زنجان ،مقصد دهمین سفر استانی رئیس جمهور
رئیــسجمهــور پنجشــنبه  ۲۷آبــان مــاه  ،۱۴۰۰در دهمیــن ســفر اســتانی
وارد اســتان زنجــان شــد؛ آیتاللــه ســید ابراهیــم رئیســی در ایــن ســفر
مشــکالت اســتان را بررســی و دســتورهایی راهگشــا بــرای توســعه اســتان
صــادر کــرد .آیتاللــه رئیســی پــس از ورود بــه ایــن اســتان در جمــع
شــماری از اعضــای تعاونیهــای مســکن مشــکلدار زنجــان کــه در مســیر
فــرودگاه تجمــع کــرده بودنــد حاضــر شــد و قــول مســاعد بــرای رفــع
مشــکالت آنــان داد .وی ســپس از کارخانــه در حــال احــداث ســرجین بافت
زنجــان بازدیــد و دســتور تســریع در رفــع موانــع راهانــدازی ایــن کارخانــه را
صــادر کــرد .رئیــسجمهــور در ادامــه ســفر خــود از ســایت دپوی کیــک روی
زنجــان بازدیــد کــرد و پــس آن بــه کارخانــه روغــن نباتــی جهــان رفــت و در
آنجــا ضمــن گالیــه شــدید از راهانــدازی نمایشــی ایــن کارخانــه تأکیــد کــرد
کــه جلــوی ایــن ظاهرســازیها را خواهــد گرفــت .حضــور در جمــع اهالــی
کوی فلســطین در حاشــیه شــهر زنجــان ،دیــدار با فرهیختــگان این اســتان،
دیــدار بــا نخبــگان ،علمــا و روحانیــون و اقشــار مختلــف مــردم ،دیــدار بــا
خانــواده شــهدا ،حضــور در نشســت شــورای اداری و شــرکت در نشســت
خبــری از دیگــر برنامههــای ســفر یــک روزه رئیــسجمهــور بــه زنجــان بــود.

وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه شــامل  7وزیــر و  4معــاون  /وزیــران جهــاد کشــاورزی،
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی،
میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری ،راه و شهرســازی،
س جمهــور،
س دفتــر رئیــ 
صنعــت ،معــدن و تجــارت ،کشــور و رئیــ 
س جمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه ،معــاون
معــاون رئیـ 
اجرایــی رئیــسجمهــور و معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیــس
جمهــور ،آیتاللــه رئیســی را در ایــن ســفر همراهــی کردنــد.

محورهای کلیدی مواضع رئیس جمهور درباره استان
اســتان زنجــان ظرفیتهــای بســیاری در بخشهــای کشــاورزی،
صنعتــی ،معــادن و بویــژه نیــروی جــوان و مردمانــی اهــل تــاش و
کار دارد کــه بایــد کارهــای زیــادی بــرای آن انجــام شــود.
در بازدیــد از محــل انباشــت پســماند روی واحدهــای صنعتــی :بایــد
اســتحصال مــواد معدنــی ایــن پســماندها انجــام و فوایــد ایــن ثــروت
نصیــب مــردم زنجــان شــود .منافــع ایــن پســماندها بــرای مــردم
اســت و بــه حکــم قانــون بــه مــردم زنجــان واگــذار شــده اســت.
در جریــان بازدیــد از کارخانــه روغــن نباتــی جهــان :اجــازه
نمیدهیــم تولیــد در ایــن کشــور دچــار وقفــه شــود ،بایــد کارخانــه
روغــن نباتــی جهــان بــا تمــام ظرفیــت کار کنــد .بــه کســی کــه ایــن
کارخانــه را در اختیــار دارد بگوییــد نمیتوانــد فقــط بــه شــکل اســمی
و بــا ظاهرســازی کارخانــه را اداره کنــد.

