بوشهر ،مقصد ششمین سفر استانی رئیس جمهور
آیتاللــه ســید ابراهیــم رئیســی رئیسجمهــور در ششــمین ســفر
اســتانی جمعــه  ۱۶مهرمــاه  ۱۴۰۰بــه اســتان بوشــهر ســفر کــرد .بازدید از
چنــد طــرح عمرانــی و زیربنایــی ،نشســت بــا نخبــگان ،علمــا ،ایثارگران،
خانــواده شــهدا و اقشــار مختلــف مردمــی ،شــرکت در جلســه شــورای
اداری و تشــریح دســتاوردهای ســفر در نشســت بــا خبرنــگاران از جمله
برنامههــای ســفر یــک روزه رئیسجمهــور بــه اســتان بوشــهر بــود.
در ششــمین ســفر اســتانی رئیسجمهــور و هیــأت دولــت ســیزدهم
بــه اســتان بوشــهر  ۹۴طــرح بــرای حوز ههــای مختلــف ایــن اســتان
حهــا  ۱۷توافقنامــه بــا
بــه تصویــب رســید کــه بــرای اجــرای ایــن طر 
دســتگا ههای اجرایــی منعقــد شــد.

وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه شــامل 6وزیــر و 6مســئول  /وزیــران کشــور ،راه و
شهرســازی ،نفــت ،نیــرو ،جهــاد کشــاورزی ،اقتصــاد و دارایــی ،رئیــس
دفتــر رئیسجمهــور ،معــاون رئیسجمهــور و رئیــس ســازمان انــرژی
اتمــی ،معــاون رئیسجمهــور در امــور زنــان و خانــواده ،معــاون
اجرایــی رئیــس جمهــور و معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محروم
معــاون اول رئیسجمهــور

محورهای کلیدی مواضع رئیس جمهور درباره استان
بوشــهر قطــب کشــاورزی ،شــیالت ،نخیــات ،صنعــت نفــت ،گاز و
پتروشــیمی اســت و  ۶۰۰کیلومتــر مــرز دریایــی دارد و در ایــن وضعیت
ســخن گفتــن از بیــکاری ،مشــکالت و بعضـ ً
ـا آســیبهای اجتماعــی
بــرای ایــن اســتان غیرقابــل تحمــل اســت.
پیشــرفت  ۲۰درصــدی پــروژه راهآهــن شــیراز  -بوشــهر -عســلویه
پــس از  ۱۴ســال ،قابــل توجیــه نیســت چــرا کــه تأخیــر در اجــرای
پروژههــا موجــب اتــاف منابــع و فرســودگی تجهیــزات میشــود.

اقدامات میدانی و مصوبات
توگــو
بازدیــد رئیــس جمهــور از منطقــه ویــژه اقتصــادی بوشــهر و گف 
بــا جمــع فعــاالن اقتصادی
توگــوی
دیــدار بــا جمعــی از کشــاورزان و نخ ـلکاران تنگســتان و گف 
بیواســطه بــا آنهــا
بازدیــد آیتاللــه رئیســی از شــرکت صنعتــی دریایــی ایــران (صــدرا) و
تأکیــد بــر لــزوم تــاش بــرای بومــی کــردن فنــاوری صنعت کشتیســازی
بازدیــد رئیــس جمهــور از انبــار امــوال تملیکــی در گمــرک اســتان
بوشــهر و صــدور دســتور مشــخص شــدن وضعیــت امــوال موجــود در
انبارهــا ظــرف مــدت ســه مــاه
بازدیــد میدانــی رئیــس جمهــور و رفــع موانــع ســاخت راه آهن شــیراز-
بوشهر-عسلویه
حضور در نیروگاه اتمی بوشهر و بازدید از طرحهای توسعهای این نیروگاه
بازدیــد وزیــر راه و شهرســازی از پروژههــای جــادهای و مســکن اســتان
بوشــهر در منطقــه کنــگان ،دیــر و عســلویه (کار احــداث بزرگــراه شــرقی -
غربــی نــوار ســاحلی جنــوب کشــور تــا پایــان ســال  ۱۴۰۱پایــان مییابد).
تخصیــص اعتبــار بــرای تکمیــل پــروژ ه آی ســی یــو بیمارســتان زینبیــه
خورموج
تخصیــص اعتبــار بــرای عملیــات احیــا و نوســازی یکهــزار هکتــار از
نخلســتانهای اســتان بوشــهر واقــع در شهرســتان دشتســتان
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نتایج و پیگیری مصوبات
مجــوز زیســت محیطــی منطقــه ویــژه اقتصــادی شــمال اســتان
بوشــهر پــس از  ۱۰ســال صــادر شــد
اختصاص  250میلیارد تومان اعتبار به کریدور بزرگراهی جنوب کشور
تدویــن و ارســال طــرح ســاماندهی وضعیــت تــه لنجــی (کاالی
همــراه ملــوان) در راســتای اجــرای تأکیــد رئیــس جمهــور .آزاد شــدن
جابهجایــی تــه لنجــی و وارداتــی مجــاز در بیــن شهرســتانهای
اســتان بوشــهر
تخصیــص  ۲۱۸میلیــارد و  ۲۰۰میلیــون تومــان بــرای تکمیــل و
توســعه زیرســاختهای شــیالت اســتان بوشــهر
تصویــب  200میلیــون دالر و  ۲۰۰میلیــون یــورو تهاتــر نفتــی بــرای
طــرح (پــروژه) راه آهــن بوشــهر -شــیراز
اختصــاص  360میلیــارد تومــان بــه ســد دالکــی از محــل اعتبــارات
ســفر اســتانی رئیــس جمهــور
تحقــق  851میلیــارد تومــان از مجمــوع چهــار هــزارو  ۹۵۰میلیــارد
تومــان اعتبــار مصــوب ســفر اســتانی رئیــس جمهــور بــه بوشــهر تــا
اســفند 1400
آغاز عملیات اجرایی یکهزار و  ۹۷۰واحد مسکن روستایی مصوبه سفر
تخصیص  ۹۰میلیارد تومان اعتبار برای آبادانی و توسعه تنگستان
تخصیــص  20میلیــارد تومــان بــرای تکمیــل بیمارســتانهای اهــرم
و خورمــوج از توابــع تنگســتان اســتان بوشــهر.
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