ﭘﯿﺎم ﺗﺒﺮﯾ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﺳﺎل ۱۴۰۰

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:

در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﻧﻮروز ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن اﯾﺮان ،وارﺛﺎن ﻓﺮﻫﻨ و ﺗﻤﺪن اﺻﯿﻞ و ﮐﻬﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻣﺎن
ﺗﺒﺮﯾ و ﺷﺎدﺑﺎش ﻣﮔﻮﯾﻢ؛ ﻣﺮدﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث ﺑﺰرﮔﺎن و دﻟﯿﺮان ﺗﺎرﯾ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را در ﺳﯿﻨﻪ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ودﯾﻌﻪ را ﭼﻮن ﮔﻨﺠ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ از
ﻧﺴﻠ ﺑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺳﭙﺮدهاﻧﺪ.
در ﻟﺤﻈﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧ ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﮔﺬر زﻣﺎن ﻣﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و از ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎﮐ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺮدﻣﺎن ﭘﺎکﻧﻬﺎدی ﮐﻪ ﯾﺎد
و ﻧﺎﻣﺸﺎن را ﮔﺮاﻣ ﻣدارﯾﻢ.
اﻣﺮوز در ﺣﺎﻟ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺳﺪه ﺗﺎزهای از ﺗﺎرﯾ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻇﻔﯿﻢ ﺑﺮای ﺣﺎل ﺧﻮب ﻣﺮدﻣﺎﻧﻤﺎن و ﻋﻤﺮان و آﺑﺎداﻧ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻦ اﻓﺘﺨﺎر دارم ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﺰار ﻣﺮدم و ﻣﻤﻠﺘﻢ ﺑﺎﺷﻢ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ؛ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در ﺳﺪه آﯾﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه
و ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ و اﻫﺘﻤﺎم دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر ،اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ زرﺧﯿﺰ را
در آﻏﺎز ﺳﺪه ،در ﺟﺎﯾﺎه وﯾﮋهای ﻗﺮار داده و اﻣﺎن وﯾﮋهای ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪای ﭘﺎﯾﺪار را ﺑﺮاﯾﺶ رﻗﻢ زده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺪ را ﻣدﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ درﯾﺎﯾ اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺸ ﻣﺤﻮری در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎزﯾﺮ ﻣﻬﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﮐﻪ روﯾﺎﯾ ﺻﺎدق اﺳﺖ ،ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺷﺮق و
ﻏﺮب ،ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ و ﯾ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻠ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدﻻت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای زﻧﺪﮔ ﻫﻤﻪ
ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ،ﺷﻬﺮی ﺑﺪون ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣﻮزﺷ و ﺑﻬﺪاﺷﺘ و ﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای زﯾﺴﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در
ﭘﺎﯾﺎن دﻫﻪ اول اﯾﻦ ﺳﺪه .ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﯿﻨ ﺑﺮ دروازه اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ درﺧﺸﯿﺪ.
در ﭘﯿﺸﺎه اﯾﻦ ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻠﺐﻫﺎﯾﻤﺎن آﮐﻨﺪه از ﻣﻬﺮ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﭘﺮﺷﻮه آن ﻣﺗﭙﺪ و ﻫﺮ اﯾﺮاﻧ ﺧﻮد را در ﻧﻘﺸ
ﺑﺮای آﯾﻨﺪه روﺷﻦ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺑﯿﻨﺪ.
آرزو ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺳﺎل  ۱۴۰۰و ﺷﺮوع ﺳﺪه ﭘﯿﺶرو ،اﯾﺮاﻧﻤﺎن ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﺎﻧﻤﺎن ﺷﺎد ،ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﺎ ﻋﺰت زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﻛﺮدی ‐ ﻧﻮروز ۱۴۰۰

