ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻈﯿـﻢ ﺑﻨـﺪرﻋﺒﺎس ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎه
ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ رﺋﯿﺴﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﻧﻄﻖ ﭘﯿﺶ از دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس  ،ﺑﺎ ﻋﺮض ﺳﻼم ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرا و ﻣﺮدم
ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن و اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺣﻠﻮل ﻣﺎه رﺑﯿﻊ
اﻻول و ﻫﻔﺘﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ را ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎد و ﻧﻈﺎم ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ را ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﻻﯾﺖ
ﻓﻘﯿﻪ ارﻣﻐﺎن اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﻧﻤﻮد و آﻏﺎزﮔﺮ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪی در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز
ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﯽ ﺷﮏ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺰت و ﻋﻈﻤﺖ و اﺣﯿﺎی ارزش
ﻫﺎی دﯾﻨﯽ و اﻟﻬﯽ را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و آﻣﺎدﮔﯽ
ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﻇﻬﻮر و ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ وﻻﯾﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﭘﻬﻨﻪ ﻧﯿﻠﮕﻮن ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺠﺎری و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺎده و اﺳﺘﻮار و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن ﮐﺸﻮری
درﺣﺎل ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﻮده و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﯿﻦ ﻃﻼﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺣﻠﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ اﯾﻦ درﯾﺎ در ﺗﻼﺷﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ
در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را
ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺴﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺣﻀﻮر ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت ﻣﺮدم دوﻟﺖ ﺳﯿﺰدﻫﻢ در
ﺗﺮاز اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻮان اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﭘﺮاﻧﮕﯿﺰه وارد ﻣﯿﺪان ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ در اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم درﺣﺮﮐﺘﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ،
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺑﺎ روﺣﯿﻪ ﺟﻬﺎدی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮداری ﺷﻬﺮ
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﮕﻤﺎرد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮردار از ﺟﻮﻫﺮه ای ﻗﻮی و
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ و آﻣﺎده ﺑﺮای ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز اﺳﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن
ﺑﺴﭙﺎرد ،ﻟﺬا ﺟﺎ دارد ﺑﻪ ﺷﻬﺮدار ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻋﺮض ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرا اﻓﺰود :از ﻃﺮﻓﯽ ﭼﻬﺮه ای ﺟﻮان و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ درﺧﺸﺎن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪﻧﺪ
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ
ﮐﻪ

ﻣﻬﻨﺪس دوﺳﺘﯽ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﺸﺎن را
در اﻋﺘﻼ و رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺘﺎن ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم در ارﺗﻘﺎ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ اﺳﺖ در آﻏﺎزﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺸﺎن در اﺳﺘﺎن
ﺟﺎ دارد ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ای را ﻋﺮض ﮐﻨﻢ -۱ .اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺳﺮﺷﺎر از
ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ،ﻣﺘﻌﻬـﺪ و اﻧﻘﻼﺑـﯽ اﺳـﺖ و اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﯽ رود ﮐـﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻫﺎی ﻓﮑﺮی و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮﻣﯽ در ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاﯾﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪه
ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﺘﺎب
اﻓﺰون ﺗﺮی ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ -۲.ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی
و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ ﻣﺮز ﺑﺎ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و دارای ﺟﺰاﯾﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ،از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻌﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻬﺮداری ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪون ﻧﮕﺎه ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪه از دﻫﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺟﺒﺮان ﮐﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

