لرستان ،مقصد یازدهمین سفر استانی رئیس جمهور
رئیــس جمهــور جمعــه  ۱۹آذرمــاه  ۱۴۰۰بــه همــراه برخــی از وزرا و
اعضــای هیــأت دولــت در یازدهمیــن ســفر اســتانی خــود وارد فــرودگاه
خرمآبــاد در اســتان لرســتان شــد .بازدیــد از کارخانــه یخچالســازی،
دیــدار بــا پرســتاران ،بازدیــد از قلعــه تاریخــی فلــک االفــاک ،برگــزاری
جلســات مختلــف بــا نماینــدگان کشــاورزان ،دامپــروران و عشــایر،
حضــور در شــورای اداری ،دیــدار بــا اقشــار مختلــف مــردم و نشســت
خبــری و همچنیــن بازدیــد از نمایشــگاه نهادهــای نظارتــی و اطالعاتــی
از برنامههــای ســفر یــک روزه رئیــس دولــت ســیزدهم در یازدهمیــن
ســفر اســتانی بــه لرســتان بــود.

وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه شــامل  6وزیــر و  2معــاون  /وزرای جهــاد کشــاورزی،
نیــرو ،صنعــت ،معــدن و تجــارت ،تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی،
فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،ورزش و جوانــان و معــاون توســعه
روســتایی و مناطــق محــروم معــاون اول رئیــس جمهــور و معــاون
رئیــس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده آیتاللــه رئیســی را در
یازدهمیــن ســفر اســتانی همراهــی کردنــد.

محورهای کلیدی مواضع رئیس جمهور درباره استان
بــا اشــاره بــه مشــکالت برخــی صنایــع نیمــه فعــال لرســتان:
خصوصیســازی غلــط منجــر بــه تعطیلــی برخــی صنایــع لرســتان
شــده کــه قــرار اســت مشــکل آنهــا بررســی و رفــع شــود.
اشــتغال از خواســتهها و مطالبــات مهــم مــردم لرســتان اســت و
همــه دســتگاهها بــرای اشــتغال مأموریــت دارنــد ،چراکــه معضــل
بیــکاری باعــث رنجــش مــردم شــده اســت.
بــه هــر میــزان کــه بتوانیــم بــرای ســد معشــوره اعتباراختصــاص
میدهیــم .در حــوزه مســائل فرهنگــی و میراثــی آزادســازی فضــای
اطــراف قلعــه فلکاالفــاک در دســتور کار قــرار گرفــت .مدیریــت آب
و ایجــاد راههــای ارتباطــی بویــژه راههــای ریلــی از دیگــر مطالبــات
مــردم لرســتان اســت کــه پاســخ داده میشــود.
در بیشــتر روســتاهای کشــور گاز ،آب و بــرق وجــود دارد ،امــا
چــرا روســتاییان در آن روســتا نمیماننــد و مهاجــرت میکننــد؟
پاســخ ســؤال ایــن اســت کــه مانــدن در روســتا بــرای روســتایی
صرفــه اقتصــادی نــدارد و بایــد روســتاها را بــه کارخانههــای بــزرگ
تولیــدی تبدیــل کنیــم.
در جمــع مــردم لرســتان :هرکــه کارآمــدی دارد بایــد از او در
مدیریتهــا اســتفاده شــود ،دلدادگــی بــه انقــاب و نظــام امــر
مهمــی اســت امــا از بانیــان وضــع موجــود نبایــد اســتفاده کــرد.

اقدامات میدانی و مصوبات
دســتور رئیــس جمهــور بــرای تعییــن زمانبنــدی پــروژه راهآهــن
خرمآبــاد ظــرف  ۱۰روز
حضــور و انجــام بازدیدهــای میدانــی وزیــر صمــت در بروجــرد ،وزیــر
تعــاون  ،کار و رفــاه اجتماعــی در ازنــا و دورود ،معــاون توســعه روســتایی
و مناطــق محــروم معــاون اول رئیــس جمهــور در الیگــودرز ،وزیــر جهــاد
کشــاورزی در سلســله و دلفــان ،وزیــر ورزش و جوانــان در کوهدشــت و
رومشــکان ،وزیــر ارشــاد و فرهنــگ اســامی در پلدختــر و حضــور وزرای راه و
شهرســازی و نیــرو در خــرم آبــاد و چگنــی بــه نمایندگــی از رئیــس جمهــور
بازدید وزیر نیرو از نیروگاه سیکل ترکیبی خرمآباد
حضور وزیر صنعت،معدن و تجارت در جمع کارگران معترض عظیم خودرو
تخصیص  ۲۰۰میلیارد تومان برای پروژههای عمرانی پلدختر
اختصاص  50میلیارد تومان برای بازسازی کارخانه سامان کاشی بروجرد
اختصــاص  50میلیــارد تومــان بــرای بهســازی راه و تأمیــن آب شــرب
مناطــق عشــایری اســتان
تصویــب اعتبــار هفــت هــزار و  ۹۳۷میلیــارد تومانــی بــرای اجــرا یــا
تکمیــل  ۱۷۰طــرح
اختصــاص ۱۰۰میلیــارد تومــان در ســفر هیــأت دولــت بــرای اشــتغال
زنــان دلفــان
اختصــاص یکهــزار و  ۵۰میلیــارد تومــان جهــت توســعه بخــش
کشــاورزی اســتان
اختصاص اعتبار به  ۹پروژه در حوزه بانوان
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نتایج و پیگیری مصوبات
آغــاز بهرهبــرداری طــرح توســعه فــرودگاه خــرم آبــاد کــه از ســال ۹۲
کلیــد خــورده و در مقاطعــی بــه دلیــل عــدم توجیــه پذیــری تعطیل شــده
بــود در بهمــن  1400و  ۲مــاه پــس از وعــده وزیــر در ســفر اســتانی
ابــاغ  69طــرح اقتصــادی از مصوبــات ســفر بــا حــدود  ۷۷هــزار میلیــارد
ریــال اعتبــارات ریالــی و  ۳۴۰میلیــون یــورو اعتبــارات ارزی
آغازعملیــات اجرایــی هفــت هــزار و  ۵۰۰واحــد نهضــت ملــی مســکن
اســتان لرســتان
آغاز عملیات اجرایی و تکمیل سد معشوره
تخصیــص  150میلیــارد تومــان اعتبــار تکمیــل محــور ازنــا  -شــازند و
اجــرای آســفالت قطعــه دوم محــور الیگــودرز  -داران
جذب ۲۱۰میلیارد تومان اعتبار مصوب در حوزه راه و شهرسازی لرستان
اجرای  ۱۳۹پروژه عمرانی مصوب سفر استانی رئیس جمهور
جــذب یکهــزار و  ۸۸میلیــارد تومــان از اعتبــارات ســفر اســتانی تــا
فروردیــن 1401
اختصــاص  10میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون تومــان اعتبــار مصــوب بــرای
شهرســتان الیگــودرز
تصویب  ۲۰۰میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان کوهدشت
جذب اعتبار  ۳۳۰میلیارد تومان برای بازسازی جاده خرم آباد -پلدختر
تخصیــص  ۵۸۰میلیــارد تومــان بــرای تکمیــل طــرح راه آهــن دورود -
خــرم آبــاد بــه طــول  ۱۲۰کیلومتــر
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