دیدار مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی با رئیس جمهور
( ) 92-09-04

افخوی ،تالشی تٌاتی ،تْوٌی ،پضضکیاى ،حسي ًژاد  ،حسیٌی ،دٍاتگشی ،دّماًی ،سحواًی ،سؼیذی،
ضیشی  ،ػلی لَ،

فتحی پَس ،فشٌّگی؛ فالحی تاتاجاى

 ،لشُ سیذ سٍهیاًی ؛

هذدی  ،هٌادی سفیذاى ٍ

ًَسی لضلجِ ػضَ هجوغ ًوایٌذگاى استاى آرستایجاى ضشلی هی تاضٌذ.

رییسجمهور در دیدار مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی
دولت نمیتواند در مورد واقعیات کشور حقایق را به مردم نگوید
تِ گضاسش پایگاُ اعالع سساًی سیاست جوَْسی اسالهی ایشاى (  :) president.irسییس جوَْس
پیص اص ظْش اهشٍص (دٍضٌثِ ) دس دیذاس تا هجوغ ًوایٌذگاى استاى آرستایجاى ضشلی ضوي تثشیک
ّفتِ تسیج گفت  :تسیج اص اتتذای پایِ گزاسی آى تَسظ اهام (سُ) تا تِ اهشٍص تش اساس تفکشی دیٌی ٍ
هٌافغ هلی پایِ سیضی ضذُ ٍ ًمص تسضایی دس دفاع اص آسهاىّا ٍ اّذاف هلی ایفا کشدُ است.
حجت االسالم ٍالوسلویي دکتش حسي سٍحاًی تا تیاى ایٌکِ تفکش تسیجی ،ها سا سشیغ تش تِ اّذاف
خَد خَاّذ سساًذ ،خاعشًطاى کشد  :تش اساس ایي تفکش ّش کس آهادُ ایثاس دس هسیش آسهاى ّا ً ،ظام ٍ
کطَس خَد تاضذ ،تسیجی است ٍ اهیذٍاسم تفکش تسیجی دس کطَس سٍص تِ سٍص پشسًگتش ضَد.
سییس جوَْس تػشیح کشد  :تسیج تٌْا هختع تِ جٌاح ٍ اًذیطِ خاغی ًیست تلکِ اکثشیت لاعغ
هلت ها فکش ٍ اًذیطِ تسیجی داسًذ ٍ دس ساستای ایي اًذیطِ ّش کس هػالح خَد سا فذای آسهاى ّا ٍ
هٌافغ کطَس ٍ اًمالب هیکٌذ ،تسیجی است.
دکتش سٍحاًی دس تخص دیگشی اص سخٌاى خَد تا اضاسُ تِ تفاّن ّستِ ای ایشاى تا  ۱+۵گفت  :دس
هَضَع ّستِ ای تا حفظ اغَل ٍ چاسچَب ّای هػَب ًظام گام اٍل تشداضتِ ضذ ٍ ػلیشغن ایٌکِ

هسیشی تسیاس دضَاس پیص سٍ تَد ،تَاًستین تَاسغِ ػٌایت حك ،دػای خیش هشدم ٍ ّذایت ّا ٍ
حوایتّای همام هؼظن سّثشی دس لذم اٍل تِ تَافك دست پیذا کٌین.
سییس جوَْس تا تاکیذ تش ایٌکِ دس اًجام یک الذام هلی تایذ ّوِ دست تِ دست ّن تذٌّذ،
خاعشًطاى کشد  :ایي هسیش ،غؼة ٍ سخت استٍ ،لی اهیذٍاسین تتَاًین دس هشاحل تؼذ ًیض هَفك ضذُ
ٍ اص حمَق هلت دفاع کٌین.
دکتش سٍحاًی تا اضاسُ تِ ایٌکِ یکی اص اّذاف سیاست خاسجی دٍلت دس حال حاضش کاّص تٌص تا
غشب است ،گفت  :همام هؼظن سّثشی اص دیپلواسی دٍلت ٍ هسیشی کِ دس حال پیوَدُ ضذى است،
حوایت کشدُ ٍ خشسٌذین کِ اکثشیت ًوایٌذگاى هجلس ًیض اص تشًاهِ ّای دٍلت حوایت هی کٌٌذ .
دٍلت هَظف است دس هسیشی کِ هلت تشای اٍ تؼییي کشدُ حشکت کٌذ.
سییس جوَْس افضٍد  :اهیذٍاسم دس هسیشی کِ دٍلت دس پیص گشفتِ حمَق هشدم تاهیي ضذُ ٍ لذم تِ
لذم تحشینّای غیشلاًًَی اص دٍش هلت تشداضتِ ضَد.
دکتش سٍحاًی دس تخص دیگشی اص سخٌاى خَد تا اضاسُ تِ ایٌکِ دٍلت تِ هطکالت التػادی کطَس
آگاّی کاهل داضتِ ٍ آهاسّای هختلف هشتَط تِ تَسم ،تیکاسی ٍ هطکالت دس تخص ّای هختلف سا
تِ دسستی هی داًذ ،گفت  :دٍلت هطکالت ٍ ضشایظ هَجَد سا پزیشفتِ ٍ اػالم کشدُ کِ دس هسیش حل
ایي هطکالت گام تشخَاّذ داضت ،اها دس هَسد ٍالؼیات کطَس ّشگض ًوی تَاًذ تِ هشدم حمایك سا
ًگَیذ؛ چشا کِ هؼتمذ است تیاى ٍالؼیت ّا هَجة هی ضَد ّوگاى تِ سوت ّوکاسی ٍ ّوشاّی دس
جْت سفغ هطکالت حشکت کٌٌذ.
دکتش سٍحاًی دس خػَظ هطکالت هشتَط تِ استاى آرستایجاى ضشلی تا اضاسُ تِ ایٌکِ تخطی اص
هطکالت ایي استاى دس حمیمت هطکالت هلی ًیض تِ حساب هی آیٌذ ،گفت  :دٍلت دس خػَظ حل
هطکالت هشتَط تِ ایي استاى اص جولِ هطکالت هشتَط تِ دسیاچِ اسٍهیِ لذمّایی تشداضتِ است.

