دیدار مجمع ومایىدگان استان سمىان با رئیس جمهًر
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کاظم جاللی ،علیرضا خسريی ،عبدالرحمه خسريیان ي غالمرضا کاتب ؛ عضً مجمع ومایىدگان
استان سمىان هستىد.

.......................................................................................................................................................
رییس جمهًری در دیدارِ مجمع ومایىدگان استان سمىان:
سمىان میتًاود به قطب صىعتی ي کشايرزی کشًر تبدیل شًد

رییس جوَْری پیص اس ظْز اهزٍس (دٍضٌجِ) در دیذارِ هجوغ ًوبیٌذگبى استبى سوٌبى ثب اضبرُ ثِ تالش دٍلت ثزای رفغ
هطکالت استبى سوٌبى ثز استفبدُ اس ظزفیتّب ٍ استؼذادّبی ایي استبى در جْت حل هسبئل ٍ هطکالت هزدم تأکیذ کزد.
حجت االسالم ٍالوسلویي دکتز حسي رٍحبًی در ایي دیذار ثب اضبرُ ثِ ایٌکِ ثیطتز استبىّبی کطَر اس هطکل کنآثی رًج
هیثزًذ ٍ هؼضل آة در کطَر هطکلی ػوَهی ثزای ّوِ استبىّب ثِ ضوبر هیرٍد ،گفت :ثِ طَر کلی هٌبثغ آة در کطَر
هحذٍد است اهب ثبیذ ثِ گًَِای ثزًبهِریشی کٌین کِ ثِ ثْتزیي ضکل اس ّویي هٌبثغ هحذٍد استفبدُ هطلَة را داضتِ ثبضین.
رییس جوَْری افشٍد :گزچِ اهیذٍارین ثبرشّبی ثْبری تب حذٍدی هؼضل کنآثی را ججزاى کٌذ اهب دٍلت ثزًبهِریشیّبی
خَد را ثزای افشایص ثْزٍُری آة اًجبم هیدّذ ٍ طزحّبیی را در ایي خصَظ در دست ثزرسی دارد کِ اًتقبل آة اس هٌطقِ
ضوبل هیتَاًذ ثِ ػٌَاى یکی اس راُحلّب هطزح ثبضذ.
رییس جوَْری ثب ثیبى ایٌکِ استبى سوٌبى ثِ لحبظ ٍجَد هؼبدى ٍ هٌبثغ غٌی ٍ گستزدُ ٍ ثِ ٍاسطِ دضتّب ٍ استؼذادّبی
فزاٍاى اقلیوی هیتَاًذ ثِ قطت صٌؼتی ٍ کطبٍرسی کطَر تجذیل ضَد ،گفت :در ثخص هؼبدى ایي استبى ًیبس ثِ
سزهبیِگذاری است ٍ ثبیذ ثخص خصَصی ثزای سزهبیِگذاری در ایي حَسُ تطَیق ضذُ ٍ ایي تَاًوٌذی ثِ خَثی هَرد
استفبدُ قزار گیزد.
رییس جوَْری در ثخص دیگزی اس سخٌبى خَد اقتصبد هقبٍهتی را ثِ هؼٌبی استفبدُ صحیح اس اهکبًبت داخلی ٍ خبرجی
داًست ٍ تصزیح کزد :تالش دٍلت آى است کِ در سبل آیٌذُ هٌبثغ کبفی را فزاّن کٌذ ٍ ثب اجزای سیبستّبی اقتصبد
هقبٍهتی اس هٌبثغ ٍ تَاًبییّبی داخلی ٍ خبرجی استفبدُ کٌذ.
دکتز رٍحبًی ثب اضبرُ ثِ تَفیق دٍلت در هْبر رضذ تَرم ٍ ایجبد رضذ اقتصبدی در کطَر در هقبیسِ ثب سبلْبی گذضتِ گفت:
دٍلت در ػیي آى کِ هصَثبت هجلس ًسجت ثِ ارس را اجزا کزدُ رضذ تَرم را ًیش کٌتزل ٍ هتَقف کزد.
