ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ ﺷﻞ ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﻣ ﺷﻮد

ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﺎن ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در  20اردﯾﺒﻬﺸﺖ  95ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ رﺳﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻢ در ﺳﺎل ﻫﺎی  96و
 97ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﺻﻼح و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮری اﺑﻼغ ﺷﺪ اﻓﺰود :ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دوﻟﺖ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺗﻤﺎم رده ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ اﻋﻢ از دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ
آزاد ﺑﻪ ﺷﻞ ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺟﻌﻔﺮی ﻫﺮﻧﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪات ﻣﺮﺗﻀ ﺑﺎﻧ ﻣﺸﺎور رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و دﺑﯿﺮ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻮاﻧﺎن
در ﻣﺪت زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺼﺪی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ اﻓﺮاد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ در ﺟﺎﯾﺎه ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان ﺟﻮان دارای ﺷﺎﯾﺴﺘ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻗﺒﻞ از
اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ اﯾﻦ ﻧﺎه در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ و در ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻣﺎن ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬ ﺑﻪ رﻓ ﺑﺨﺸ از ﻣﺸﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﯿﺎری در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ را
وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ داﻧﺴﺖ و ﺑﺮ اﺟﺮای دﻗﯿﻖ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی در ﺧﺼﻮص ﭼﻮﻧ ﻧﺤﻮه ﺑﺮرﺳ و اﻋﻼم اﺳﺎﻣ واﺟﺪﯾﻦ
ﮔﻔﺖ :اﺳﻨﺎد و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺎم ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨ ﺑﻪ ﺷﻞ ﮐﺎﻣﻞ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳ و ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻧﻬﺎﯾ ﺟﻬﺖ اﻗﺪام در اﺧﺘﯿﺎر دﺑﯿﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﻌﻔﺮی ﻫﺮﻧﺪی اﻓﺰود :در ﭘ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و ﭘﯿﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری و ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اداﻣﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﺎن در دﺳﺘﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه و اﺟﺮای آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آﻓﺮﯾﻨ و اﯾﺠﺎد اﻧﯿﺰه در ﺑﯿﻦ
ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

