دیدار مجمع ومایىدگان استان سیستان ي بلًچستان با رئیس جمًُر
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محمد سعید اربابی ،حمیدرضا پشىگ ،یعقًب جدگال ،سید باقر حسیىی ،حسیىعلی شُریاری ،حلیمٍ عالی،
واصر کاشاوی ي َدایت الٍ میرمرادزَی ؛ عضً مجمع ومایىدگان استان سیستان ي بلًچستان َستىد.
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رییس جمًُری در دیدار مجمع ومایىدگان استان سیستان ي بلًچستان:
َمٍ طًایف ي قبایل سیستان ي بلًچستان برای آیىدٌ بُتر خًد ي فرزوداوشان
در تأمیه امىیت بیشتر استان تالش کىىد
رییظجوَْری ثزلزاری اهٌیت کبهل در اعتبى عیغتبى ٍ ثلَچغتبى را ؽزط السم تَعقِ ایي اعتبى فٌَاى کزد ٍ گفتّ :وِ
هزدم ،لجبیل ٍ عَایف خَة ٍ ٍعيدٍعت اعتبى ثبیذ ثب در ًؾز گزفتي ایي هْن کِ اهٌیت ،ثغتز تَعقِ اعت ،دٍلت را در
ثزلزاری اهٌیت کبهل ٍ تَعقِ اعتبى یبری کٌٌذ.
حجتاالعالم ٍالوغلویي دکتز حغي رٍحبًی صجح اهزٍس (دٍؽٌجِ) در دیذار هجوـ ًوبیٌذگبى عیغتبى ٍ ثلَچغتبى ،ایي
اعتبى را ثِ لحبػ اعتزاتضیک هْن تَصیف کزد ٍ گفت :ایي اعتبى ثِ تقجیزی پیؾبًی اهٌیت هلّی ایزاى اعت چزا کِ توبط
ایزاى ثب آةّبی آساد اس ایي اعتبى آغبس هیؽَد.
رییظجوَْری ثب اؽبرُ ثِ اّویت ثٌذرچبثْبر ثزای عیغتبى ٍ ثلَچغتبى ٍ ّوچٌیي کؾَر اضبفِ کزد :ثبیذ تَعقِ ایي اعتبى
اس ثٌذرچبثْبر پبیِگذاری ؽَد ٍ اس آًجب ثِ عزاعز اعتبى گغتزػ یبثذ .یکی اس راُّبی تَعقِ عیغتبى ٍ ثلَچغتبى اتصبل ایي
اعتبى ثِ هزکش ٍ ؽوبل کؾَر ٍ ثِ آعیبی هزکشی ٍ ؽزق آعیبعت کِ ثزای ایي کبر ثبیذ خغَط هَاصالتی ٍ ثَیضُ راُآّي اس
چبثْبر ثِ هیلک هتصل ؽَد.
حجت االعالم رٍحبًی گفت :تَعقِ ثٌذر چبثْبر ،عبخت اعکلِّبی ثشرگ ٍ تغزیـ در اجزای پزٍصُّبی راُ ٍ راُآّي ٍ
اتصبل ایي اعتبى ثِ ؽوبل کؾَر ٍ افغبًغتبى ضزٍری اعتّ .وچٌیي هَضَؿ تَعقِ عَاحل هکزاى جشٍ ثزًبهِّبی دٍلت
خَاّذ ثَد.
دکتز رٍحبًی عَاحل هکزاى را هشیت ٍیضُ دیگز عیغتبى ٍ ثلَچغتبى داًغت ٍ اؽْبر کزد :عَاحل هکزاى دیگز ؽزفیت هْن
ٍ هؤثز ثزای تَعقِ اعتبى اعت کِ ثبیذ تَعقِ آى در دعتَر کبر لزار گیزد تب اعتبى در هغیز پیؾزفت ،هتحَل ؽَد.
