فارس ،مقصد هفتمین سفر استانی رئیسجمهور
رئیسجمهــور پنجشــنبه  ۲۲مهرمــاه  ۱۴۰۰در هفتمیــن ســفر اســتانی بــه
فــارس همزمــان بــا ایــام بزرگداشــت یــادروز حافــظ شــاعربلندآوازه ایــران
وارد شــیراز شــد .بازدیــد از مجموعــه میــراث جهانــی تخــت جمشــید،
کارخانــه در حــال احــداث کاغذســازی فــارس ،زیــارت حــرم مطهــر
احمدبــن موســی شــاهچراغ(ع) و آرامــگاه حافــظ شــاعر بلنــدآوازه ایــران،
دیــدار صمیمــی بــا جمعــی از قهرمانــان ورزشــی اســتان فــارس ،دیــدار بــا
نخبــگان ،علمــا ،خانــواده شــهدا ،ایثارگــران و جمعــی از اقشــار مختلــف
مــردم ،حضــور در نشســت شــورای اداری و نشســت خبــری بــا رســانهها
از دیگــر برنامههــای ســفر ی ـکروزه رئیــس جمهــور بــه فــارس بــود .در
ایــن ســفر یکصــد مصوبــه بــا حــدود  ۶هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای
گرهگشــایی از مســائل اســتان فــارس و شتاببخشــی بــه طرحهــای
اولویــتدار و پروژههــای نیمهتمــام ایــن اســتان اختصــاص یافــت.

وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه شــامل  8وزیــر و  4معــاون  /وزیــران کشــور ،نیــرو،
نفــت ،صنعــت ،معــدن و تجــارت ،راه و شهرســازی ،بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی ،فرهنــگ و ارشــاد اســامی و جهادکشــاورزی و
رئیــس دفتــر رئیسجمهــور ،معــاون اجرایــی رئیسجمهــور ،معــاون
امــور مجلــس رئیسجمهــور ،معــاون رئیسجمهــور در امــور زنــان و
خانــواده ،آیتاللــه رئیســی را در ایــن ســفر همراهــی کردنــد.

اقدامات میدانی و مصوبات
بازدیــد رئیــس جمهــور از برخــی مناطــق اســتان از جملــه بازدیــد
ســرزده از کارخانــه تعطیــل شــده آزمایــش مرودشــت
بازدیــد رئیــس جمهــور از کارخانــه درحــال ســاخت کاغذســازی
زاگــرس و دســتور گرهگشــایی از مشــکالت فــراروی ایــن واحــد
بازدیــد معــاون امــور مجلــس از شهرســتانهای فســا ،اســتهبان،
نیریــز و بختــگان بــه نمایندگــی از رئیسجمهــور
حضــور معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محــروم معــاون
اول رئیــس جمهــور در شهرســتان آبــاده و بررســی مشــکالت ایــن
شهرســتان
بازدیــد وزیــر بهداشــت از شهرســتان الرســتان و بازدیــد او از چنــد
طــرح عمرانــی از جملــه در حــوزه راه ،بهداشــت و بیمارســتان ۱۰۰
تختخوابــی در حــال ســاخت شــهر اوز
حضــور وزیــر نیــرو در شهرســتان نوبنیــاد کوهچنــار و بازدیــد او
از طــرح ســد نرگســی ،تصفیهخانــه فاضــاب شهرســتان کازرون و
بیمارســتان  ۲۰۶تختخوابــی ایــن شهرســتان
وزیــر نفــت :اســتان فــارس پــس از اســتان بوشــهر دومیــن دارنــده
ذخایــر گازی کشــور اســت و دولــت ســیزدهم در زمینــه فشــارافزایی
میدانهــای گازی کنونــی و توســعه میدانهــای گازی جدیــد ،تنهــا
در اســتان فــارس  ۴میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون دالر ســرمایهگذاری
میکنــد.
 ۸۰۰میلیــارد تومــان بــه بهســازی جــاده شــیراز -عســلویه
اختصــاص یافــت.
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محورهای کلیدی مواضع رئیس جمهور درباره استان
رفــع مشــکالت ناشــی از خشکســالی و بیــکاری در دســتور کار دولــت
ســیزدهم قــرار دارد و ایــن دولــت در فعالســازی ظرفیتهــای اســتان
جدیــت دارد.
قبــل از ســفر هیأتــی بــه منظــور بررســی مشــکالت اســتان اعــزام
و مشــکالت بررســی و پــس از آن پیشــنهادهایی از جملــه قریــب ۱۰۰
طــرح بــرای حــل مســائل اســتان فــارس مطــرح شــد.
اســتان فــارس ،اســتانی سرشــار از ظرفیتهــای فــراوان و قطــب
کشــاورزی و صنعــت اســت .ایــن اســتان هــم معــادن بســیاری دارد و
هــم محــور بســیاری از خدمــات اســت و در حــوزه بازرگانــی و تجــارت
میتوانــد نقــش زیــادی ایفــا کنــد.
رئیسجمهــوردر جمــع مــردم روســتای کنــاره شهرســتان مرودشــت
و در پاســخ بــه طــرح مشــکالت دامــداران منطقــه :بــا قــوت در عرصــه
تولیــد فعالیــت کنیــد ،چــرا کــه دولــت در حــال رفــع مشــکالت اســت.
آیتاللــه رئیســی بــا اشــاره بــه بازدیــد ســرزده از روســتای کنــاره
در شهرســتان مرودشــت :مــردم منطقــه بــرای دسترســی بــه آب بــرای
اســتحمام هــم مشــکل داشــتند .بــرای آبرســانی بــه ایــن منطقــه
کارهایــی انجــام شــده کــه در نیمــه راه رهــا شــده اســت و هرچــه
ســریعتر بایــد ایــن کارهــای ناتمــام تکمیــل شــود.

نتایج و پیگیری مصوبات
از مجمــوع  ۱۴۲مصوبــه ایــن ســفر ۱۱۰ ،پــروژه طبــق جــدول
زمانبنــدی پیــش رفــت و اعتبــارات آن بموقــع تأمیــن شــد.
قفــل پــروژه احــداث تــاالر مرکــزی شــیراز پــس از  7ســال معطلــی
و درگیــری  8ســازمان در اســتان ،در ایــن ســفر شکســته شــد.
قطعــات یــک تــا  ۶آزادراه شــیراز  -اصفهــان ،بزرگــراه دشــت ارژن-
ابوالحیــات در محــور شــیراز  -بوشــهر و فــاز دوم خــط دوم آبرســانی
بــه شــیراز از ســد درودزن در ســال  ۱۴۰۱بــه بهرهبــرداری میرســند.
افتتــاح طــرح نیمهتمــام کارخانــه کاغذســازی در فــارس در
قدمهــای پایانــی اســت.
کارخانه آزمایش مرودشت پس از  ۱۵سال تعطیلی آغاز به کار کرد.
 ۱۳هــزار و  ۵۰۰میلیــارد ریــال از منابــع مربــوط بــه مصوبــات ســفر
رئیــس جمهــور بــه اســتان فــارس تــا پایــان اســفندماه  ۱۴۰۰جــذب
شــد.
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