ديدار مجمع ومايىدگان استان سوجان ي اقلیتَای ديىی ي مذَبی با رئیس جمًُر
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هحوذ اسوافیلی ٍ هحسي فلی هزداًی ًوایٌذگاى سًجاى ٍ عارم ،هحوذرضا خاىهحوذی ًوایٌذُ اتْز ٍ خزهذرُ ،هحوذ
هَسَی ًوایٌذُ خذاتٌذُ ٍ رضا فثذاللْی ًوایٌذُ هاٌّطاى هجوـ ًوایٌذگاى استاى سًجاى ّستٌذ.
اسفٌذیار تختیاری ًوایٌذُ سرتطتیاى ،سیاهک هزُ صذق ًوایٌذُ کلیویاى ،کارى خاًلزی ًوایٌذُ اراهٌِ ضوال ،یًَاتي تت کلیا
ًوایٌذُ آضَری ٍ رٍتزت تیگلزیاى ًوایٌذُ اراهٌِ جٌَب هجوـ ًوایٌذگاى اللیتّای دیٌی ٍ هذّثی را تطکیل هیدٌّذ.
....................................................................................................................................................
ريیسجمًُر در ديدار با مجمع ومايىدگان استان سوجان
صىعت گزدشگزی استان سوجان بايد تًسعٍ يابد
حجتاالسالم ٍالوسلویي دکتز حسي رٍحاًی رییسجوَْری اسالهی ایزاى تا تسلیت ایام سَگَاری اتا فثذاهلل الحسیي(ؿ) ٍ
تا اضارُ تِ هزاسن پزضکَُ فشاداری حسیٌی در سًجاى کِ ساتمِ آى تِ سال ّای عَالًی تز هیگزدد ،گفت :هزدم سًجاى،
اضتْارضاى تِ فطك ٍ ضَر حسیٌی است ٍ ایي هذال افتخاری تزای استاى سًجاى است.
دکتز رٍحاًی اهزٍس دٍضٌثِ در دیذار تا هجوـ ًوایٌذگاى استاى سًجاى تا تیاى ایٌکِ استاى سًجاى استقذادّا ٍ ؽزفیتّای
سیادی در صٌقت گزدضگزی ٍ صٌایـ دستی ،کطاٍرسی ٍ صٌقت دارد ،گفت :تایذ اس اهکاًات ٍ ؽزفیتّای هَجَد تزای رضذ
ٍ تزلی ایي استاى تِ ًحَ هغلَب تْزُتزداری ضَد.
رییس جوَْر در اداهِ ،گزدضگزی استاى سًجاى را هَرد اضارُ لزار داد ٍ گفت :صٌقت گزدضگزی استاى تایذ رًٍك یاتذ تِ
گًَِای کِ صٌقت گزدضگزی تزای جذب گزدضگز داخلی ٍ خارجی در ایي استاى فقال ضَد.
دکتز رٍحاًی افشٍد :تَسقِ صٌقت گزدضگزی استاى سًجاى هیتَاًذ ّن تِ هَضَؿ اضتغال ٍ رًٍك التصادی ایي استاى
کوک کٌذ ٍ ّن هقزف ؽزفیتّای ًْفتِ ایي استاى تاضذ.
دکتز رٍحاًی در اداهِ گفت :تَسقِ راُآّي ٍ حول ٍ ًمل ریلی یکی اس عزحّای هْوی است کِ در دٍلت تذتیز ٍ اهیذ تِ
جذیت دًثال هیضَد ٍ راُآّي کطَر ،تا سزهایِگذاری داخلی ٍ خارجی تایذ تَسقِ یاتذ تا اجزای ایي تزًاهِ لغقاً حول ٍ ًمل
ریلی ٍ راُ آّي سًجاى ًیش تَسقِ خَاّذ یافت.
رییس جوَْر افشٍد :تا تَجِ تِ تَافماتی کِ تا تزخی کطَرّا اس جولِ رٍسیِ ٍ چیي داضتِاین ،هیتَاًین تِ فقال ضذى حول
ٍ ًمل ریلی کطَر ٍ تحَل در ایي سهیٌِ اهیذٍار تاضین.

دکتز رٍحاًی در اداهِ تا تیاى ایٌکِ در ّیچ دٍرُای ضزایظ تِ ایي حساسیت ضزٍؿ کار ایي دٍلت ًثَدُ است ،گفت :تزخی اس
هطکالت تِ هقضالت ریطِای التصاد کطَر تزهیگزدد ٍ تزخی دیگز در اثز سَء تذتیز ٍ سَء هذیزیت تَجَد آهذُ است.
رییس جوَْر اؽْار اهیذٍاری کزد تا حوایت هزدم ،دٍلت ٍ هجلس تتَاًین اس ایي هطکالت سخت ٍ پیچیذُ کطَر فثَر
کٌین.