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رییظجوَْری ثب اؽبرُ ثِ ؽزایظ هٌغمِای اعتبى تصزیح کزد :هتأعفبًِ افغبًغتبى ٍ پبکغتبى کِ ثب عیغتبى ٍ ثلَچغتبى ّن
هزس ّغتٌذ ،هؾکالت اهٌیتی سیبدی دارًذ ٍ دٍلت ثز عز اًقمبد یک لزارداد ثلٌذهذت ٍ راّجزدی ثب افغبًغتبى در حبل رایشًی
ثَدُ ٍ ّوچٌیي ثِ دًجبل گغتزػ ٍ ارتمبء عغح رٍاثظ ثب پبکغتبى اعت تب هؾکالتی کِ اس خبرج هزسّب ثِ عیغتبى ٍ
ثلَچغتبى عزایت هیکٌذ ،کبّؼ یبثذ.
دکتز رٍحبًی ثب اؽبرُ ثِ هؾکل خؾکغبلی کِ ایي اعتبى ٍ ثخؼ ثشرگی اس کؾَر ثب آى رٍ ثِ رٍ اعت ،گفت :اصالح
رٍػّبی اعتفبدُ ٍ ارتمبء ثْزٍُری آة در کؾَر اس اٍلَیتّبی دٍلت تذثیز ٍ اهیذ اعت.
رییظجوَْری ؽزط اٍل تَعقِ را ثزلزاری اهٌیت فٌَاى کزد ٍ اداهِ داد :لذم اٍل در تأهیي اهٌیت در عیغتبى ٍ ثلَچغتبى
را ثبیذ خَد هزدم ثزدارًذ ٍ ّوِ عَایف ٍ لجبیل اعتبى ثزای آیٌذُ ثْتز خَدؽبى ٍ فزسًذاًؾبى ثبیذ در تأهیي اهٌیت اعتبى
تالػ ثیؾتزی کٌٌذ.
دکتز رٍحبًی اؽْبر کزد :الجتِ ّوِ عَایف ،الَام ٍ هذاّت اس عٌی ٍ ؽیقِ ثب ّن ثزادرًذّ .وِ هب هغلوبى ٍ ایزاًی ّغتین ٍ
ٍحذتی کِ در حبل حبضز در ایي اعتبى هؾبّذُ هیؽَد ثِ فٌَاى یک ًقوت الْی جبی ؽکز داردٍ .لتی در  ۲۲ثْوي ؽبّذ
حضَر ّوِ هزدم ٍ حضَر ائوِ جوقِ اّل تغٌي ٍ تؾیـ اعتبى در کٌبر ّن ثَدین جبی ثغی خَؽحبلی ثَد ٍ ؽزایظ ثزای
تَعقِ اعتبى در چٌیي ؽزایغی فزاّنتز هیؽَد.
رییظجوَْری در اداهِ عخٌبى خَد ثب اؽْبر اهیذٍاری ًغجت ثِ ایٌکِ ثَدجِ ،اهزٍس ًْبیی ؽَد ٍ در اختیبر دٍلت لزار گیزد،
تصزیح کزد :دٍلت در تأهیي هٌبثـ السم ثزای تَعقِ کؾَر هؾکالتی دارد ٍ ثزای ارتمبء عغح هٌبثـ هَرد ًیبس ثبیذ دٍلت ٍ
هجلظ ثِ یکذیگز کوک کٌٌذ.
دکتز رٍحبًی ثب تأکیذ ثز لشٍم تقبهل عبسًذُ ثب جْبى گفت :حفؼ حمَق ،هٌبفـ ٍ فشت هلت ٍ کؾَر در هٌبعجبت خبرجی جشٍ
ثذیْیبت اعت.
ٍی اضبفِ کزد :لشٍم تَجِ ثِ فشت ٍ هصلحت کؾَر در هذاکزات ثزای هغئَالى هثل ًیبس اًغبى ثِ اکغیضى اعت.
رییظ جوَْری گفت :دٍلت ثِ دًجبل گؾبیؼ ثزای کؾَر اعت ٍ ایي کبر ثب ؽقبر ٍ فزیبد هحمك ًخَاّذ ؽذ.
