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مدیرعام��ل س��ازمان منطق��ه آزاد کی��ش، ای��ران را به لطف 
امض��ای توافق برجام در مس��یر تعامل س��ازنده ب��ا جهان خواند.
محم��د ابراهیم انصاري الري برگزاری دو نمایش��گاه مهم را توام 
با دس��تاوردهاي پر بار براي اقتصاد رو به رش��د ایران و این نقطه 
ممتاز، جزیره امن و آرام کیش، خواند.مدیرعامل س��ازمان منطقه 
آزاد کی��ش درباره  اهمیت و ارزش برگزاري چنین نمایش��گاه ها 
و همایش های��ي گفت: بي تردید س��اعت ها مي توان در خصوص 
ارزش ه��اي برگزاري این رویداد مهم س��خن گفت؛ به خصوص 
براي کشور ما که بعد از سالها انفكاك و انفصال از اقتصاد جهاني، 
امروز ب��ه یمن امضاي ی��ك توافق بین المللي جامع در مس��یري 
جدید و راهي نو مبتني بر تعامل س��ازنده با جهان قرار دارد. وي 
ادامه داد: به اقتضاي موضوعات نمایش��گاه و همایش هاي مرتبط 
و ش��رایط کش��ور و همچنین به اعتبار وجود این خاکپاره در دانه 
یعني جزیره کیش به نكاتي اش��اره می کن��م که براي همه مباحث 
پی��ش رو که در چند روز آینده مطرح خواهد ش��د به عنوان یك 
مقدمه محس��وب مي  ش��ود.انصاري الري در تشریح این نكات با 

اش��اره به آثار ابن خلدون گفت: این فیلس��وف شهیر در اثر خود 
به نام »مقدمه ابن خلدون« می گوید، اخالق و عادات بش��ر مداوم 
و یكس��ره دگرگون می شود؛ گویی خلق جدید و آفرینشی نو بنیاد 
و جهان��ی جدی��د پدید می آی��د. ابن خلدون، دو هدف تش��ریح 
 ک��رده که یك��ي از این اهداف تحلیل و توصی��ف اوضاع واحوال 
نابس��امان در ح��ال تغییر زمان خود و دوم در آوردن یك نس��خه 
جام��ع براي دریافت چگونگي برخورد ب��ا رویكرد آینده در حال 
تغییر است.وی تاکید کرد: در عصر فعلي نیز نیازمند کساني هستیم 
که به درس��تي کیفیت طبیعت، کش��ورها و نژاده��اي گوناگون را 
بشناسند و براي ما چگونگي رفتار در این شرایط را تبیین کنند. وي 
افزود: امروز در آغاز هزاره جدید گویي بشر و طبیعت در شرایطي 
ق��رار دارند که مي توان این تعبیر ابن خلدون یعني این آفرینش نو 
بنیاد را اگر نه منطبق بلكه نزدیك به شرایط جدید ارزیابي کرد و با 
توجه به اینكه این آفرینش نو بنیاد و این تغییر بزرگي که در جهان 
در حال اتفاق افتادن هس��ت بر انقالب مداوم اطالعاتي و سرعت 
تصاعدي دانش اس��توار هست مي توان گفت که جهان در آستانه 

آفرینش جدید دانش بنیان اس��ت. انصاری الری ادامه داد: جالب 
توجه اس��ت که همین توصیه هاي ابن خلدون بعد از هفتصد سال 
مص��داق تمام وکمال دارد و ما هم باید در گام نخس��ت توصیف 
درس��تي از وضعیت موجود داشته باشیم و پس از آن بتوانیم یك 
نس��خه جامع وکار آمد را براي برخورد با آینده داش��ته باشیم. ما 
امروز نیازمند به افراد آگاهي هستیم که اطالعات کافي از کشورها 

داشته باشند و بتوانند برنامه جامعي براي ارتباط با کشورها تدوین 
کنند. مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد: خوشبختانه 
دول��ت تدبی��ر و امید با امضاي س��ند جامع بی��ن  المللي برجام و 
علیرغم ش��یطنت ها و کار شكني هاي دشمنان خارجي و گاهي بد 
فهمي ها و انتقادات داخلي توانس��ت با ش��جاعت و صداقت تمام 
 ب��ا حمایت  ها و هدایت  هاي رهبري و همراهي ملت بزرگ ایران 
راه درس��ت را انتخاب کند و ما امروز در آغاز این راه هستیم.وي 
در ادام��ه با اش��اره به  تعبیر بیهقي و اش��عار موالنا  در خصوص 
تغییرات و تحوالت جهان که بر اس��اس رشد دانش بشري شاهد 
آن هس��تیم گفت: امروز خوشبختانه در ش��رایط خوبي هستیم و  
همزماني بر آمدن دولت تدبیر و امید که در نام پر آوازه اش هم به 
عقالنیت و تدبیر تاکید ش��ده اس��ت با این اتفاق بزرگ جهاني که 
آفرینش نو بنیاد دانش بنیان اس��ت را هم  به فال نیك مي گیریم؛ 
اگر در کارها بر شجاعت و صداقت در کنار عقالنیت، خردمندي 
و فرزانگي تاکید کنیم اطمینان داریم که بهترین هاي دنیا تا منتهاي 

حد خود نصیب ملت و دولت ایران می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كيش:

ایران در مسیر تعامل سازنده با جهان است
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