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رییس جوهوری در دیدار هجوع نوایندگاى استاى یزد:
استاى یزد هیتواند ته قطة سالهت و علن کشور تثدیل شود

سییس جوَْسی دس دیذاس هجوع ًوبیٌذگبى استبى یضد گفت :هشدم ایشاى ثشای حفظ آسهبىّبیشبى دس ثشاثش فشبسّب ایستبدگی
کشدُاًذ ٍ هیکٌٌذ هب ٍظیفِ داسین ثب ثشًبهِسیضی ٍ تذثیش ،صهیٌِّبی الصم ثشای کبّش هشکالت داخلی ٍ خبسجی ٍ تَسعِ
کشَس سا فشاّن آٍسین.
حجت االسالم ٍالوسلویي دکتش حسي سٍحبًی ثب تأکیذ ثش ایٌکِ ثبیذ ّوِ قَا ٍ هسئَلیي ثشای حل ٍ فصل هشکالت هشدم ثب
یکذیگش ّوکبسی کٌٌذ ،افضٍد :اهشٍص ٍظیفِ ّوِ هبست کِ فشبسّبی ظبلوبًِ ًبشی اص تحشینّبی ًبسٍا علیِ هلت سا هشتفع
کٌین تب شبّذ آیٌذُای ثْتش ثشای کشَس ثبشین.
دکتش سٍحبًی ثب اثشاص تأسف اص سَءاستفبدُ ثشخی افشاد اص ششایط تحشین کشَس گفت :عذُای هذعی ثَدًذ کِ هیتَاًٌذ تحشینّب
سا دٍس صدُ ٍ آثبس تحشین سا اص ثیي ثجشًذ ،اهب آًْب دس عول هلت ٍ هٌبفع هلی سا دٍس صدًذ ثطَسیکِ اهشٍص پس گشفتي حقَق هشدم
اص ایي افشاد ثِ یک هعضل تجذیل شذُ است.
سییس جوَْسی دس ثخش دیگشی اص سخٌبًش ثب اشبسُ ثِ ٍیظگیّبی هٌحصش ثِ فشد استبى یضد ،اظْبس داشت :ایي استبى
هیتَاًذ ثِ قطت سالهت ٍ علوی کشَس تجذیل شَد ٍ هشدم یضد ثِ خَثی قبثلیت سبهبًذّی هشکالت ٍ جزة سشهبیِگزاسی
ثشای تَسعِ استبى سا داسًذ.
دکتش سٍحبًی کن آثی ٍ هحذٍدیت هٌبثع آة شیشیي سا یکی اص ثضسگتشیي هعضالت کشَس ثَیظُ دس استبى یضد داًست ٍ ثب ثیبى
ساّکبسّبی هطشح ثشای هَاجِْ ثب ثحشاى کنآثی ،ثش استفبدُ ٍ ثْشٍُسی دسست اص هٌبثع آثی کشَس ثَیظُ دس ثخش کشبٍسصی
تأکیذ کشد.
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سییس جوَْسی هشبسکت ثخش خصَصی ثشای اتوبم طشحّبی ًیوِتوبم ٍ ًیض تأهیي آة ششة هَسد ًیبص صٌبیع ،کشبٍسصی ٍ
آشبهیذًی هشدم سا ضشٍسی خَاًذ ٍ اص حوبیت ّوِ جبًجِ دٍلت ثشای حفظ هحیط صیست ٍ هجبسصُ ثب پذیذُ ثیبثبىصایی ٍ
سیضگشدّب خجش داد.
دکتش سٍحبًی یضد سا اص هشاکض هْن گشدشگشی کشَس تَصیف کشد ٍ ثب اشبسُ ثِ جبرثِّبی تبسیخی ٍ گشدشگشی شْشّبی
استبى یضد ،خَاستبس حفظ ثبفت سٌتی ٍ احذاث هشاکض گشدشگشی ٍ اقبهتی ایي استبى شذ.
پیش اص سخٌبى سییس جوَْسی ًوبیٌذگبى استبى یضد ثب ثیبى ثشخی اص هْوتشیي هشکالت شْشّبی ایي استبى اص جولِ،
هحذٍدیت هٌبثع آة ،تشذیذ پذیذُ سیضگشدّب ،افضایش هْبجشت ،شْشًشیٌی ،حضَس پٌبٌّذگبى افغبى ،دٍ سقوی شذى ًشخ
ثیکبسی ٍ کبغزثبصی اداسی ،ساّکبسّبی خَد سا ثشای حل ایي هشکالت اسائِ کشدًذ.
ًوبیٌذگبى استبى یضد ثب اشبسُ ثِ ظشفیتّبی ایي استبى دس حَصُ صٌعت ،هعذى ٍ کشبٍسصی ٍ ٍجَد تَاًوٌذی دس جزة
سشهبیِگزاسی ،خَاستبس ثشًبهِسیضی دٍلت ثشای تأهیي ثَدجِ استبى ،اتوبم طشحّبی ًیوِتوبم ٍ ایجبد صٌبیع هبدس ٍ جبًجی
ًظیش طشحّبی هشتجط ثب اًشطی خَسشیذی شذًذ.
ًوبیٌذگبى استبى یضد ّوچٌیي اص سیبستّبی دٍلت یبصدّن کِ هٌجش ثِ تقَیت حس اعتوبد هشدم ثِ حبکویت ،افضایش اهیذ
ثِ آیٌذُ ٍ ایجبد آساهش دس کشَس شذ ،قذسداًی کشدًذ.
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