دیدارمجمع نمایندگان شهزستانهای استان گلستان با رئیس جمهور
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عیسی امامی ،عبدالکزیم رجبی ،رضا صابزی ،سید علی طاهزی ،سلیمان عباسی ،محمدجواد نظزی مهز،
رحمت اله نوروسی ؛ عضومجمع نمایندگان استان گلستان هستند.
.......................................................................................................................................................
رییس جمهوری در دیدارِ مجمع نمایندگان استان گلستان:
باید به سزمایههای ملی و داخلی اتکا و سزمایهگذاری خارجی را هم جذب کنیم
رییظ جوَْری اهزٍس دٍؽٌجِ در دیذارِ هجوغ ًوبیٌذگبى اعتبى گلغتبى ضوي تجزیک ایبم اهلل پیزٍسی اًقالة اعالهی اظْبر
اهیذٍاری کزد عی ٍ ؽؾویي عبل پیزٍسی اًقالة اعالهی ثب ػشم جذی ٍ قَی ّوِ هغئَالى ٍ آحبد هلت آغبس ؽَد ٍگبم
ّبی هَثزی در راُ پیؾزفت کؾَر در ایي عبل جذیذ ثزداؽتِ ؽَد.
حجت االعالم ٍالوغلویي دکتز حغي رٍحبًی ثب اؽبرُ ثِ ایٌکِ اعتبى گلغتبى ظزفیتّبی ثغیبر ثبال ٍ هٌبعجی در سهیٌِّبی
هختلف اس جولِ کؾبٍرسی دارد ،گفت :دٍلت تالػ هیکٌذ ثب جذة هٌبثغ ،هؾکالت اعتبىّب را رفغ کٌذ.
دکتز رٍحبًی در اداهِ ثب ثیبى ثزخی هؾکالت سیغت هحیغی کؾَر در هٌبعق هختلف ،گفت :هتأعفبًِ ػذم تَجِ کبفی ثِ
هغبئل سیغت هحیغی در هزحلِ کبرؽٌبعی ٍ آغبس اجزای پزٍصُّب در گذؽتِ ثبػث ثزٍس ثزخی هؾکالت در اجزای پزٍصُّب
ؽذُ اعت اهب در ػیي حبل دغذغِ حفظ هحیظ سیغت ًجبیذ هٌجز ثِ تؼغیلی پزٍصُّب ؽَد ثلکِ ثبیذ عیبعتّبی تَعؼِ کؾَر
ّوزاُ ثب عیبعتّبی حفظ هحیظ سیغت ثبؽذ.
رییظجوَْری اتقبل خظ آّي گزگبى ثِ هؾْذ را کِ اس خَاعتِّبی ًوبیٌذگبى اعتبى اعت ثِ ػٌَاى ّذف هؾتزک دٍلت
ٍ ًوبیٌذگبى تَفیف کزد ٍ اداهِ داد :دٍلت تذثیز ٍ اهیذ تَجِ خبفی ثِ هَضَع گغتزػ راُ آّي دارد ٍ هؼتقذ اعت ثبیذ اتکب
حول ٍ ًقل ثِ ٍیضُ اًتقبل کبال ٍ ثبر ػوذتبً ،ثِ خغَط ریلی هٌتقل ؽَد.
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دکتز رٍحبًی خبعز ًؾبى کزد :ثبیذ ثِ عزهبیِّبی هلی ٍ داخلی اتکب کٌین ٍ ضوي تَجِ ثِ فؼبل کزدى ٍ ثِ هیذاى آٍردى
عزهبیِّبی هزدم ٍ ایزاًیبى خبرج اس کؾَر ،عزهبیِّبی خبرجی را ًیش تزغیت کٌین تب ثِ داخل کؾَر جذة ؽَد ،چزا کِ ثِ
ػٌَاى هثبل کؾَر در ػزفِای هثل فٌبیغ ًفت ٍ گبس ًیبس ثِ عزهبیِگذاریّبی کالى دارد کِ ثبیذ اس هغیزّبی هختلف
تأهیي ؽَد.
رییظجوَْری اظْبر کزدً :وبیٌذگبى اعتبى ٍ هتٌفذیي هٌغقِای اعتبًی هیتَاًٌذ ثِ کوک دٍلت ثیبیٌذ تب ّن عزهبیِّبی
داخلی ثِ ػزفِ رؽذ ٍ پیؾزفت اعتبى ٍ کؾَر ٍارد ؽَد ٍ ّن ایزاًیبى خبرج اس کؾَر ٍ ثِ خقَؿ گلغتبًی ّبی هقینِ
خبرج ،تزغیت ثِ اًتقبل عزهبیِّبی خَد ثِ داخل کؾَر ؽًَذ.
دکتز رٍحبًی تالػ دٍلت را هؼغَف ثِ تأهیي هٌبثغ ثب اتکب ثِ جذة عزهبیِّبی هلی ٍ خبرجی ،در ػیي حفظ ػشت ٍ
اعتقالل کؾَر ػٌَاى کزد.
دکتز رٍحبًی ثب اؽبرُ ثِ عفز داٍٍط ،گفت :ایي عفز اعبعبً ثزای تجییي ؽزایظ جذیذ ایزاى ٍ تزغیت عزهبیِگذاراى خبرجی ثِ
حضَر در ایزاى فَرت گزفت.
رییظجوَْری ثب تأکیذ ثز ایٌکِ ثیؼ اس پیؼ ًیبس ثِ ٍحذت ٍ ّوفکزی دارین ،گفتً :وبیٌذگبى هجلظ ،دٍلت ٍ ّوِ
گزٍُّب ثبیذ دعت ثِ دعت ّن دٌّذ تب ثب ّوکبری یکذیگز ػشت ٍ پیؾزفت کؾَر را رقن ثشًین؛ پیؾزفت ٍ ػظوت کؾَر
ًجبیذ هتَقف ثز یک جٌبح ثبؽذ چزا کِ هَقؼیت ٍ اثزگذاری ایزاى در هٌغقِ ٍ جْبى دقیقبً ثِ ٍحذت هزتجظ اعت.
پیؼ اس عخٌبى دکتز رٍحبًیً ،وبیٌذگبى اعتبى گلغتبى ثِ ثیبى دیذگبُّب ٍ هؾکالت ؽْزّبی ایي اعتبى پزداختٌذ .ثیکبری،
پبییيتز ثَدى ؽبخـ پیؾزفت ٍ درآهذ اعتبى اس هیبًگیي کؾَریً ،یبسّبی اعتبى ثِ ارتقب عغح آهَسػ ػبلی ٍ اهکبًبت
ثْذاؽتی ٍ درهبًی ،لشٍم اتقبل اعتبى ثِ ؽجکِ عزاعزی راُ آّي ،هْبر آةّبی عغحی ٍ عیالةّب ،اعتفبدُ هٌبعجتز اس
ظزفیتّبی کؾبٍرسی اعتبى ،تَجِ ثیؾتز ثِ تَعؼِ فٌؼتی در گلغتبى ،رعیذگی ثِ هغبئل سیغت هحیغی ،رفغ هؾکالت
آة آؽبهیذًی ٍ ثْزُگیزی اس ظزفیتّبی قبثل تَجِ گزدؽگزی گلغتبى اس جولِ هغبئلی ثَد کِ ًوبیٌذگبى در عخٌبى خَد
هغزح کزدًذ.
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