در ایي جلسِ ّوچٌیي هحوذ اسوافیلی ،هحوذرضا خاىهحوذی خزهی ،رضا فثذاللْی ،هحسي فلیهزداًی ٍ سیذهحوذفلی
هَسَی تِ تزتیة ًوایٌذگاى ضْزستاىّای سًجاى ٍ عارم ،اتْز ٍ خزمدرُ ،هاًُطاى ٍ ایجزٍد ،سًجاى ٍ عارم ٍ خذاتٌذُ،
ضوي تیاى هسایل ٍ هطکالت حَسُّای اًتخاتی خَد در خصَظ هسایل کالى کطَر ًیش هَضَفاتی را تا رییسجوَْر در
هیاى گذاضتٌذ.
آب ضزب هٌغمِ ،فقال کزدى ؽزفیت گزدضگزی استاى ،اتوام ٍ تْزُتزداری ٍرسضگاُ ًاتوام ّ ۱۵شار ًفزی سًجاى ،اتوام ٍ
تْزُتزداری اس پتزٍضیوی استاى ،خطکسالی ٍ سزهاسدگی هحصَالت کطاٍرسی ،آهایص صٌقتی ،هطکل اضتغال ٍ صٌقت،
اکتطاف ٍ فقالساسی هقادى ٍ ساهاىدّی ٍ فقال ساسی خغَط حول ٍ ًمل ریلی داخل ٍ خارج استاى اس دیگز هسایلی تَد
کِ ًوایٌذگاى ضْزستاىّای هختلف در ایي جلسِ تِ آًْا اضارُ کزدًذ.
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ريیس جمًُر در ديدار با مجمع ومايىدگان اقلیتَای ديىی در مجلس
اقلیتَای ديىی ايزان در سزوًشت خًد ي کشًرشان وقش تعییهکىىدٌای ايفا میکىىد
رییس جوَْر تا تیاى ایٌکِ دٍلت خَد را هَؽف تِ اجزای هٌطَر حمَق ضْزًٍذی در کطَر هی داًذ ،گفت :تایذ تِ گًَِ ای
فول کٌین تا تتَاًین ایزاى را تِ فٌَاى الگَیی کِ در آى پیزٍاى ادیاى هختلف در کٌار یکذیگز تا ّن ّوشیستی هسالوت آهیش
دارًذ تِ جْاى هقزفی کٌین.
حجتاالسالم ٍالوسلویي دکتز حسي رٍحاًی رییسجوَْری اسالهی ایزاى پیص اس ؽْز اهزٍس (دٍضٌثِ) در دیذار تا افضای
هجوـ ًوایٌذگاى اللیتّای دیٌی هجلس ضَرای اسالهی اؽْار داضت :اس آغاس جوَْری اسالهی ایزاى ،چِ در لاًَى اساسی
ٍ چِ در ًگاُ ًؾام ،جایگاُ ٍ َّیت ادیاى آسواًی تِ رسویت ضٌاختِ ضذُ ٍ تز ایي اساس ّوِ اللیتّای رسوی دیٌی
هیتَاًٌذ تِ تزگشاری هزاسن ،فثادات ٍ افوال دیٌی خَد تپزداسًذ.
رییس جوَْر تا اضارُ تِ ایٌکِ تز اساس لاًَى اساسی ،اللیتّای دیٌی در هجلس ضَرای اسالهی ًوایٌذُ دارًذ ٍ در
سزًَضت خَد ٍ کطَرضاى دخالت داضتِ ٍ ًمطی تقییي کٌٌذُ ایفا هیکٌٌذ ،گفت :دٍلت تذتیز ٍ اهیذ ّواًغَر کِ در
ضقارّای خَد افالم کزدُ تِ حمَق ضْزًٍذی هقتمذ ٍ پایثٌذ تَدُ ٍ تِ دًثال تذٍیي هٌطَر حمَق ضْزًٍذی است.

دکتز رٍحاًی افشٍد :در سهیٌِ تذٍیي هٌطَر حمَق ضْزًٍذی در حال حاضز در حال رایشًی تا حمَق داًاى تَاًوٌذ کطَر
ّستین کِ تِ هحض آهادُ ضذى ،ایي هٌطَر در اختیار رساًِّا ،هجاهـ داًطگاّی ٍ ًخثگاى لزار هیگیزد تا تتَاًین ًؾزات
آًاى را در ایي سهیٌِ لحاػ کزدُ ٍ پس اس افوال ًؾزات تِ فٌَاى هٌطَر حمَق ضْزًٍذی هٌتطز کٌین.