دکتز رٍحبًی اؽْبر کزد :ثٌذُ ثِ آیٌذُ ثْتز اٍضبؿ کؾَر خَػثیي ّغتن ٍ اگز ّوِ دعت ثِ دعت ّن دّین ،هؾکالت
هزتفـ خَاٌّذ ؽذ.
رییظجوَْری تصزیح کزد :هغبئلی کِ ًوبیٌذگبى هحتزم اعتبى ثِ آى اؽبرُ کزدًذ هذًؾز دٍلت ًیش ّغت ٍ اىؽبءاهلل تب
سهبًی کِ ثِ اًجبم عفز دٍلت ثِ اعتبى ثبلی هبًذُ ،راّکبرّبی السم ثزای حل هؾکالت را کبهالً پختِ ٍ آهبدُ خَاّین کزد،
چزا کِ ایي دٍلت ثٌب دارد اگز ٍفذُ ای ثِ هزدم هی دّذ ،اس لجل درثبرُ اهکبى اجزای آى اعویٌبى حبصل کزدُ ثبؽذ.
دکتز رٍحبًی تأکیذ کزد :ایٌکِ ًوبیٌذگبى هحتزم فٌَاى هیکٌٌذ کِ هزدم اعتبى ثِ ثٌذُ ثِ فٌَاى خبدم خَدؽبى رأی ثبالیی
دادًذ ،ثزای ثٌذُ هبیِ هجبّبت اعت ،اهب حتی اگز هزدم یک رأی ّن ثِ ثٌذُ ًذادُ ثَدًذ ،خذهت ثِ اعتبى عیغتبى ٍ ثلَچغتبى
ٍ هزدم آى را ٍؽیفِ خَدم هیداًغتن.
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ًوبیٌذگبى اعتبى عیغتبى ٍ ثلَچغتبى ًیش در اثتذای ایي دیذار ثزخی اس هغبیل ٍ هؾکالت اعتبى را تؾزیح کزدًذ.
هشیت ثزخَرداری اس ثیؼ اس  ۱۳۰۰کیلَهتز ًَار هزسی در اعتبى ،ؽزفیتّبی ٍیضُ ٍ خبؿ کؾبٍرسی ٍ اللیوی عیغتبى ٍ
ثلَچغتبى ،ؽزفیتّبی گزدؽگزی ،هقبدى هتٌَؿ ٍ غٌی اعتبى ،اتصبل ثِ دریب ٍ ثزخَرداری اس هشیت آثْبی آساد ٍ عَاحل
عَالًی ٍ اس ّوِ هْوتز ،ثزخَرداری اس هزدم ٍفبدار ٍ ٍالیتوذار هْوتزیي اعتقذادّب ٍ ؽزفیتّبی عیغتبى ٍ ثلَچغتبى ثَد
کِ ًوبیٌذگبى اعتبى ثِ آى اؽبرُ کزدًذ.
فذم اعتفبدُ هٌبعت اس ؽزفیتّبی هزسی اس جولِ تجبرت هزسی ،هؾکل ًباهٌی کِ ثب تَجِ ثِ عزاحیّب ٍ ثذخَاّیّبی
دؽوٌبى ًؾبم ٍ توزکش ٍ تَجِ آًبى در ًمبط هزسی عیغتبى ٍ ثلَچغتبى را دچبر هؾکالت هضبفف کزدُ اعت ،گغتزدگی
اعتبى ،ثیکبری فزاگیز ،خؾکغبلی ،ثبدّبی هَعوی ٍ ریشگزدّب ،ضقف اعتبى در سهیٌِ راُّبی هَاصالتی ٍ راُآّي ،فذم
ثْزُهٌذی اس اهتیبسات هزسًؾیٌی ٍ خؾکغبلی ثزای هزدم اعتبى ٍ فذم ثْزُگیزی اس ًیزٍّبی ثَهی در هذیزیت اعتبى اس
هْوتزیي هؾکالتی ثَد کِ ًوبیٌذگبى عیغتبى ٍ ثلَچغتبى در ایي جلغِ ثِ آى اؽبرُ کزدًذ.
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