کهگیلویه و بویراحمد،مقصد پنجمین سفر
استانی رئیس جمهور
رئیــس جمهــور در پنجمیــن ســفر اســتانی خــود روز نهــم مهرمــاه 1400
وارد اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد شــد .بازدیــد از شــهر زلزلــهزده ســی
ســخت ،بازدیــد از چنــد طــرح عمرانــی ،نشســت بــا خانوادههــای شــهدا
و ایثارگــران ،گفتوگــو بــا نخبــگان و حضــور در نشســت شــورای اداری از
جملــه برنامههــای رئیــسجمهــور در ســفر بــه ایــن اســتان بــود .کهگیلویــه
و بویراحمــد بــا وجــود همــه ظرفیتهــا و قابلیتهــای منحصــر بــه فــرد
بویــژه در حوزههــای نفــت و انــرژی ،منابــع طبیعــی ،کشــاورزی ،گردشــگری،
آبزیپــروری ،گیاهــان دارویــی و محیــط زیســت امــا همــواره کمبــود
زیرســاختها ،منابــع و امکانــات ،مانــع از شــکوفایی ایــن اســتعدادها و
پیونــد آنهــا بــا اقتصــاد ،معیشــت و رفــاه مــردم ایــن خطــه شــده اســت.در
ایــن ســفر  ۲۱۷طــرح زیربنایــی ،زیرســاختی و توســعهمحور در بخشهــای
مختلــف اعــم از گردشــگری ،راه ،آب ،منابــع نفــت و گاز ،پتروشــیمی ،گیاهــان
دارویــی ،صنعــت و کشــاورزی بــرای عبــور از محرومیتهــا و شتاببخشــی
بــه رونــد توســعهای اســتان کهگیلویــه وبویراحمــد بــه تصویــب رســید.

وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه شــامل  7وزیــر و  3مســئول  /وزیــران کشــور ،جهــاد
کشــاورزی ،تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی ،صنعــت ،معــدن و تجــارت ،رئیــس دفتــر رئیسجمهــور ،معــاون
اجرایــی رئیسجمهــور و معــاون رئیسجمهــور در امــور زنــان و خانــواده

محورهای کلیدی مواضع رئیس جمهور درباره استان
کهگیلویــه و بویراحمــد متناســب بــا اســتعدادها و نعمتهــای
خــدادادی رشــد نکــرده و همچنــان محــروم اســت .در ایــن ســفر
گامهــای مهــم و اقدامــات مؤثــری بــرای رفــع نارســاییها و محرومیت
اســتان در بخشهــای مختلــف زیرســاختی برداشــته خواهــد شــد.
ایــن اســتان در بخــش کشــاورزی ،صنعــت نفــت و گاز و گردشــگری
زمینــه مناســب اقتصــادی دارد .امیــدوارم بــا همــکاری نیروهــای
کارآمــد ،جوانــان ،مدیــران باکفایــت و همــه مســئوالن و دلســوزان
گامهایــی در جهــت رفــع مشــکالت اســتان برداریــم.
در بازدیــد از ســد تنــگ ســرخ بویراحمــد بــا تأکیــد بــر ضــرورت
تکمیــل عملیــات اجرایــی و ســاخت ایــن ســد تــا پایــان ســال :۱۴۰۱
بــه مســئوالن هــم تذکــر میدهــم کــه اجــازه ندهنــد هیــچ حقــی از
کارگــران ضایــع شــود.
در جمــع گروهــی از عشــایر بویراحمــدی در تنگــه گرگــو :تــاش
خواهیــم کــرد نقــش واســطهها و دالالن در فــروش صنایــع دســتی
و محصــوالت غذایــی عشــایر حــذف شــود تــا ســود اصلــی زحمــات
و تالشهــای زنــان و مــردان کوچنشــین نصیــب خودشــان شــود.

اقدامات میدانی و مصوبات
دســتور رئیــس جمهــور بــرای اعــزام هیأتــی بــه ریاســت اســتاندار
کهگیلویــه و بویراحمــد بــرای رســیدگی و بررســی مشــکالت عشــایر و
مــردم منطقــه تنــگ ســرخ
گ ســرخ در
حضــور رئیــس جمهــور در محــل احــداث ســد تنــ 
شهرســتان بویراحمــد و بازدیــد از رونــد ســاخت آن
بازدیــد آیتاللــه رئیســی از منطقــه زلزلـهزده سیســخت و بررســی
رونــد بازســازی بخشهــای آســیبدیده
بازدیــد وزیــر صمــت از شهرســتان لنــده و بررســی میدانــی برخــی از
پروژههــای عمرانــی ایــن شهرســتان
بازدیــد وزیــر نفــت از رونــد اجرایــی ســد مخزنــی در حــال ســاخت
چــم شــیر در گچســاران
تعییــن اعتبــار  ۲۶۰میلیــون یورویــی بــرای ســرمایهگذاری در
افزایــش و نگهداشــت تولیــد نفــت در قالــب ســه طــرح بــزرگ در
شهرســتان گچســاران

دریای مازندران

خلی

دریایعمــــان

26خرداد ماه 1401

نتایج و پیگیری مصوبات
بانکهــای عامــل موظــف شــدند  7000میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای
ازدواج جوانــان کهگیلویــه و بویراحمــد اختصــاص دهنــد
اختصــاص  3درصــد از درآمدهــای طرحهــای توســعهای
میدانهــای نفتــی بــرای اجــرای پروژههــای عامالمنفعــه در مناطــق
نفتخیــز
اختصــاص  5میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای خریــد وســایل کمــک
آموزشــی و تبلــت بــرای دختــران خصوصـ ً
ـا بازمانــدگان از تحصیــل
اجــرای مصوبــه خریــد تضمینــی ســیب درختــی درجــه ( 3صنعتــی)
از باغــداران کهگیلویــه و بویراحمــد
تأمیــن اعتبــار ۴۰۰میلیــون دالری بــرای اتمــام پتروشــیمیهای
دهدشــت و گچســاران
تخصیــص اعتبــار ۵۰میلیــارد تومانــی بــرای جمــعآوری مــدارس
کانکســی اســتان و تغییــر وضعیــت آنهــا
تخصیــص اعتبــار  2000میلیــارد ریالــی بــرای ســرمایه در گــردش
جهــت کارخانــه بیواتانــول باشــت و از ســرگیری عملیــات ســاخت این
کارخانــه پــس از  ۱۸مــاه تعطیلــی
اجرایــی شــدن طــرح احــداث تأمیــن بــرق دیشــموک بــه قلعــه
رئیســی و ایســتگاه ســرپری دهدشــت بــه طــول  ۶۰کیلومتــر و
اختصــاص  ۴۶میلیــارد ریــال بــرای ایمنســازی پــل تنــگ چویــل
دیشــموک
اختصــاص  1200میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای تســریع در رونــد
اجــرای ســد تنــگ ســرخ
تصویب  ۲۱۷پروژه با اعتبار ۲۰هزار میلیارد تومان
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