رییس جوَْر تا اضارُ تِ ایٌکِ ها تایذ تٌَؿ فزٌّگّا را در فول ٍ رفتار تپذیزین ،اؽْار داضت :اللیتّای دیٌی در کطَر ها
در صحٌِّای گًَاگَى اس جولِ در پیزٍسی اًمالب ٍ دفاؿ همذس ّوزاُ تا هلت ایزاى تَدُاًذ ٍ ّوِ ها در سزسهیٌی ٍاحذ،
هلتی هتحذ تَدُاین؛ لذا اگز سختی تَدُ تزای ّوِ تَدُ ٍ اگز رفاّی ّن تاضذ ،تزای ّوگاى است.
دکتز رٍحاًی تا تأکیذ تز ایٌکِ یکی اس ضقارّای دٍلت تذتیز ٍ اهیذ تقاهل ساسًذُ تا جْاى تَدُ کِ تا پایاى تز آى استَار
خَاّذ تَد ،گفت :دٍلت در ایي راستا تالش فزاٍاًی داضتِ ٍ در ّویي هذت هحذٍد گذضتِ اس آغاس کار دٍلت تَاًستِ تسیاری
اس کارّای سخت را در سهیٌِّای گًَاگَى اس جولِ سیاست خارجی اًجام دّذ.
رییس جوَْر خاعز ًطاى کزد :هطکالت تا ّوت آحاد هلت ایزاى پطت سز گذاضتِ خَاّذ ضذ ٍ در ایي هسیز ّیچ فزلی
تیي هسلواًاى ٍ اللیتّای دیٌی ٍجَد ًذارد کوا ایٌکِ التی ایٌْا هثل التی اراهٌِ هیتَاًذ در رٍاتظ خارجی هَثز تاضذ.
دکتز رٍحاًی تا اضارُ تِ ایٌکِ ایزاى کطَر ّوِی هاست ٍ تَسقِ ٍ رفاُ آى تِ ّوِ هلت تقلك دارد ،اؽْار داضت :دٍلت
خَاستار آى است کِ جایگاُ ّوِ ادیاًی کِ لاًَى اساسی آًْا را تِ رسویت ضٌاختِ حفؼ ٍ پیزٍاى ایي ادیاى تتَاًٌذ تِ حمَق
هطزٍؿ خَد تزسٌذ ٍ در ایي راستا اگز هطکلی ّن ٍجَد دارد تایذ رفـ ضَد.
رییس جوَْر ّوچٌیي تا اضارُ تِ ایام فشای سزٍر ٍ ساالر ضْیذاى اس اراهٌِ ایزاى کِ در ایي هزاسن حضَر دارًذ ،تجلیل
کزد ٍ گفت :اهام حسیي (ؿ) ضخصیتی است کِ ٍرای ّوِ ادیاى ٍ هذاّة هَرد احتزام ّوِ آسادگاى لزار دارد ٍ اس ًؾز ها
احتزام اللیتّا تِ ایي فزٌّگ تسیار ارسضوٌذ ٍ هغتٌن است.
رییس جوَْر تصزیح کزد :اهیذٍارم ّوِ تاّن دست تِ دست یکذیگز دادُ تا تتَاًین ایزاًی تا چْزُ تْتز ٍ آتادتز در جْاى
داضتِ تاضین.
دکتز رٍحاًی خاعز ًطاى کزد :دٍلت ٍؽیفِ خَد هیداًذ تزاساس ٍؽایف ٍ همزرات ٍ تاالتز اس آى عثك آهَسُّای اسالم در
راستای تزعزف کزدى هطکالت اللیت ّای دیٌی در کطَر تالش کٌذ.
در ایي ًطست ّوچٌیي اسفٌذیار تختیاری ًوایٌذُ سرتطتیاى ،سیاهک هزُ صذق ًوایٌذُ کلیویاى ،کارى خاًلزی ىهایٌذُ
اراهٌِ ضوال ٍ رٍتزت تیگلزیاى ًوایٌذُ اراهٌِ جٌَب در سخٌاًی ضوي اتزاس خزسٌذی اس اًتخاب دکتز رٍحاًی تِ فٌَاى رییس
جوَْری اسالهی ایزاى تصزیح کزدًذ :در کلیت ًؾام جوَْری اسالهی ایزاى ًسثت تِ اللیتّای دیٌی ًگاّی تزاتز ٍجَد
دارد ٍ پیزٍاى ادیاى گًَاگَى اس حمَق هساٍی تزخَردار ّستٌذ.
افضای هجوـ ًوایٌذگاى اللیتّای دیٌی خاعز ًطاى کزدًذ :اللیتّای دیٌی ّوَارُ هذافـ تواهیت ارضی کطَر تَدُاًذ ٍ
در سالْای اًمالب در سهزُ پطتیثاًاى هثارسات استثذاد ستیشاًِ هزدم تَدُ ٍ پس اس آى در سالْای دفاؿ همذس دٍضادٍش
سزتاساى ٍ رسهٌذگاى تزای دفاؿ اس کطَر جٌگیذُ ٍ ضْذایی را ًیش تِ کطَر ّذیِ کزدُاًذ.

