ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ راﻫ ﺟﺰ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠ ﻧﺪارﯾﻢ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﻦ دﯾﺪار روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺷﺸﻢ
ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮﺗﻀ ﺑﺎﻧ ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر و ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ارس ،ﻣﺎﮐﻮ و ﮐﯿﺶ ﻧﯿﺰ در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمواﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎمﮔﺬاری ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﻧﺎم "روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ" از ﺳﻮی رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ،
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ،ﺑﺎ اﺟﺮای ﺗﺄﮐﯿﺪات رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب درﺣﺮﮐﺖ ﺟﻤﻌ ﺑﻪﺳﻮی روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ
ﻣﺸﻼت ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﺸﻼت ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن را ﺑاﺛﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎل ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻫﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،دﻟﺴﻮزی ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﺧﻼص و ﺗﺤﺮک ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﻣﺸﻼت ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺑﺮﺧ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻬﺮهای از ﻋﻘﻞ ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ و
ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﻼت ﻓﺮاواﻧ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﮐﻨﺪ.
روﺣﺎﻧ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺗﺼﻤﯿﻢ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﺎ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رژﯾﻢ اﺷﻐﺎﻟﺮ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘ ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪیﻫﺎی ﺟﻮﻻن،
ﮔﻔﺖ :در ذﻫﻦ ﮐﺴ ﻫﻢ ﺧﻄﻮر ﻧﻤﮐﺮد ﮐﻪ آﻗﺎﯾ در آﻣﺮﯾﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﯾﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ زﻣﯿﻨ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ
ﮐﺸﻮری دﯾﺮ را ﺑﻪ ﯾ ﻏﺎﺻﺐ ﺑﺒﺨﺸﺪ.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﯾ ﻣﻘﻄﻌ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ﺑﺮﺧ ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣدادﻧﺪ و ﺑﺨﺸ از
ﯾ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ دﯾﺮی ﻣﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ اﻣﺎ در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧ در ﺑﺨﺶ دﯾﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد در ﺟﻤ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺟﺮاﯾ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزﺷﻤﻨﺪی ازﺟﻤﻠﻪ
در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﻘﻮﻗ اﻧﺠﺎمﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎ،
ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﺮده و زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺗﺄﺳﻒ ﻣﺠﺪد از ﺣﻮادث اﺧﯿﺮ ﺑﻪوﯾﮋه ﺣﺎدﺛﻪ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪادی
از ﻫﻢوﻃﻨﺎن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :از ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﺣﻮادث اﯾﻦ ﭼﻨﺪروزه در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺻﺤﻨﻪ ﮐﻤرﺳﺎﻧ و اﻣﺪاد ﺑﻪ
آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،از ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠ و اﻧﺘﻈﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﺪادی ﻫﻼلاﺣﻤﺮ و اورژاﻧﺲ و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎری آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺎرﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﻼت و ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ،
ﻗﺪرداﻧ و ﺗﺸﺮ ﻣﮐﻨﻢ.
وی وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﺎﻧ را در دوره ﮐﻨﻮﻧ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺳﺨﺘﻫﺎ و ﮐﻤ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﻼت ﻣﺮدم ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞزده داﻧﺴﺖ و
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠ اﻣﺮوز در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞزده ،اﻣﺪادرﺳﺎﻧ و ﺗﻼش ﺑﺮای رﻓ ﻣﺸﻼت ﻣﺮدم آﺳﯿﺐدﯾﺪه و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﻧﺎﺷ
از ﺳﯿﻞ اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﻼت و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﻧﺎﺷ از ﺣﻮادث اﺧﯿﺮ ﺗﻼش ﻣﮐﻨﺪ.
روﺣﺎﻧ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ "ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻗﯿﻖ ،ﻋﻠﺖ اﺻﻠ ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮادﺛ ﺑﺮرﺳ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺮار

آن ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻻزم اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد" ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﺣﻮادث ﺗﻠ و ﺗﺄﺳﻒﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺎه ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻓﺰود :ﺧﺪاوﻧﺪ در روزﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎران رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺑﻌﻀ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻢ ﻣﺸﻼﺗ
ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﺑﺮﺧ ﻣﻮارد ﻧﺎﺷ از اﺷﺎل در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﺟﺮای ﺻﺤﯿ ﻃﺮحﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ ﺗﻼش ﺑﺮای رﻓ ﺳﺮﯾ ﻣﺸﻼت ﻧﺎﺷ از اﯾﻦ ﺣﻮادث و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرتﻫﺎ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ رﻧ و ﻣﺼﯿﺒﺖ
آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺣﻮادث ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم آﺳﯿﺐدﯾﺪه آرزوی ﺻﺒﺮ دارم.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﮔﻔﺖ :ﻧﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌ و ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ،ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم درﺻﺤﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﺪادی
و ﻣﺴﺌﻮﻻن درﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن ﯾﺎری ﻣرﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮده و در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﺗﺮ از
دﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﺷﻮد.
روﺣﺎﻧ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﻧﻘﺶ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﻨﻞﻫﺎ ،ﻣﺮاﺗ و رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺮدن ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در
ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎزﻫﺎی ﺷﻬﺮی در ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮادث ﺗﺄﺳﻒﺑﺎری ،ﮔﻔﺖ :وﻗﺘ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻇﻠﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،رودﺧﺎﻧﻪای را ﺧﺸﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎﻟ را
ﻣﺴﺪود ﮐﺮده و ﺟﻨﻠ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :وﺟﻮد ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ازﺟﻤﻠﻪ
ﺗﻬﺮان ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌ ﻫﻤﭽﻮن زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی آن اﻗﺪام ﺷﻮد.

