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رئیسجمهــور  2روز پــس از رأی اعتمــاد مجلــس شــورای اســامی بــه
وزیــران دولــت ســیزدهم ،پنجم شــهریورماه  1400در نخســتین ســفر اســتانی
بــه منظــور رســیدگی بــه مشــکالت خوزســتان وارد این اســتان شــد .دســتور
رئیسجمهــور بــرای حــل مشــکالت آب ،بــرق و کشــاورزی اســتان و تعییــن
زمــان بــرای رفــع ایــن مشــکالت از جملــه دســتاوردهای ســفر یــک روزه
رئیسجمهــور بــه اســتان خوزســتان بــود .در هنــگام انجــام ایــن ســفر ۷۰۲
روســتا خوزســتان در تابســتان  1400بــا مشــکل آبرســانی روبــه رو بودنــد
و یکــی از دغدغههــای مــردم اهــواز بهبــود وضعیــت شــبکه فاضــاب
فرســوده و توســعه نیافتــه ایــن شــهر بــود .معطــل مانــدن ایــن خواســت در
حالــی بــود کــه در ســال  98و بــا دســتور رهبــر معظــم انقــاب ۵۰میلیــون
یــورو از محــل صنــدوق توســعه ملــی بــرای حــل ایــن معضــل اختصــاص
داده شــد ۶۷ .مصوبــه بــا  ۳۴هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار حاصــل ســفر
اســتانی آیتاللــه رئیســی بــه خوزســتان بــود کــه تــا دی ســال گذشــته ۲۵
درصــد از کل ایــن اعتبــارات مصــوب تخصیــص یافــت.

وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه شــامل  4وزیــر و یــک مســئول  /وزیــران کشــور ،جهــاد
کشــاورزی ،نیــرو ،بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی و رئیــس
ســازمان برنامــه وبودجــه در ایــن ســفر آیتاللــه رئیســی را همراهــی
کردنــد.
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مــردم خوزســتان حــق بزرگــی بــر گــردن ملــت ایــران دارنــد ،مردمی
کــه از همــه ظرفیتشــان بــرای دفــاع از کشــور مایــه گذاشــتند.
نســبت بــه مــردم خوزســتان وظیفــه مضاعــف داریــم.
بــا توجــه به شــرایط خــاص اســتان خوزســتان و برای رفع مشــکالت
موجــود نیازمنــد اســتقرار مدیران در اســتان هســتیم و مدیــران پروازی
نمیتواننــد بــر مشــکالت اســتان فائــق آینــد.
ً
ـریعا بــا تشــکیل
از معــاون اول دولــت خواســته میشــود تــا سـ
نشســتهای کارشناســی و تصمیمگیــری تکمیــل طــرح  ۵۵۰هــزار
هکتــاری رهبــر معظــم انقــاب را در دســتور کار قــرار دهــد.
فعــال شــدن همــه ظرفیتهــای صنعتــی اســتان بــرای ایجــاد
اشــتغال و رونــق تولیــد جــزو اولویتهــای دولــت اســت .فعــال
کــردن ظرفیتهــای معطــل مانــده تولیــدی بســیار کمهزینهتــر
و ســریعتر از راهانــدازی واحدهــای جدیــد اقتصــادی اســت.همچنین
بــرای رونــق اشــتغال در اســتان حتمـ ً
ـا فعــال کــردن بخــش پاییــن
دســتی صنایــع پتروشــیمی کــه ارزش افــزوده باالیــی ایجــاد میکنــد،
در دســتور کار قــرار خواهــد گرفــت.

اقدامات میدانی و مصوبات
بازدیــد رئیــس جمهــور از پــروژه فاضالب شــهری اهــواز  /بررســی موانع
و الزامــات تســریع در پیشــرفت پــروژه /انجــام تصمیمگیریهــای الزم
در جلســه شــورای اداری اســتان  /تکمیــل شــبکه فاضــاب اهــواز بــا
اعتبــار  ۹۲هــزار میلیــارد ریــال ،تکمیــل شــبکه فاضــاب ســایر شــهرهای
خوزســتان بــا اعتبــار  ۶۰هــزار میلیــارد ریــال و همچنیــن تکمیــل پنــج
تصفیــه خانــه مهــم فاضــاب ،ســه مصوبــه مهــم ســفر رئیــس جمهــور
بــه خوزســتان در بخــش فاضــاب بــود.
حضــور در بیمارســتان رازی اهــواز و بررســی رونــد رســیدگی بــه بیمــاران
کرونایــی ایــن شهرســتان  /صــدور دســتور رفــع فــوری کمبودهــای
بهداشــتی و درمانــی خوزســتان /دســتور بــه وزیــر کشــور بــرای اســتفاده
بیــش از پیــش از ظرفیــت مراکــز درمانــی نیروهــای مســلح
بازدیــد هوایــی از وضعیــت هورالعظیــم ،دشــت آزادگان و رودخانــه
کرخــه نــور و مســائل و مشــکالت آن
حضور در بین مردم روستاهای اطراف هویزه
افتتاح طرح آبرسانی روستاهای جفیر یک و  ۲از توابع شهرستان هویزه
توگو با جمعی از ساکنان
حضوردر منطقه کم برخوردار «منبع آب» اهواز و گف 
دیــدار صمیمانــه بــا ســران عشــایر خوزســتان درخصــوص مســائل
مختلــف اســتان
تعییــن هشــت اقــدام اولویـتدار در زمینــه رفــع مشــکالت آب و بــرق
اســتان خوزســتان در نامـهای بــه وزیــر نیــرو
دســتور تشــکیل شــورای راهبــردی بــرای اســتفاده از همــه ظرفیتهــای
موجود در خوزســتان
بازیــد وزیــر بهداشــت از یــک مرکــز واکسیناســیون اهــواز و مراکــز
بهداشــتی شهرســتان بــاوی
تصویــب  ۱۱۹مصوبــه بــا بیــش از  ۳۴هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای
اجــرای مصوبــات در طــی ســه ســال
تصویــب یــک هــزار و  ۵۰۰میلیــارد تومــان اعتبــار بهصــورت ویــژه
افــزون بــر اعتبــارات اســتانی و ملــی

نتایج و پیگیری مصوبات
بهرهبــرداری از طــرح آبرســانی جفیــر  ۱و ۲و بهرهمنــدی تعــداد ۱۷۵
خانــوار شــامل  ۵۱۵نفــر و بیــش از  ۷۰۰۰رأس دام از آب شــرب
عملیاتــی شــدن طــرح انتقــال آب غدیــر بــه منظــور تأمیــن آب
پایــدار خوزســتان کــه قــرار بــود طــی مــدت  ۲۵ســال اجــرا شــود و بــه
همــت دولــت ســیزدهم در هشــت مــاه عملیاتــی میشــود
تأمین آب شرب پایدار برای  ۱5۰۰روستا
واگذاری اختیارات ویژه در حوزه کشاورزی به استان
تبدیــل اجــرای شــبکه فاضــاب اهــواز بــه اَ َبــر پــروژهای پرشــتاب و
کاهــش زمــان اجــرای طــرح از  ۳۶مــاه بــه  ۲۴مــاه  ۲۸۰ /کیلومتــر از
خطــوط شــبکه موجــود فاضــاب اهــواز بهدلیــل فرســودگی نیــاز بــه
تعویــض داشــت کــه تاکنــون (تیــر  ۲۳۷ )1401کیلومتــر اصالح شــده و
 ۱۵درصــد باقــی مانــده نیــز بــا ســرعت در حــال انجــام اســت.

