قم ،مقصد سیزدهمین سفر استانی رئیس جمهور
آیتاللــه ســید ابراهیــم رئیســی رئیــس جمهــور  ۹و  ۱۰دی مــاه  ۱۴۰۰در ســیزدهمین
ســفر اســتانی دولــت ســیزدهم بــه قــم ســفر کــرد .نشســت بــا قشــرهای مختلــف
مــردم ،نشســت خبــری ،بازدیــد از طرحهــای عمرانــی ،دیــدار و گفتوگــو بــا
شــماری از مراجــع تقلیــد و چندیــن برنامــه دیگــر از جملــه برنامههــای ســفر
رئیــس جمهــور بــه قــم بــود .در جریــان بازدیدهــا ،دیدارها و جلســات روز نخســت
ســفر رئیــس جمهــور و برخــی اعضــای هیــأت دولت بــه قــم ،تصمیمــات و اعتبارات
مهمــی بــرای کاهــش مشــکالت قــم در حوزههــای مختلــف اقتصــادی ،اجتماعــی
و عمرانــی در نظــر گرفتــه شــده بــود .رئیــس جمهــور در روز دوم ســفر خــود نیــز
بــه طــور جداگانــه بــا حضــرات آیــات علــوی گرگانــی ،نــوری همدانــی ،ســبحانی،
جــوادی آملــی ،صافــی گلپایگانــی و شــبیری زنجانــی از مراجــع تقلیــد دیــدار و بــا
آنــان درخصــوص موضوعــات مختلــف بخصــوص مســائل اقتصــادی و معیشــت،
روابــط خارجــی و مســائل فرهنگــی گفــت و گــو کــرد.

وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه شــامل  6وزیــر و یــک معــاون  /وزرای جهــاد
کشــاورزی ،امــور اقتصــادی و دارایــی ،فرهنــگ و ارشــاد اســامی،
صنعــت ،معــدن و تجــارت ،میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع
دســتی ،راه و شهرســازی ،همچنیــن معــاون رئیــس جمهــور در امــور
زنــان و خانــواده ،رئیــس جمهــوری را در ایــن ســفر همراهــی کردنــد.

محورهای کلیدی مواضع رئیس جمهور درباره استان
بــا اشــاره بــه وضعیــت پروژههــای نیمــه تمــام اســتان قــم :برخــی از
پروژههــای نیمــه کاره در مقابــل چشــم مــردم اســت ،فــرودگاه و ســایر
پروژههــای نیمــه تمــام بایــد بســامان برســد ،برنام ـهای در نظــر گرفتیــم
تــا در زمــان کوتاهــی مشــکل فــرودگاه قــم بــه بــه نتیجــه برســد.
قــم محــور مواصالتــی  ۱۷اســتان کشــور اســت و از ایــن نظــر دارای
جایــگاه ویــژهای اســت .ظرفیــت بــاالی صنایــع ،معــادن در کنــار نیــروی
انســانی کارآمــد و جوانــان آمــاده کار از بســترهای دیگــر ایــن اســتان
اســت .بایــد توجــه خاصــی توســط دولــت در بــاره قــم انجــام بگیــرد،
مســائل قــم بــه صــورت خــاص بــا همراهــی مدیــران و علمــای حــوزه
علمیــه قــم در دســتور کار دولــت قــرار خواهــد گرفــت.
بــرای حفــظ انقــاب اســامی بایــد از مجموعــه اســتان قــم صیانــت
شــود .دولــت نســبت بــه مســائل فرهنگــی قــم حساســیت دارد .وجــود
آســیبهای اجتماعــی در قــم قابــل قبــول نیســت و بــرای حــل معضــات
و کاهشهــای ایــن شــهر بایــد نــگاه و عملکــرد ویــژهای توســط مســئوالن
در پیــش گرفتــه شــود.
مؤسســات قــم یکهــزار هکتــار از اراضــی اســتان را حبــس کردهانــد ،تمــام
ایــن مؤسســات و دســتگاهها بایــد در مــدت کوتاهــی تمــام ایــن اراضــی
را بــرای احــداث خانــه بــرای اقشــار مســتضعف آزاد کننــد .مــا بــر اجــرای
قانــون در آزادســازی اراضــی یکهــزار هکتــاری مؤسســات و دســتگاههای
اجرایــی اصــرار داریــم و از کنــار آن بــه ســادگی عبــور نمیکنیــم.

اقدامات میدانی و مصوبات
حضــور رئیــس جمهــور در جمــع مــردم منطقــه کــم برخــودار
شــهرقائم و قــرار گرفتــن در جریــان دغدغههــا و مطالبــات آنهــا
دیــدار و گفتوگــوی آیتاللــه رئیســی بــا مراجــع و روحانیــون
قــم
حضــور وزیــر بهداشــت،درمان وآمــوزش پزشــکی در کهــک ،وزیــر
کشــور در شهرســتان تــازه تأســیس جعفرآبــاد و وزیــر فرهنــگ
وارشــاد اســامی در شــهر قنــوات قــم
بازدیــد وزیــر راه و شهرســازی از فــاز اول آزادراه ســردار شــهید
ســلیمانی از قــم تــا راهجــرد و تأکیــد بــر تکمیــل ایــن آزاد راه تــا
پایــان دولــت ســیزدهم
تصویــب  60میلیــارد تومــان بــرای بهســازی زیرســاخت
شــهرکهای صنعتــی و ســه هــزار میلیــارد تومــان بــرای تکمیــل
طرحهــای صنعتــی اســتان قــم
اختصاص  ۹۰میلیارد تومان برای تکمیل مرکز جامع سرطان
تصویــب اعتبــار  400میلیــارد ریالــی بــرای تجهیــز هنرســتان
کارودانــش
تعییــن تکلیــف مونوریــل و جمــعآوری ریلهــای متروکــه شــهر
قــم
تصویــب  ۱۵۸مصوبــه بــا یکهــزار و  ۸۰۰میلیــارد تومــان اعتبــار
بــرای اجــرا در دو ســال آینــده طبــق جــدول زمانبنــدی
بازدیــد معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیــس جمهــور از یــک
شــرکت دانــش بنیــان و شــیرخوارگاه و مرکــز نوبــاوگان صــدف
بهزیســتی شــهر قــم
اختصــاص  20میلیــارد تومــان بــرای توســعه زیرســاختهای
ورزش بانــوان قــم
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نتایج و پیگیری مصوبات
آغــاز احــداث ۴۱هــزار و  ۵۰۰واحــد مســکونی طــرح نهضــت ملــی
مســکن
آغــاز بهســازی ورزشــگاه تختــی قــم و تخصیــص اعتبــار ۲۵۰
میلیــارد ریالــی بــرای تکمیــل ورزشــگاه  ۴۵۰۰نفــره پردیســان پــس از
 11ســال توقــف پــروژه بــا هــدف افتتــاح در نیمــه نخســت ســال 1402
جــذب و تخصیــص حــدود  ۷۰۰میلیــارد تومــان از مجمــوع اعتبــار
دو هــزار میلیــارد تومانــی مصوبــه ســفر
بررســی مصوبــات ســفر رئیــس جمهــور بــه قــم در خصــوص قطــار
شــهری بــه میزبانــی وزیــر کشــور و بــا حضــور اســتاندار قــم
افتتــاح مرکــز پیشــخوان پاســخگویی ســازمان صنعــت ،معــدن و
تجــارت قــم بــه عنــوان نخســتین مرکــز در ســطح کشــور

جفـ

ویــــژهنامه

شهــریور 1401

31

ـــ

س
ـار
ــ

