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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل ،ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ،ﺣﻤﺎﯾﺖ
از اﻗﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ و ﮐﻢدرآﻣﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ،ﻧﺪارﯾﻢ،
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺎﺳﯽ و اﺻﻮﻟﯽ دوﻟﺖ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم
واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ اﻣﺮوز -ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ -در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای  4اﺳﺘﺎن ﻣﺮزی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺷﺮﻗﯽ ،ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ از ﺳﻮی ﻫﯿﺎت
وزﯾﺮان ،ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺮزی ﮐﺸﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺑﺎر
ﺳﻨﮕﯿﻦ وﯾﮋهای ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺒﺎدﻻت ﻣﺮزی
و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ،اﻓﺰود :ﭼﻨﺪ روز
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﺮای اراﯾﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ

واﺳﻄﻪ آن در ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ارز ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
واردات در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
روﺣﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ﻫﻢ
ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ در ﺣﺪی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺮزی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه و دﭘﻮی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد ،ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت
ﺧﺎرﺟﯽ دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ آن ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮر ،ﻓﻌﺎل ﺷﻮد.
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺮزی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺷﻮﻧﺪ
روﺣﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺮزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی
ﻣﺮزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ
اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﻨﻮع ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
دارای ﺗﻨﻮع ﻗﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻨﻮع را ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ داﻧﺴﺘﻪ
و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد.
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻮادث دیﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﺸﻮر ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﺗﻨﻮﻋﺎت ﻗﻮﻣﯽ در روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را
ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ ،از ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﺪاﻧﻘﻼب و ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﺸﻮر را ﻧﺎآرام ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮج ﺳﻮار
ﺷﻮﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﯾﺮان
ﯾﮏ ﻣﻮج زﯾﺒﺎی ﺗﺤﺮک و ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان داﺷﺖ :ﺗﻨﻮع
زﺑﺎﻧﯽ ،آداب ،رﺳﻮم ،ﻧﺸﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻨﻮع در ﻟﺒﺎس ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎ ﻫﻤﻪ
دارای زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺸﺎط ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر
ﮐﺮده و ﭘﺲ از آن ،ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ
آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺪﻧﻈﺮ و ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام
ﺑﺎﺷﺪ.

رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﻓﺰود :ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﻨﻮع ﻗﻮﻣﯽ و
ﻣﺬﻫﺒﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،ﺳﻔﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭘﺮﺷﻮر ،ﻟﻄﻒ،
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و وﺣﺪت ﻣﺮدم ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﯾﻢ.
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب »ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪار
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،وی را ﻓﺮدی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن و از اﺳﺎﺗﯿﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺷﻬﺮی ﻣﻬﻢ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ
در ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب و ﺳﺎﯾﺮ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺸﺮوﻃﻪ و دوران
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی،
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻓﻨﺎوری و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺷﺮﻗﯽ و ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎص و وﯾﮋهای دارد و ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻏﯿﺮت،
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و اﯾﺮان اﻓﺘﺨﺎر
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
روﺣﺎﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺮدم را ﺑﺮآورده ﮐﺮده و ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم
و ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻗﺘﺼﺎد و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ وﺟﻮد دارد را ﺑﺮﻃﺮف
ﮐﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از اﻓﺘﺨﺎرات دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﯿﺎء درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺷﻤﺎلﻏﺮب
اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ
درﯾﺎﭼﻪ رﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد و دوﻟﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻌﺎل ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﻮد،
اﻣﺮوز اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻧﻤﮑﯽ ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻓﺮا
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
روﺣﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :اﺳﺘﺎﻧﺪار ﭘﯿﺸﯿﻦ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ در ﺟﻠﺴﻪای
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﮐﺎر ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺎ اﺣﯿﺎء درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ در اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ ﺑﺮای اﺣﯿﺎء اﯾﻦ
درﯾﺎﭼﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﺗﺒﺮﯾﺰ و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺮدم ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد ،از اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻃﻤﯿﻨﺎن داد ،ﺗﻌﺪادی از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎن
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻫﻤﺠﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،رواﺑﻂ ﺧﻮب و ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارﯾﻢ ،اﻓﺰود:
ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ

ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب »اﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦزادﮔﺎن« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﻣﺎزﻧﺪران از ﺳﻮی ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﻣﺮوز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
وﺟﻮد ﺑﻨﺪر ﻣﻬﻢ اﻣﯿﺮآﺑﺎد و ﻣﺤﯿﻂ وﺳﯿﻊ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ،ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺮدم اﯾﺮان در
اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ،اﻋﻢ
از ﮔﯿﻼن ،ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ،ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺳﺮﺳﺒﺰ ،آﺑﺎد و ﺳﺮزﻧﺪه ﺑﺮای
زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﺸﺎط ﻣﺮدم اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻻزم و ﺿﺮوری ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﺻﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ﺑﺮای دوﻟﺖ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اداﻣﻪ داد :از اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﻔﺎرش ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ زﺑﺎﻟﻪﺳﻮزﻫﺎ در
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺠﺎور آب از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ،ﮔﯿﻼن و ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺬب ﮐﻨﯿﻢ و اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﻢ آﻟﻮدﮔﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﮔﺴﺘﺮش
ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از زﯾﺒﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
روﺣﺎﻧﯽ ﺣﻔﻆ ﺟﺎذﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر را ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی
ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪاران  3اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ،ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران داﻧﺴﺖ و ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران دارای راهآﻫﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻮﺟﻮد ﮔﯿﻼن ﻫﻢ از راهآﻫﻦ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح رﺳﻤﯽ راهآﻫﻦ ﻗﺰوﯾﻦ -رﺷﺖ ،ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ راهآﻫﻦ ﺑﻪ
آﺳﺘﺎرا در ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﺮان در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ،داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ
دارﻧﺪ ،اﻓﺰود :ﺷﻤﺎل اﯾﺮان از ﻟﺤﺎظ ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در درﯾﺎی ﺧﺰر از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،روﺳﯿﻪ
و ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد.
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