اقدامات میدانی و مصوبات
تأکیــد رئیــس جمهــور بــر حــل مشــکل جــاده ارمغانخانــه  -زنجــان بــه
عنــوان یکــی از مطالبــات اهالــی ایــن منطقــه
حضــور رئیــس جمهــور در محــل کارخانــه ســرجین بافــت زنجــان و
مأموریــت بــه وزیــر صمــت و اســتاندار زنجــان بــرای رفــع مشــکل ایــن واحــد
نســاجی در کمتــر از یــک مــاه
روی واحدهــای
پســماند
انباشــت
محــل
از
بازدیــد آیتاللــه رئیســی
ِ
تولیــدی و صنعتــی مســتقر در شــهرک صنعتــی تخصصــی روی زنجــان
دســتور رئیــس جمهــور بــرای تســریع در رفــع مشــکالت کــوی فلســطین
یکــی از هشــت ســکونتگاه غیررســمی
تصویــب  ۱۵۰میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای احــداث ۱۰ســد بــا هــدف تحقــق
کشــاورزی پایــدار در زنجــان
اختصــاص یکهــزارو  ۵۰۰میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای طرحهــای میراثفرهنگــی،
گردشــگری و صنایعدســتی اســتان
حضــور وزیــر جهــاد کشــاورزی در شهرســتان خدابنــده  ،وزیــر تعــاون،کار و رفاه
اجتماعــی در شهرســتانهای ابهــر و خرمــدره ،وزیــر بهداشــت،درمان و آمــوزش
پزشــکی در شهرســتان طــارم ،وزیــر میــراث فرهنگی،گردشــگری و صنایــع دســتی
در شهرســتان زنجــان و ســلطانیه و معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محروم
معــاون اول رئیسجمهــور در شهرســتانهای ماهنشــان و ایجــرود
بازدیــد وزیــر تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی از چنــد واحــد تولیدی و بررســی مســائل
و چالشهــای کارگــری و کارفرمایــی اســتان در دیــدار بــا نخبــگان و جامعــه کار
بازدید وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از یک شرکت ساخت واگن در ابهر
بازدیــد وزیــر جهــاد کشــاورزی از مرکــز اصــاح نــژاد دام ســبک (گوســفند
افشــاری) مجتمــع کشــت و صنعــت فــردوس زنجــان
بازدیــد معــاون رئیــس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده از طرحهــای
کارآفرینــی و اشــتغالزایی در روســتای حســنابدال زنجــان
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نتایج و پیگیری مصوبات

تخصیص اعتباری بالغ بر چهار هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان برای طرحهای مصوب
افزایش دو برابری تختهای بیمارستانی در شهرستان طارم
آغاز ساخت ۱۷هزار و ۴۳۰واحد مسکونی در زنجان در قالب نهضت ملی مسکن
کلنگزنی پروژه  ۸۵۰واحدی طرح جهش تولید مسکن در شهرستان خدابنده
افتتــاح بانــد دوم جــاده زنجــان  -بیجار ،ســلطانیه بــه خدابنــده  -کبودرآهنگ
بــه طــول  ۴۷کیلومتر
آغاز ساخت کارخانه آرد و سیلوی ذخیره سازی غالت در شهرستان خدابنده
تخصیــص اعتبــار یــک هــزار و  500میلیــارد تومانــی بــرای دو خطــه کــردن راه آهــن
زنجــان بــه قزویــن و طرحهــای مصــوب در حــوزه حمــل و نقــل هوایــی و جــادهای
افتتــاح خــط انتقــال و مجتمــع آبرســانی بــه مناطــق عشــایری چــوک علیــا
و قــره اوغالنلــو و گــوک تپــه بــا  ۲میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون ریــال
تخصیص ۱۰۰میلیارد تومان اعتبار برای ادامه ساخت پروژه ملی زنجان  -بناب
 منجیل  /با ساخت جاده بناب  -منجیل ،مسیر  ۳۰۰کیلومتری زنجان  -رشت ۱۸۰کیلومتر کوتاهتر شده و به  ۱۲۰کیلومتر میرسد
تخصیــص اعتبــار بــرای ســاخت اســتادیوم ورزشــی  ۱۵هــزار نفــری زنجــان
کــه  ۱۷ســال از کلنگزنــی آن میگــذرد و برنامــه تکمیــل آن طــی دو ســال
افتتــاح یــک واحــد صنعتــی در زمینــه تولیــد انــواع شــمش فــوالدی در
شــهرک صنعتــی خرمــدره.
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