ديدار مجمع نمايندگان استان خراسان رضوی با رئيس جمهور
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اسذالْی ،اسنافیل ًیا ،تٌی ّاضن چْارم ،پژهاى فز ،حسیي سادُ تحزیٌی ،خسزٍی سْل آتادی ،دّماًی ًمٌذر ،رخائی تاك
سیائی ،سثحاًی فزد ،سدادی ،ضَضتزی ،لاضی سادُ ّاضوی ،کزیوی لذٍسی ،هحسٌی ثاًی ،هحوذسادُ ،هزٍیً ،گْثاى
سالهی؛ فضَ هدوـ ًوایٌذگاى استاى خزاساى رضَی ّستٌذ.
....................................................................................................................................................
دکتر روحانی در ديدار مجمع نمايندگان خراسان رضوی
دولت در پی اجرايی کردن طرح تحول و توسعه شرق کشور است
حدت االسالم ٍالوسلویي دکتز حسي رٍحاًی رییس خوَْری اسالهی ایزاى ،در دیذار هدوـ ًوایٌذگاى خزاساى رضَی،
هطْذ را ضْزی استثٌایی تَصیف کزد ٍ گفت :هطْذالزضا تا ّوِ ضْزّای دیگز کطَر تفاٍت دارد؛ چزا کِ حزم هغْز اهام
رضا(ؿ) در آًدا لزار دارد ٍ افتخاری اس ایي تاالتز در کطَرهاى ًذارین؛ ّوِ رحوتّای الْی اس ًاحیِ تارگاُ هلکَتی اهام
ّطتن تِ کطَر هیٍسد ٍ ّز چِ دارین اس آًداست.
دکتز رٍحاًی اؽْار داضت :اگزچِ لغف ّوِ ائوِ اعْار(ؿ) ٍ تِ ٍیژُ اهام فصز(فح) ّوَارُ ضاهل حال هلت ایزاى تَدُ است
اها هقتمذم آًکِ ّویطِ لغفص ها را ًدات دادُ اهام ّطتن تَدُ ٍ ٍالقا ّز کاری تزای هطْذالزضا ٍ سائزیي اهام اًدام دّین
تاس ّن کن است.
ٍی تا اضارُ تِ هطکالت هزتَط تِ تاهیي تَدخِ فوزاًی گفت :فلی رغن هطکالت تاهیي تَدخِ خاری کطَر دٍلت تالش
دارد تا حذ هوکي تَدخِ فوزاًی کطَر را تأهیي کٌذ تا فقالیتّای فوزاًی اخزایی ضَد.
رییس خوَْر راُ حل اساسی رفـ هطکالت التصادی را تالش تزای ارتمای هٌاتـ درآهذی کطَر فٌَاى کزد ٍ اؽْار داضت:
تحزین در حال حاضز هطکلی اثزگذار است ٍ گلَگاُّایی ایداد کزدُ کِ تا ٍخَد سختی فثَر اس آًْا ،تالش دارین گزفتار آى
ًطَین ،اگزچِ غیزهوکي ًیست.
دکتز رٍحاًی تا تاکیذ تز ایٌکِ تثییي ایي هطکالت تِ هقٌای آى ًیست کِ ًویضَد آًْا را حل ٍ فصل کزد ،گفتّ :وِ
تالش دٍلت ایي است کِ ایي هطکالت تحزین را اس راُ حلّای فشتوٌذاًِ حل ٍ فصل کٌذ ٍ اگز هیخَاستین غیز اس ایي
تاضذ خیلی سزیـتز ٍ تذٍى ایي ّوِ رفت ٍ آهذ ٍ هذاکزُ ،کار توام هیضذ.
رییس خوَْر اضافِ کزدّ :وِ ایي خلسات ٍ تحثّا تزای ایي است کِ تتَاًین حمَق هلتهاى را حفؼ کٌین ٍ اگز لیذ
فشتوٌذاًِ تزای تَافك ٍ حل هطکالت هْن ًثاضذ خیلی سادُ ٍ در یک خلسِ هیضَد کار را توام کزد.

دکتز رٍحاًی تصزیح کزد :عثیقی است کِ تِ ایي تزتیة رسیذى تِ تَافك ٍ حل ٍ فصل هطکالت سهاىتز هیضَد ٍ الثتِ
اهیذٍارم تا پایاى اهسال تتَاًین اٍلیي گام را در حل هطکالت تزدارین.
