ایالم ،مقصد چهارمین سفر استانی رئیسجمهور
رئیسجمهــور در چهارمیــن ســفر اســتانی جمعــه دوم مهرمــاه ۱۴۰۰
وارد اســتان ایــام شــد .بازدیــد از ســد کنجانچــم ،حضــور در یادمــان
شــهدای قالویــزان ،دیــدار بــا نخبــگان ،علمــا ،خانــواده شــهدا و
ایثارگــران ،دیــدار چهــره بــه چهــره بــا مــردم ،حضــور ســرزده در یکــی از
مناطــق حاشــیهای و محــروم ایــام و حضــور در نشســت شــورای اداری
از جملــه برنامههــای آیتاللــه رئیســی در چهارمیــن ســفر اســتانی
بــود .یکــی از چالشهــای عمــده اســتان اجــرا و تکمیــل پروژههــای
نیمــه تمــام اســت کــه عمــر برخــی از آنهــا بــه بیــش از  ۲۰ســال
میرســد .اســتان ایــام فاقــد زیرســاختهای مهمــی چــون راههــای
ارتباطــی ،شــبکههای فاضــاب و شــبکه ریلــی اســت کــه رفــع ایــن
مشــکالت توجــه ویــژه دولــت جدیــد بــه اســتان ایــام را میطلبــد.
حاشــیه شــهر ایــام دارای چهــار محلــه بــا جمعیــت بیــش از چهــار
هــزار نفــر حاشیهنشــین اســت.

وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه شــامل 7وزیــر و 3مســئول  /رئیــس دفتــر رئیــس
جمهــوری ،معــاون اجرایــی رئیسجمهــوری ،معــاون رئیسجمهــور
و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه و وزیــران کشــور ،نفــت ،نیــرو،
جهــاد کشــاورزی ،امــور اقتصــادی و دارایــی ،صنعــت ،معــدن و
تجــارت و بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،آیتاللــه رئیســی را
در ایــن ســفر همراهــی کردنــد.

محورهای کلیدی مواضع رئیس جمهور درباره استان
بــا توجــه بــه همجــواری ایــن اســتان بــا عــراق بــا فعــال شــدن
بازارچههــای مــرزی ،تبــادالت مــرزی بویــژه میــزان صــادرات ایــن
اســتان افزایــش خواهــد یافــت.
اقتصــاد گردشــگری از ظرفیتهــای مهمــی در اســتان ایــام اســت
کــه میتوانــد در رفــع بیــکاری و ایجــاد اشــتغال در نقــش مهمــی
ایفــا کنــد.
ی بــا کشــور
کریــدور ریلــی و آزادراه بهعنــوان زیرســاختهای ارتباطـ 
عــراق و زمینهســاز افزایــش صــادرات میبایســت فراهــم شــود.
بهرهبــرداری از ظرفیتهــای اســتان در حــوزه نفــت ،گاز ،پتروشــیمی
و انــرژی ،پیگیــری بــرای بهرهبــرداری از ســامانه گرمســیری ،جمـعآوری
مــدارس کانکســی و کپــری ،تکمیــل پروژههــای نیمــه تمــام و تــاش
بــرای حــل مشــکل حاشیهنشــینی

اقدامات میدانی و مصوبات
بازدید رئیس جمهور از سد کنجانچم مهران.
حضــور آیتاللــه رئیســی در محــل یادمــان شــهدای قالویــزان واقــع
در نقطــه صفــر مــرزی شهرســتان مهــران.
دیدار چهره به چهره رئیس جمهور با مردم و رسیدگی به مشکالت آنها.
بازدیــد رئیــس جمهــور از یــک منطقــه حاشیهنشــین و محروم شــهر
ایــام و قــرار گرفتــن در جریــان مســائل و مشــکالت مــردم منطقه.
بازدیــد وزیــر صمــت از شــرکت فــوالد زاگــرس و نــورد ایــوان ،شــرکت
تعاونــی  ۲۴۵۱ســولفات پتاســیم در ســفر بــه ایــوان و بازدیــد او از
تصفیــه خانــه شــهرک صنعتــی ،مجتمــع پتروشــیمی و چنــد شــرکت
صنعتــی در ســفر بــه چــوار.
بازدیــد وزیــر بهداشــت از بیمارســتان امــام حســین(ع) شــهر مــرزی
مهــران و بیمارســتان مصطفــی خمینــی ایــام.
تصویب سرمایهگذاری  ۳۰۰میلیارد تومانی برای پارک پلی پروپیلن ایالم.
بازدید وزیر نیرو از سد شهدای ایالم( .گالل)
بازدیــد وزیــر اقتصــاد از تونــل کبیرکــوه و بانــد فــرودگاه شهرســتان
آبدانــان.
تأمیــن اعتبــار مــورد نیــاز بــرای ادامــه کار و تکمیــل ســد کنجانچــم
شهرســتان مــرزی مهــران.
اختصــاص اعتبــاری بالــغ بــر  ۲هــزار و  ۴۵۵میلیــارد تومــان بــرای ۱۱۲
طــرح مصــوب اســتان.
اختصاص  1860میلیارد تومان تسهیالت به حوزه اشتغال.

دریای مازندران

ـــ

خلی

دریایعمــــان

 2مهر 1400

نتایج و پیگیری مصوبات
تشکیل دبیرخانه پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به استان.
اختصــاص  ۴۰۰میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای تکمیــل تونــل بــزرگ
کبیرکــوه ،ســاخت ایــن تونــل موجــب حــذف  ۳۰۰پیــچ خطرنــاک و ۲۰
کیلومتــر گردنــه ســخت گــذر میشــود.
اختصــاص خــط اعتبــاری ویــژه بــه اســتان بــرای حــل مشــکل
بانــک هــای اســتان در ارائــه تســهیالت.
 ۲۴هــزار و  ۵۰۰میلیــارد ریــال در ســفر رئیسجمهــور بــا اولویــت
چهــار حــوزه نفــت و گاز ،کشــاورزی ،اربعیــن و گردشــگری بــه ایــام
اختصــاص یافــت.
اختصــاص  ۴.۵میلیــارد دالر اعتبــار بــرای توســعه میادیــن نفتــی و
گاز اســتان ایــام.
یــک هــزار بــاغ دیــم ،اجــرای  ۱۰۰هکتــار طــرح فــراز در باغهــا و
ایجــاد یــک بــاغ ســازگاری از مصوبــات ســفر اســت و ایــن طــرح هــا
تــا پایــان ســال  ۱۴۰۱بــه بهرهبــرداری میرســند.
از  ۱۰۰مصوبــه ســفر رئیــس جمهــور بــه اســتان  ۶۶مصوبــه در مراحل
اجــرا قــرار داشــته و  ۱۵مصوبــه نیــز بــه بهرهبــرداری رســیده اســت.
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