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رییس جوَْری ایجبد ثجبت در ثبسار را ّذف دیگز دٍلت داًست ٍ گفت :دٍلت تَاًستِ است آراهص ثبسار را ثذست آٍرد ٍ
ّویي فضبی آرام ّن ثِ ثْجَد فضبی کست ٍ کبر کوک کزدُ است ٍ هسئَالى ثبیذ دست ثِ دست ّن ثذٌّذ تب کطَر اس
ایي ٍضؼیت ػجَر کٌذ.
دکتز رٍحبًی اداهِ داد :هتأسفبًِ گبّی هسبئل اسبسی کطَر ٍ هٌبفغ هزدم در هٌبسػبت ٍ ثبسیّبی سیبسی ٍ جٌبحی فزاهَش
ضذُ است .اصل جذة ٍ تأهیي هٌبثغ ثزای ّوِ ٍظیفِ است ٍ ّوِ ثبیذ ثزای حل هؼضالت ٍ هطکالت هزدم تالش کٌین.
دکتز رٍحبًی ثب ثیبى ایٌکِ ثزای تَسؼِ ٍ پیطزفت ػالٍُ ثز سزهبیِ داخلی ثبیذ سزهبیِّبی خبرجی ٍ فيآٍریّبی ًَآٍراًِ را
جذة کٌین ،خبطز ًطبى کزدً :جبیذ اجبسُ دّین هٌبثغ ٍ اًزصی کطَر ٍ هسئَالى ثیَْدُ تلف ضَد ٍ در ایي راستب ّوِ قَا ثبیذ
کوک کزدُ ٍ هجلس ٍ دٍلت دست ثِ دست ّن ثذٌّذ تب فضبی خذهت ثِ هزدم در کطَر رٍس ثِ رٍس گستزش یبثذ.
رییس جوَْری ثب ثیبى ایٌکِ هجلس در ػیي حبلی کِ ثِ ٍظبیف قبًًَی خَد ػول هیکٌذ هیتَاًذ کوک حبل دٍلت ثبضذ،
اداهِ داد :ثبیذ اس دػَاّبی ثیحبصل پزّیش کٌین ٍ ثِ گًَِای تذثیز کٌین کِ ثتَاًین اس ایي ضزایط ػجَر کٌین .در هذت ضص
هبُ ثیص اس پیصثیٌی جلَ رفتِاین ٍ ثِ آیٌذُ ًیش کبهالً اهیذٍارین.
رییس جوَْری ثب اضبرُ ثِ گبمّبی رٍ ثِ جلَی دٍلت تذثیز ٍ اهیذ در سیبست داخلی ٍ خبرجی ٍ هسبئل اقتصبدی ٍ
فزٌّگی در هبُّبی گذضتِ گفت :ثٌذُ ثِ تؼبهل ثب هجلس ،کوک هزدم ٍ حل هسبئل ٍ هطکالت کطَر ثسیبر اهیذٍارم ٍ
هؼتقذم در ایي راستب ّوِ ثبیذ ثب یکذیگز ّوبٌّگ ثَدُ ٍ ثِ یکذیگز کوک کٌٌذ.
رییس جوَْری ّوچٌیي هزدم استبى سوٌبى را اًسبىّبیی پزتالش ،سحوتکص ،هتذیي ٍ ضْیذپزٍر داًست ٍ تصزیح کزد:
اهیذٍارین دٍلت ثتَاًذ در هسیز خذهت ثِ هزدم هَفق ثبضذ.
در ایي جلسِ ًوبیٌذگبى استبى سوٌبى ًیش ثِ ثیبى هسبئل ٍ هطکالت ایي استبى ٍ ارائِ پیطٌْبدات ٍ ًظزات خَد در خصَظ
رفغ ایي هطکالت پزداختٌذ.
استفبدُ اس تَاًوٌذیّب ٍ ظزفیتّبی استبى اس جولِ هؼبدى گًَبگَى ٍ تٌَع هحصَالت کطبٍرسی ،تَجِ ثِ ضْزک ّبی
صٌؼتی ،تکویل پزٍصُّبی ًبتوبم استبى کِ اس دٍلت گذضتِ ثزجب هبًذُ ،تَجِ ثِ قبثلیتّبی تزاًشیتی استبى ٍ تالش در جْت
ثزطزف ضذى هطکل کن آثی استبى سوٌبى اس جولِ هجبحثی ثَد کِ ًوبیٌذگبى ایي استبى ثب رییس جوَْری در هیبى گذاضتٌذ.
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