اردبیل ،مقصد هشتمین سفر استانی رئیسجمهور
آیتاللــه رئیســی در ســفری ی ـکروزه بــه اســتان اردبیــل از برخــی پروژههــا و
توانمندیهــای اقتصــادی شهرســتان پارسآبــاد مغــان و اردبیــل بازدیــد کــرد
و دیــداری نیــز بــا نماینــدگان اقشــار مختلــف داشــت .همچنین جلســه شــورای
اداری اســتان اردبیــل بــا حضــور رئیــس جمهــور برگــزار شــد و وزیــران اعزامــی به
شهرســتانهای مختلــف اســتان گــزارش خــود را از مســائل و مشــکالت مناطــق
مــورد بازدیــد خــود ارائــه کردنــد .در ایــن ســفر در مجمــوع یکصــد طــرح در
حوزههــای مختلــف بــه تصویــب رســید کــه از ایــن تعــداد  ۲۴طــرح مربــوط
بــه حــوزه زیربنایــی ،هشــت طــرح در حــوزه صنعــت و معــدن ،ســه طــرح در
حــوزه نفــت و انــرژی ،هشــت طــرح در حــوزه آب و خــاک کشــاورزی و پنــج
طــرح نیــز در حــوزه اشــتغال ۱۶ ،طــرح در حــوزه بهداشــت و درمــان ۲۱ ،طــرح در
حــوزه فرهنگــی و آموزشــی و  ۱۵طــرح نیــز در حــوزه رفــاه و اجتماعــی اســت.

وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه شــامل  7وزیــر و  4معــاون  /وزیــران راه و شهرســازی،
فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع
دســتی ،جهــاد کشــاورزی ،نیــرو ،تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،امــور
اقتصــادی و دارایــی ،رئیــس دفتــر رئیسجمهــور ،معــاون اجرایــی
رئیسجمهــور ،معــاون رئیسجمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه و
بودجــه و مدیــرکل بازرســی ،نظــارت و ارزیابــی عملکــرد نهــاد ریاســت
جمهــوری در ایــن ســفر آیتاللــه رئیســی را همراهــی کردنــد.

محورهای کلیدی مواضع رئیس جمهور درباره استان
اســتان اردبیــل دارای ظرفیتهــای غنــی کشــاورزی و گردشــگری اســت
و بایــد ایــن ظرفیتهــا در جهــت توســعه اســتان بـهکار گرفتــه شــود.
بیــن ۳۰تــا  ۴۰درصــد ظرفیــت صنعتــی اســتان اردبیــل معطــل اســت،
زیربنــا وجــود دارد ولــی بنــا بــه دالیلــی تعطیــل شــده یــا نیمهتعطیــل
اســت کــه بــرای فعالســازی آنهــا تــاش خواهــد شــد و بــرای ایــن
منظــور همــه مســئوالن بایــد در کنــار اســتاندار باشــند.
تأمیــن آب بــرای اراضــی مرغــوب اســتان اردبیــل مهمتریــن نیــاز و
مشــکل بخــش کشــاورزی ایــن اســتان اســت .وزارت جهــاد کشــاورزی و
وزارت نیــرو بــه همــراه مســئوالن دیگــر بایــد همــت کننــد کــه مســأله
تأمیــن آب در ایــن منطقــه حــل شــده و شــرایط متفاوتــی بــرای
کشــاورزی ایــن منطقــه و اســتان اردبیــل رقــم بخــورد.
در جریــان بازدیــد از فراینــد احــداث بانــد دوم جــاده پارسآبــاد بــه
اردبیــل بــا اشــاره بــه وضعیــت نامناســب جادههــای شــمالی اســتان
اردبیــل :توســعه راههــای شــمال ایــن اســتان در اولویــت اقدامــات
دولــت قــرار دارد .وزارت راه و نماینــدگان مجلــس تــاش کننــد تــا ایــن
جــاده بــه شــکل اســتاندارد احــداث شــده و در اختیــار مــردم قــرار گیــرد.
اســتانداران مناطــق مــرزی ایــن اختیــار را دارنــد کــه بــا اســتانهای
همجــوار کشــورهای همســایه در زمینــه تبــادالت تجــاری ،تــردد و
امنیــت مــرزی ارتبــاط برقــرار کننــد.

اقدامات میدانی و مصوبات

دریای مازندران

بازدیــد رئیسجمهــور از مراحــل احیــای مجتمــع کشــت و صنعــت و
دامپــروری مغــان یکســال پــس از ابطــال واگــذاری آن بــه بخــش خصوصــی
و بازگشــت آن بــه بیتالمــال
بازدیــد آیتاللــه رئیســی از بزرگتریــن شــهرک گلخان ـهای کشــور در منطقــه
مغــان در شــمال اردبیــل
بازدید رئیسجمهور از پروژه بزرگ پایاب سد خداآفرین در منطقه مغان

بازدید ازعملیات اجرایی راهآهن اردبیل  -میانه
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حضور رئیسجمهور در جمع عشایر دشت مغان

تأکیــد وزیــر راه بــر تــداوم پــروژه راهآهــن اردبیــل بــه پارسآبــاد و اتصــال آن
بــه جمهــوری آذربایجان
تعییــن مهلــت یکماهــه بــرای تعییــن تکلیــف کارخانــه بــزرگ فرآوردههــای
نوشــیدنی شهرســتان نیر

حضــور وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــه عنــوان نماینــده دولــت در
شهرســتان مــرزی بیلهســوار مغــان و بررســی طرحهــای اقتصــادی و عمرانــی
منطقــه

بازدیــد وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بهعنــوان نماینــده رئیسجمهــور از
شهرســتان اصالنــدوز
بازدید وزیر نیرو از طرحهای آبرسانی نمین و عنبران

تکمیل پروژههای عمرانی نیمهتمام شهرستان مشگینشهر

نتایج و پیگیری مصوبات
کلیــه مصوبــات ســفر رئیسجمهــور بــه ایــن اســتان بــا امضــای
معــاون اول رئیسجمهــور بــه وزارتخانههــای مربوطــه ابــاغ شــد.
هفتهــزار و  ۱۲۴میلیــارد تومــان اعتبــار طرحهــای عمرانــی بــه
اســتان اردبیــل اختصــاص یافتهبــود کــه بیــش از  2هــزار میلیــارد
تومــان آن تحقــق یافــت.
تشکیل ستاد مرکزی پیگیری اجرای مصوبات سفر در استانداری اردبیل
 ۱۲۰کیلومتــر از پــروژه راهآهــن اردبیــل  -میانــه ریلگــذاری شــده و ۲۵
کیلومتــر دیگــر آمــاده ریلگــذاری
افتتــاح  37طــرح میراثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی اردبیــل
و اختصــاص یکهــزار و  ۵۰میلیــارد ریــال بــرای توســعه گردشــگری
اســتان
آغــاز عملیــات اجرایــی ســاخت  4هــزار واحــد مســکونی بــا حضــور
وزیــر راه و شهرســازی در اســتان اردبیــل
اختصــاص  2هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای تکمیــل ســدهای
معیشــتی و کشــاورزی نیمهتمــام اســتان
اختصــاص  300میلیــارد ریــال بــرای احــداث مســکن محرومــان در ســه
شهرســتان اســتان اردبیل
اختصــاص اعتبــارات مناســب از محــل ســفر رئیسجمهــور بــرای
مرمــت بناهــای تاریخــی و رونــق گردشــگری شــهر اردبیــل
تخصیــص ۳۰۰میلیــارد ریــال بــرای تکمیــل و بهرهبــرداری از ســد
عنبــران شهرســتان نمیــن
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