دیدارمجمع نمایندگان شهرستانهای استان خراسان شمالی با رئیس جمهور
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موسی الرضا ثروتی ،قاسم جعفری ،عبدالرضا عسیسی و هادی قوامی ؛ عضومجمع نمایندگان استان
خراسان شمالی هستند.
.......................................................................................................................................................
رییس جمهوری در دیدارِ مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی:
راهکارهای بهرهگیری از ظرفیتهای خراسان شمالی مورد توجه دولت است
سییس جوَْسی اهشٍص (دٍضٌثِ) دس دیذاسِ هجوغ ًوایٌذگاى استاى خشاساى ضوالی تا تثشیک سالشٍص پیشٍصی اًقالب اسالهی،
سفغ هطکالت هشدم ٍ ساهاى دادى صًذگی آحاد جاهؼِ سا ٍظیفِ هطتشک دٍلت ٍ هجلس داًست.
حجتاالسالم ٍالوسلویي دكتش حسي سٍحاًی تا تیاى ایٌکِ تشخی اص هطکالت خشاساى ضوالی هشتَط تِ تطکیل ضذى ایي
استاى دس سالْای اخیش است گفت :سشهایِّای فیضیکی ٍ اًساًی ایي استاى تسیاس غٌی است ٍ تایذ تا تْشُگیشی هٌاسة اص
آًْا هطکالت سا تشطشف كشد.
سئیس جوَْسی اظْاس كشد :تا ّوکاسی هجلس ٍ دٍلت ٍ ّوِ دستگاُّای دیگش ًظام ،تایذ سشهایِّای هلی سا جزب ،اهٌیت
سشهایِگزاسی سا تأهیي ٍ هسیش تْشُگیشی اص ایي سشهایِّا دس پیطشفت كطَس سا تیص اص پیص تسْیل كٌین.
دكتش سٍحاًی تِ هَقؼیت هشصی خشاساى ضوالی اضاسُ كشد ٍ گفت :ایي هَقؼیت هیتَاًذ كوک خَتی تِ پیطشفت خشاساى
ضوالی تاضذ ٍ ساّکاسّای تْشُگیشی اص ایي اهکاى تشای پیطشفت استاى هَسد تَجِ جذی دٍلت قشاس خَاّذ گشفت.
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دكتش سٍحاًی جارتِّای گشدضگشی خشاساى ضوالی سا هتٌَع ٍ ٍیژُ تَصیف ٍ تصشیح كشد :تایذ دس گام اٍل تا تشغیة
ّوَطٌاى تشای تْشُهٌذی اص جزاتیتّای گشدضگشی ایي هٌطقِ ٍ ّوچٌیي جزب گشدضگشاى خاسجی اص ایي ظشفیت استاى تِ
ًحَ هطلَتی دس ساُ تَسؼِ خشاساى ضوالی ٍ كطَس تْشُ تگیشین.
سییسجوَْسی گستشش حول ٍ ًقل سیلی سا اص اٍلَیتّای دٍلت تشضوشد ٍ تأكیذ كشد كِ اجشای تشًاهِّای هشتَط تِ ساُ
آّي دس خشاساى ضوالی ًیض هذ ًظش قشاس گیشد.
دكتش سٍحاًی دس تخص دیگشی اص سخٌاى خَد تْشُگیشی اص تَاى افشاد دلسَص ٍ هؼتذل سا اص اصَل دٍلت ػٌَاى كشد ٍ گفت:
اص ًظش ایي دٍلت ،ضایستِساالسی تَأم تا اػتذال تایذ هذ ًظش تاضذ ٍ گشایصّای سیاسی ٍ جٌاحی ًثایذ هؼیاس تِ كاسگیشی
افشاد تاضذ.
سییسجوَْسی تا تیاى ایٌکِ ًقذ ٍ اًتقاد ساصًذُ ٍ دلسَصاًِ ًِ تٌْا آسیةصًٌذُ ًیست تلکِ تِ دٍلت كوک ًیض هیكٌذ اظْاس
داضتً :قذّا اگش اص هَضغ الٌصیحِ الئوِ الوسلویي تاضذ حتواً هَسد استقثال دٍلت قشاس هیگیشد چشا كِ اساساً كلوِ ًصیحت
تِ هؼٌای دلسَصی ٍ كوک است ٍ دٍلت اص ّوِ كوکّا ٍ هساػذتّا استقثال هیكٌذ.
پیص اص سخٌاى دكتش سٍحاًیً ،وایٌذگاى استاى خشاساى ضوالی تِ تیاى دیذگاُّا ٍ هطکالت ضْشّای ایي استاى پشداختٌذ.
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