﺮرﺳ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد دوﺳﺘﺪار ﮐﻮدک
ﻓﺮﺻﺘ ﻣﻨﺎﺳﺒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ اﻟﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﻄ ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ.
ﻣﻮﻻوردی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺮوﯾ ﻃﺮح ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد دوﺳﺘﺪار ﮐﻮدک ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و
ﺷﻬﺮﻫﺎی دوﺳﺘﺪار ﮐﻮدک را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
اﻧﺰﻟ وﺟﻮد دارد ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾ ﺗﺮ اﯾﻦ اﻟﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺮوﯾ داده ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :درﺧﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر در ﮐﺸﻮر ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺿ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده و در ﺧﯿﻠ از ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ
ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎر ﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﻃﻖ دوﺳﺘﺪار ﮐﻮدک ،دﺳﺘﺎه ﻫﺎﯾ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ذاﺗ دارﻧﺪ و اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
دﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪﯾﺸﺎن ﻧﻘﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻻزﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ اﻓﺰاﯾ و ﺑﺎر ﮔﯿﺮی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه
در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ.
دﺳﺘﯿﺎر وﯾﮋه رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺎ اﻇﻬﺎر اﯾﻨﻪ ﺣﻘ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮا دارد ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺎﺳ اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺳﺎزی ﻫﺮ ﺧﺼﻠﺘ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐ آﻏﺎز ﺷﻮد و اﯾﻦ ﯾ از ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی رﻫﺎﯾ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘ ﻧﺎﻣﺘﻮازن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ
رود ،ﺑﺬر ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﮐﻮدﮐ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،و در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺮاﺣﻞ داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و اﯾﻦ ﻧﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔ رﻧ ﻣ ﺑﺮد ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﺳﺘ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ را درک ﮐﻨﺪ و ﺟﺪی ﻧﻤ
ﮔﯿﺮد.
ﻣﻮﻻوردی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ،ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ را ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﻤﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﮐﻮدک در ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﻬﺮ ﺳﺎزی از ﺣﯿﺚ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎی زﯾﺒﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺘ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺷﻮد.
رﺿﺎ ﻣﺴﺮور رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﻧﺰﻟ در ﻧﺸﺴﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﻮدک ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮا ﮔﻔﺖ:
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺧﺮوﺟ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﻧﺰﻟ اﻟﻮﯾ ﻣﻮﻓﻖ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﻨﻄﻘﻪ
آزاد دوﺳﺘﺪار ﮐﻮدک ﻣﻌﺮﻓ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣ اﺳﺖ
و ﺣﻖ ﺳﻼﻣﺖ ،آﻣﻮزش و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ روﻧﺪ.
ﻣﺴﺮور ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﻧﺰﻟ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺣﺎﻣ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘ و
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﯾﻢ در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮای ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ و در ﺑﺨﺶ
ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺸﻮر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﻤ ﮐﻨﯿﻢ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫ و ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺼﻄﻔ ﺳﺎﻻری اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮔﯿﻼن ﻧﯿﺰ در ﻧﺸﺴﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﻮدک در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮا ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺴﺌﻠﻪ ای
اﺳﺎﺳ و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﮔﺎم اول ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻮد و از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾ اﻧﺘﻈﺎر ﻣ رود اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن

اﺳﺎﺳ را ﮐﺎﻣﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮی اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮔﯿﻼن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬ از ﻣﻨﺮ ﯾ از وﻇﺎﯾﻒ اﻣﺮوز رﺳﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ دﯾﻨ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪﯾﺪ
ﻋﻤﻠ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﻪ ﻧﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯾ ﻻزم دارد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺟﺮا ﺷﺪن ﻓﺼﻞ
ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ ﺑﻪ درﺳﺘ ﺗﻤﺎﻣ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺎ ﺑﺮآورده ﻣ ﺷﻮد.
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ دﺳﺘﯿﺎر وﯾﮋه رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی از ﻃﺮح ﻫﺎ و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺑﻨﺪری ،ﮔﺮدﺷﺮی و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﻧﺰﻟ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد.