دکتز رٍحاًی تاکیذ کزد :حصَل ایي هْن فمظ تا پطتیثاًی ٍ کوک ّوِ یقٌی هزدم ،هدلس ٍ ّذایتّا ٍ حوایتّای همام
هقؾن رّثزی اهکاىپذیز است ٍ ّز چِ پطتَاًِ ها در داخل لَیتز ضَد در هذاکزات لذرتهٌذاًِتز پیص هیرٍین.
رییس خوَْر تا اضارُ تِ ایٌکِ تخطی اس هطکالت هَخَد ریطِ در تیتذتیزی دارد ،افشٍد :الثتِ دٍلت تِ دًثال ایي است کِ
در تزًاهِریشیّا تزای حل ایي هطکل چارُاًذیطی کٌذ .تٌذُ ٍ هدوَفِ دٍلت تِ ایي ًتیدِ رسیذم کِ تایذ اس التصاد کالى
ضزٍؿ کٌین ٍ اس ٍرٍد تخطی ٍ هَضقی تِ التصاد پزّیش کٌین.
دکتز رٍحاًی هطکل دیگز کطَر را کنآتی فٌَاى کزد ٍ اؽْار داضت :اهسال تِ خاعز ایٌکِ تارًذگیّا خیلی دیز ضزٍؿ ضذُ
تِ عَر هتَسظ ًسثت تِ سالّای لثل ًیش فمة ّستین؛ اگزچِ کن آتی هطکلی اساسی ٍ هزتَط تِ ّویطِ تاریخ ایزاى
است ،اها استفادُ تیرٍیِ اس آتْای سیزسهیٌی ،ساخت سذّای تذٍى هغالقِ ٍ تی حساب ٍ کتاب ،تافث ایداد هطکالت فقلی
دریاچِ ارٍهیِ ،سایٌذُ رٍد ٍ اهثال آى است.
ٍی خاعزًطاى کزدً :ؾز تِ اّویت هَضَؿ کن آتی اس هقاٍى اٍل خَاستن تا اٍلیي خلسِ ضَرای فالی آب را تزگشار کٌذ ٍ
فزدا ًیش خلسِ دیگزی تِ ریاست تٌذُ تطکیل خَاّذ ضذ تا راّکارّای خزیذ آب اس خارج ،ضیزیي کزدى ٍ استفادُ اس آب
دریاّای کطَر یا هواًقت اس خزٍج آب اس هزسّا هَرد تزرسی لزار گیزد.
رییس خوَْر تا اضارُ تِ ایٌکِ حذٍد  ۹۰درصذ هصزف آب کطَر در تخص کطاٍرسی صَرت هیگیزد ،گفت :تایذ تا استفادُ
اس راّکارّای فلوی ،رٍضْای تْزٍُری صحیحتز اس آب در تخص کطاٍرسی فولیاتی ٍ فزاگیز ضَد ٍ تزای تأهیي هٌاتـ
عزحّای در حال اخزا در ایي تخص چارُای اًذیطیذُ ضَد.
دکتز رٍحاًی تِ عزح تحَل ٍ تَسقِ ضزق کطَر ًیش اضارُ کزد ٍ افشٍد :عزح اٍلیِ تْیِ ضذُ تزای ایي هٌؾَر هَرد تأییذ
دٍلت است؛ راُ آّي هْوتزیي تخص اس ایي عزح است کِ تِ لحاػ تَسقِ ،ارتمای اهٌیت ٍ ایداد ارتثاعات تیيالوللی در
هٌغمِ ضزق کطَر هَثز خَاّذ تَد ٍ تِ دلیل تشرگی ٍ فؾوت ایي عزح ٍسیز راُ ٍ ضْزساسی ضخصاً پیگیز فولیاتی ٍ اخزایی
ضذى آى است.
در ایي خلسِ کِ دٍهیي ًطست اس سلسلِ دیذارّای دکتز رٍحاًی تا هداهـ استاًی ًوایٌذگاى هدلس ضَرای اسالهی است،
ًوایٌذگاى ضْزستاىّای هطْذً ،یطاتَر ،سثشٍار ،خَاف ،لَچاى ،گٌاتاد ،تزتت حیذریِ ،تزتت خام ،کاضوز ،چٌاراى ٍ عزلثِ،
گٌاتاد ،فزیواى ٍ درگش ضوي تیاى هسایل ٍ هطکالت حَسُّای اًتخاتیِ خَد ،در ًاهِای رئَس هطکالت هزتَط تِ استاى
خزاساى رضَی را تِ رییسخوَْر تمذین کزدًذ.

