حجت االسالم کرین اسذی در خغجِ ّبی ًوبز جوؼِ خلخبل ثب اشبرُ ثِ ًبدیذُ گرفتي حقبثِ ایي شْرستبى ٍ در حبلی
کِ هیلیَى ّب هتر هکؼت آة ثِ سبیر هٌبعق استبى تخصیص دادُ شذُ را ظلن در حق هردم ایي هٌغقِ داًست ٍ
خَاستبر تَجِ ٍیصُ استبًذار اردثیل ثرای ثررسی ایي هَضَع هْن ٍ حیبتی شْرستبى شذ.
ٍی گفت :در حبلی کِ سبالًِ ثیش از  ۵.۳هیلیَى هتر هکؼت آة تَلیذی ایي شْرستبى ثذٍى استفبدُ هفیذ رٍاًِ
رٍدخبًِ قسل اٍزى شذُ ٍ از دسترض هردم هٌغقِ خبرج هیشَد ،هسئَالى ریرثظ ّیچ گًَِ حقبثِ ای را ثرای استفبدُ
ّبی هختلف از جولِ ایجبد سذّبی کشبٍرزی ٍ هؼیشتی ثِ ایي هٌغقِ تخصیص ًذادُ ٍ ایي هَضَع هردم را ثشذت
رًجیذُ خبعر کردُ است.
خغیت جوؼِ خلخبل ثب اشبرُ ثِ جوغ آٍری اهکبًبت راُ سبزی تَسظ یکی از پیوبًکبراى هجری پرٍشُ راُ اصلی
خلخبل ثِ هٌجیل ٍ اًتقبل آى ثِ شْرستبى قیذار زًجبى اظْبر کرد :در حبلی کِ تسریغ در کبر ػولیبت اجرایی ایي
پرٍشُ راُ سبزی حیبتی ٍثب تَجِ ثِ هحذٍدیت زهبى کبری در هٌغقِ ضرٍرت دارد هشبّذُ ایي چٌیي کبرّبیی در
عَل هسیر ایي پرٍشُ غیر قبثل تَجیِ ثرای هردم هٌغقِ است.
اٍ افسٍد :در حبلی کِ در آستبًِ تؼغیالت ػیذ سؼیذ فغر ٍ سرازیر شذى اًجَُ گردشگراى از هسیر راُ ّبی ارتجبعی
هٌتْی ثِ استبى گیالى قرار گرفتِ این ّیچ گًَِ اقذاهی ثرای ثْسبزی ٍ هرهت راُ ًبّوَار خلخبل ثِ اسبلن صَرت
ًگرفتِ است.
حجت االسالم اسذی از خلخبل ثِ ػٌَاى یکی از قغت ّبی گردشگری ٍ پیشبًی گردشگری استبى اردثیل یبد کرد
ٍ گفت :الزهِ تَسؼِ صٌؼت گردشگری در ایي هٌغقِ رسیذگی ثِ ٍضؼیت زیرسبخت ّبی هَرد ًیبز ایي صٌؼت از
جولِ هرهت راُ ّبی ارتجبعی ثِ استبى ّوسبیِ گیالى است.
اٍ ّوچٌیي ثب تقذیر از حضَر گستردُ ٍ پرشَر هردم خلخبل در راّپیوبیی رٍز جْبًی قذض گفت :هردم ایي هٌغقِ
از لحبػ تذیيٍ ،الیت هذاری ،هؼتقذ ثِ رٍحبًیت ٍ دیٌذاری اگر در سغح کشَر ثی ًظر ًجبشٌذ ،کن ًظیر ّستٌذ.
اٍ اظْبر کرد :رٍز جْبًی قذض تٌْب هرثَط ثِ هسلوبًبى ًجَدُ ثلکِ ایي رٍز ثذلیل ایٌکِ هلتی در سغح جْبى هَرد
ظلن ٍ ستن ٍاقغ شذُ هتؼلق ثِ ّوِ هردم جْبى ثَدُ ٍ ٍظیفِ اًسبًی ّریک از هردم ػبلن است کِ ًْبیت ظلن رٍا
داشتِ شذُ ثِ هردم فلسغیي از سَی رشین غبصت اسرائیل را درک کٌٌذ.

