یزد ،مقصد دوازدهمین سفر استانی رئیس جمهور
رئیــس جمهــور جمعــه  ۲۶آذرمــاه  ۱۴۰۰بــه همــراه تعــدادی از وزرا و
اعضــای هیــأت دولــت در دوازدهمیــن ســفر اســتانی دولــت ،وارد
فــرودگاه شــهید صدوقــی یــزد شــد .بازدیــد از یــک کارخانــه نســاجی،
کارخانــه الکتــرود کویــر و نیــروگاه خورشــیدی روســتای فهــرج یــزد،
کارگاه احیــای بافــت تاریخــی شــهر یــزد ،دیــدار بــا اقشــار مختلــف
مــردم ،شــرکت در شــورای اداری و نشســت خبــری بــا خبرنــگاران
اســتان یــزد از برنامههــای ســفر یــک روزه رئیــس دولــت ســیزدهم در
ســفر بــه اســتان یــزد بــود.

وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه شــامل  7وزیــر و یــک معــاون /وزیــران میــراث
فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی ،وزیــر جهــاد کشــاورزی،
وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،وزیــر امــور اقتصــادی و
دارایــی ،وزیــر راه و شهرســازی ،وزیــر نیــرو و وزیــر ورزش و جوانــان
و معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیــس جمهــور را در ایــن ســفر
همراهــی کردنــد.

اقدامات میدانی و مصوبات

دریای مازندران

بازدیــد رئیــس جمهــور از یــک واحــد نســاجی و قــرار گرفتــن در جریــان فعالیتها
و مشکالت آن

دســتور آیتاللــه رئیســی بــرای احیــای مجــدد یــک واحــد نســاجی کــه بــه مــدت
 ۸ســال تعطیــل شــده بود

بازدیــد رئیــس جمهــور از کارگاه احیــای بنــای تاریخــی شــهر یــزد و تأکیــد او بــر
احیــای بافتهــای ســنتی و فرســوده بــه کمــک خــود مــردم.

وزیــران میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی در شهرســتانهای یــزد
و اشــکذر ،وزیــر جهــاد کشــاورزی در شهرســتانهای ابرکــوه و مهریــز ،وزیــر امــور
اقتصــادی و دارایــی در بافــق و بهابــاد ،وزیــر راه و شهرســازی در میبــد ،وزیــر نیــرو در
تفــت و وزیــر ورزش و جوانــان در اردکان و وزیــر بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشــکی
و معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــه عنــوان نماینــده دولــت در شهرســتانهای خاتــم
و مروســت حضــور یافتنــد.
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اســتقرار معاونــان وزرا در  ۲۹اداره کل اســتان بــرای بررســی مشــکالت و مطالبــات
شــهروندان یــزدی
بازدید وزیر میراث فرهنگی از بناهای تاریخی شهرستان اشکذر

بازدیــد وزیــر جهــاد کشــاورزی از قنــات آقایحیــای شهرســتان تفــت و دو واحــد
دامــی در شهرســتان ابرکــوه

بازدیــد وزیــر راه از پــروژه احــداث بانــد دوم کمربنــد شــرق میبــد-اردکان و نیــز طرح
توســعه بیمارســتان امــام جعفــر صــادق (ع) میبد

بررســی مســائل و مشــکالت طــرح احــداث مخــزن  ۵۰هــزار متــر مکعبــی ذخیــره
آب شــهر یــزد بــا حضــور وزیــر نیــرو

محورهای کلیدی مواضع رئیس جمهور درباره استان
بــرای رفــع مشــکل آب در یــزد و اصفهــان و دیگــر مناطــق همجــوار
برنامــه داریــم .در برنامــه کوتــاه مــدت ،تأمیــن آب پایــدار و اطمینــان
بخــش بــرای اســتان یــزد پیشبینــی کردیــم امــا در بلندمــدت نیــاز
بــه کار طوالنــی مــدت اســت کــه در مرکــز پیگیــری شــده و در اســتان
هــم صحبــت شــده تــا نگرانــی مــردم کــه بجاســت رفــع شــود.
توســعه صنعتــی و اقتصــادی بایــد در پرتــو حفــظ محیــط زیســت
باشــد .در فراینــد توســعه مالحظــات زیســت محیطــی و مشــکالت
احتمالــی کــه ممکــن اســت بــرای مــردم و جامعــه ایجــاد کنــد ،بایــد
مــد نظــر قــرار گیــرد.
در بازدیــد از کارخانــه الکتروکویــر یــزد :ایــن کارخانــه نمونــهای
از خنثــی کــردن تحریمهاســت و معلــوم میشــود کــه در مقابــل
تحریمهایــی کــه میخواهنــد از دســتیابی مــا بــه تکنولــوژی
جلوگیــری کننــد توانســته بــا همــت و تــاش تابلوهــای بــرق
باکیفیــت برتــر ارائــه دهــد.
در بازدیــد از نیــروگاه خورشــیدی فهــرج :اســتان یــزد بــه دلیــل
برخــورداری از نــور کافــی منطقــه مناســب بــرای توســعه مــزارع تولید
انــرژی خورشــیدی اســت .بایــد بــا افزایــش و توســعه مــزارع تولیــد
انــرژی خورشــیدی ،بخشــی از انــرژی مــورد نیــاز کشــور را از ایــن راه
تأمیــن کــرد.

بازدیــد وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی از معــدن ســنگ آهــن بافــق و تأکیــد او بــر
جلوگیــری از خــام فروشــی مــواد معدنــی و ضــرورت ایجــاد ارزش افــزوده بــا تولیدات
ســنگ آهن
بازدیــد معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیــس جمهــور از بنــد نســوان زنــدان مرکزی
اســتان یزد
اختصــاص  ۹۰۰میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای تکمیــل پیســت دوچرخــه ســواری و ۱۵۰
میلیــارد ریــال نیــز بــرای تکمیــل پیســت دو و میدانــی اســتان یزد

نتایج و پیگیری مصوبات
آغاز عملیات اجرایی  ۲۰هزار واحد نهضت ملی مسکن استان یزد

تصویب  ۱۷۰میلیارد تومان اعتبار برای ساخت کمربندی شرق میبد

تخصیــص یکهــزار و  ۵۰۰میلیــارد تومــان از اعتبــارات ســفر رئیــس جمهور؛
ظــرف مــدت  ۲مــاه و بــه صــورت نقــدی
پیــش بینــی هفــت هــزار میلیــارد تومــان بــرای تکمیــل پروژههــای
نیمهتمــام اســتان یــزد

ویــــژهنامه

تصویب اعتبار  200میلیارد تومانی در حوزه راه

تأمیــن اعتبــار مــورد نیــاز تکمیــل پنــج بیمارســتان و افزایــش  1620تخــت
بــه مجموعــه ظرفیت بیمارســتانی اســتان
تخصیــص هفــت هــزار و  ۷۰۵میلیــارد تومــان بــرای تکمیــل  ۱۵۳طــرح
نیمــه تمــام دســتگاههای اجرایــی
اختصاص وام برای ساخت یکهزار و  ۲۵۵واحد مسکونی محرومان یزد
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