سییس جوَْس تا تاکیذ تش ایٌکِ تٌْا ساُ سّایی اص هطکالت ،تذتیش ٍ ٍحذت هلی است ،گفت ّ :وگاى
تایذ دس کٌاس ّن تا ػمالًیت ٍ تذتیش تِ پیص تشٍین ٍ ّواًٌذ ایام اًمالب ٍ دٍساى دفاع همذس سٍی
پای خَدهاى تایستین.
دکتش سٍحاًی خاعش ًطاى کشد  :تایذ ضشایظ سا دس کطَس تِ گًَِ ای تشًاهِ سیضی کٌین کِ دٍلت
تسْیالت الصم سا فشاّن کشدُ ٍ اًجام اهَس سا ػوذتا تشای تخص غیشدٍلتی آهادُ کٌذ تا تِ ایي ٍسیلِ
هشدم دس غحٌِّای گًَاگَى حضَس داضتِ تاضٌذ.
سییس جوَْ س ایي استاى سا تسیاس حائض اّویت داًست؛ چشا کِ ًمص ٍ حك تضسگی دس استمالل کطَس
ایفا کشدُ است ٍ گفت  :هشدم ایي استاى دس هماعغ حساس ٍ هْن اًمالب ٍ دفاع همذس تا ضْاهت
ایستادگی کشدُ ٍ اهشٍص ٍظیفِ دٍلت است کِ تِ ٍضؼیت ٍ هطکالت آًاى سسیذگی کٌذ.
دکتش سٍحاًی ّوچٌیي تش ضشٍست تْشُ گیشی اص ظشفیت ّا ٍ استؼذادّای فشاٍاى هَجَد دس استاى
آرستایجاى ضشلی تاکیذ کشد.
دس ایي جلسِ ًوایٌذگاى استاى آرستایجاى ضشلی ضوي تثشیک تِ تین هزاکشُ کٌٌذُ ّستِ ای ٍ تِ
سییس جوَْس ٍ تمذیش اص دٍلت تِ خاعش اًتخاب دکتش جثاسصادُ تِ ػٌَاى استاًذاس ایي استاى ،دس
خػَظ ٍضؼیت کلی استاى ٍ هطکالت حَصُّای اًتخاتی خَد گضاسضی اسائِ کشدًذ.
عشح هطکالت دسیاچِ اسٍهیِ ،تَغیِ تِ استفادُ اص ظشفیت ّای استاى ٍ احیای جادُ اتشیطن،
سسیذگی تِ ٍضؼیت تیکاسی جَاًاى ٍ تَجِ تِ هَضَع اضتغال ،هذیشیت هػشف آب ضشب ٍ
کطاٍسصی ،تَجِ تِ حول ٍ ًمل سیلی ٍ احذاث خظ ساُآّي سشیغ السیش ،احیای سغذخاًِ هشاغِ،
تکویل ٍ تَسؼِ تشخی اص جادُ ّا ٍ ساُّای استاى ،سسیذگی تِ هطکالت صلضلِ صدگاى آرستایجاى
ضشلی اص جولِ هَاسدی تَد کِ اػضای هجوغ ًوایٌذگاى استاى آرستایجاى ضشلی دس ایي جلسِ هغشح
کشدًذ.

