دیدار مجمع نمایندگان استان ماسندران با رئیس جمهور
( ) 92-09-11

احوذی الضکی ،حسیٌی ،داهادی ،ضجاعی کیاسشی  ،علی پَسخٌکذاسی ،فیاضی  ،همیوی ً ،اصشی ،
ًجف ًژاد ً ،یاص آرسی  ،یَسفیاى هال ٍ ضشیف ًژاد عضَ هجوع ًوایٌذگاى استاى هاصًذساى هی باضٌذ.

رییس جمهور در دیدار مجمع نمایندگان استان ماسندران
حل مشکالت کشور با همکاری و تعامل دولت و مجلس امکانپذیز است
سییس جوَْس دس دیذاس هجوع ًوایٌذگاى استاى هاصًذساى گفت  :حل هطکالت کطَس تٌْا با ّوکاسی
ٍ تعاهل هجلس ضَسای اسالهی ٍ دٍلت اهکاىپزیش است.
حجت االسالم ٍ الوسلویي دکتش حسي سٍحاًی ،سٍیکشد تعاهلی ّوِ اسکاى کطَس دس ضشایظ کًٌَی سا
ضشٍستی اجتٌاب ًاپزیش داًست ٍ گفت  :دٍلت تذبیش ٍ اهیذ تالش داسد با هشتفع کشدى هَاًع هَجَد
پیص سٍ ،چشخّای تَسعِ کطَس سا بِ گشدش بیٌذاصد.
سئیس جوَْس با تأکیذ بش ایٌکِ دٍلت سابغِ خَبی با هجلس داسد ٍ بایذ ایي سابغِ بِ ّویي ضکل
اداهِ یابذ ،گفت  :اص هطکالت کطَس تٌْا با ّوکاسی ٍ تفاّن دٍلت ٍ هجلس هی تَاى عبَس کشد؛ دس
گزضتِ دیذین کِ اص اختالف جض تطذیذ هعضالت چیضی بذست ًیاهذ.
سییس جوَْس دس بخص دیگشی اص سخٌاى خَد با اضاسُ بِ ظشفیت ّای استاى هاصًذساى ،دس
حَصُ ّای گشدضگشی ،تجاست خاسجی ٍ کطاٍسصی ابشاص اهیذٍاسی کشد  :دس سایِ تعاهل هثبت هیاى
ًوایٌذگاى استاى ٍ سایش هسٍَالى ،اص ّوِ بستشّای الصم بشای سضذ ٍ اعتالی استاى هاصًذساى
استفادُ ضَد.

دکتش سٍحاًی با بیاى ایٌکِ هشدم هاصًذساى هشدهی ٍالیتوذاس ،غیشتوٌذ ٍ تالضگش ّستٌذ ،گفت  :هي
ضَس ٍ اضتیاق ٍ عَاعف گشم هشدم هاصًذساى سا دس ایام اًتخابات کِ لحظات هاًذگاسی سا خلك کشدًذ،
فشاهَش ًخَاّن کشد ٍ سفش بِ استاى هاصًذساى اص ًماط عغف آى ایام ،بشای هي بَد.
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کطاٍسصی ،ساُساصی ٍ تجاست با کطَسّای ّوجَاس استاى خبش داد ٍ گفت  :دٍلت تالش داسد با
هالحظِ اٍلَیت ّا ٍ اهکاًات خَد بِ هطکالت استاى هاصًذساى سسیذگی کشدُ ٍ عوذُ ّوت خَد سا
دس فعالساصی بخص خصَصی با فشاّن کشدى تسْیالت بشای آًْا بِ کاس گیشد.
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هیاى دٍسٍد؛ تٌکابي ٍ ساهسش ٍ عباس آباد؛ ًَس ٍ هحوَدآباد؛ بْطْش ٍ ًکا ٍ گلَگاُ؛ بابل؛ بابلسش ٍ
فشیذٍى کٌاس ٍ آهل ّش یک هسایل حَصُ ّای اًتخابیِ خَد ًظیش  :اضتغالضایی ،ساُاًذاصی هجذد
کاسخاًِ ّا اص جولِ ًساجی ،هعادى رغال سٌگ ،کاسخاًِ رغال ضَیی ،کوک بِ کطاٍسصاى ،ایجاد
صٌایع تبذیلی ،احذاث سذ ،تجْیض هشاکض دسهاًی ،تَسعِ بٌادس ٍ تجاست خاسجی ،جلَگیشی اص تغییش
کاسبشی اساضی کطاٍسصی ٍ ساخت ساُّای کوشبٌذی بشای حل هعضل تشافیک بَیژُ دس سٍصّای
تعغیالت سا بیاى کشدًذ.
ًوایٌذگاى هجوع استاى هاصًذساى ّوچٌیي لضٍم اّتوام ٍیژُ دٍلت بِ جاربِ ّای عبیعی دسیا ٍ
جٌگل سا خاعش ًطاى ساختِ ٍ اص ضعاسّای بذٍى عول دٍلت پیطیي دس آصادساصی حشین دسیا اًتماد
کشدًذ.
دس ابتذای ایي دیذاس حجت االسالم ٍ الوسلویي هجیذ اًصاسی ،هعاٍى پاسلواًی سییس جوَْس
اّویت ٍ جایگاُ ًوایٌذگاى هجلس دس اداسُ هغلَب کطَس سا یادآٍس ضذ ٍ گفت  :دٍلت تذبیش ٍ اهیذ دس
جْت ّواٌّگی با هجلس ضَسای اسالهی دس  ۱۰۰سٍص گزضتِ ّطت ًطست با هجاهع ًوایٌذگاى
استاىّای هختلف کطَس داضتِ ٍ دس ایي صهیٌِ دس هیاى دٍلتّای پیطیي بیسابمِ بَدُ است.

