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رئیسجمهــور روز پنجشــنبه  ۲۳دی مــاه  ۱۴۰۰چنــد روز پــس از وقــوع ســیل
ویرانگــر در بخشهایــی از اســتان هرمــزگان و در چهاردهمیــن ســفر اســتانی
خــود بــه ایــن اســتان ســفر کــرد .دیــدار بــا خانــواده شــهدا و جمعــی از اقشــار
مــردم ،حضــور در نشســت شــورای اداری هرمــزگان و بازدیــد از زیرســاختهای
اســتان از محورهــای برنامــ ه ســفر رئیــس دولــت ســیزدهم بــه هرمــزگان
بــود .همزمــان بــا ســفر رئیسجمهــور بــه هرمــزگان ،میــز خدمــت در همــه
دســتگاههای اجرایــی در بندرعبــاس بــرای پاســخگویی بــه درخواســتهای
مــردم راهانــدازی شــد و کارشناســان اســتانداری هرمــزگان و نهــاد ریاســت
جمهــوری درخواســتهای مــردم را جمــعآوری و بررســی کردنــد.

وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه شــامل  7وزیــر و  2معــاون  /وزرای بهداشــت ،نفــت ،جهــاد
کشــاورزی ،نیــرو ،امــور اقتصــادی و دارایــی ،کشــور ،ورزش و جوانــان،
معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محــروم کشــور ،معــاون رئیسجمهــور
در امــور زنــان و خانــواده و مشــاور رئیسجمهــور و دبیــر شــورای عالــی
مناطــق آزاد تجــاری ،صنعتــی و ویــژه اقتصــادی کشــور از جملــه مقاماتــی
بودنــد کــه آیتاللــه رئیســی را در ایــن ســفر همراهــی کردنــد.

محورهای کلیدی مواضع رئیس جمهور درباره استان

ویــــژهنامه

شهــریور 1401

32

هرمــزگان اســتانی تجــاری ،صنعتــی ،کشــاورزی و گردشــگری اســت
و زمینههــا و ظرفیتهــای بســیار خوبــی در ایــن اســتان و شــهر
بندرعبــاس داریــم کــه بــا وجــود ایــن ظرفیتهــای ارزشــمند ،امــروز
برخــی از نارســاییها مثــل فقــر و بیــکاری در ایــن منطقــه معنــا نــدارد.
در جمــع مــردم هشــتبندی مینــاب :بخشــی از درخواســتها
شــخصی و برخــی دیگــر مربــوط بــه مســائل عمرانــی ،تقســیمات
کشــوری ،جادهســازی و دیگــر مــوارد بــود کــه همــه اینهــا از ســوی
مدیــران دولــت بررســی و تــا رســیدن بــه نتیجــه پیگیــری خواهد شــد.
افتخــار مــا در دولــت ایــن اســت کــه خدمتگــزار شــما باشــیم و بــرای
رفــع مشــکالتتان تــاش کنیــم.
بــا توجــه بــه حجــم بــاالی فعالیتهــای اقتصــادی در کنــار دریــا
تشــنه بــودن ،وجــود فقــر ،بیمــاری و بیــکاری در هرمــزگان قابــل توجیه
نیســت .اینهــا بایــد حــل شــود و منتظــر تهــران نباشــید کــه برای شــما
فکــری کــرده و مشــکل را حــل کنــد ،ایــن مســائل بایــد بــه دســت خود
مدیــران اســتان انجــام شــود و آنچــه وزرا بیــان کردنــد هــم بایــد بــه
دســت مدیــران اســتانی اجرایــی شــود.
رویکــرد دولــت ســیزدهم جلوگیــری از خامفروشــی منابــع و مــواد
معدنــی کشــور اســت .ایــن رویکــرد در حــوزه نفــت نیــز بــه صــورت
جــدی از ســوی وزارت نفــت دنبــال میشــود و ســاخت پاالیشــگاه
نفــت فــوق ســنگین در قشــم جلــوهای از تــاش بــرای جلوگیــری از
خامفروشــی و ایجــاد ارزش افــزوده اســت کــه منافــع آن نصیــب ملــت
ایــران میشــود.

اقدامات میدانی و مصوبات
حضــور ســرزده رئیــس جمهــور در جمــع مــردم ســیلزده بخــش توکهــور
و هشــتبندی مینــاب
دیــدار آیتاللــه رئیســی بــا مــردم مناطــق زلزلــهزده روســتای گیشــان
غربــی در بخــش فیــن شهرســتان بندرعبــاس
بازدیــد رئیــس جمهــور از پــل نیمــه تمــام خلیــج فــارس واقــع در جزیــره
قشــم و نیــز بخشهــای مختلــف بنــدر شــهید رجایــی هرمــزگان
حضــور آیتاللــه رئیســی در جزیــره هرمــز و دیــدار و گفتوگــو بــا مــردم
جزیــره بــرای طــرح و پیگیری مشــکالت
بازدیــد وزیــر نیــرو از غــرب اســتان هرمــزگان و شهرســتان پارســیان،
دیــدار و شــنیدن مســائل و مشــکالت مــردم ایــن منطقــه و بررســی میــزان
خســارت ناشــی از ســیل در ایــن شهرســتان
بازدیــد وزیــر نیــرو از رونــد اجــرای طــرح آب شــیرینکن و ســد بــردول
پارســیان
بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان خاتماالنبیا شهرستان جاسک
تصویــب بیــش از  ۲۲۰هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار عمرانــی و بیــش از ۱۴۰
هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت در قالــب ۱۴۵مصوبــه در ســفر رئیسجمهــور
به هرمــزگان
 660طرح مشمول تسهیالت حمایتی شد.
اختصاص  20میلیارد ریال برای طرح پارک آبی بندرعباس
اختصــاص  300میلیــارد ریــال بــرای تأمیــن آمبوالنــس دریایــی بــه
هرمــزگان

نتایج و پیگیری مصوبات
افتتــاح رســمی و وارد مــدار شــدن مرحلــه نخســت پاالیشــگاه
نفــت خــام فــوق ســنگین پاســارگاد قشــم
آغــاز بــه کار مرکــز پیشــخوان پاســخگویی ســازمان صنعــت،
معــدن و تجــارت هرمــزگان
تخصیــص  10هــزار و  ۳۵۰میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات ســفر
رئیسجمهــور بــه اســتان هرمــزگان
آغــاز اجــرای  22فرمــان بنیــادی رئیسجمهــور بــرای
محرومیتزدایــی و توســعه و تحــول شهرســتان بشــاگرد همزمــان
بــا ســال ۱۴۰۱
تخریــب ســازههای غیرقانونــی ایجــاد شــده توســط نهادهــای
دولتــی در مســیر ۱۰کیلومتــری ســاحل جنوبــی شــهر قشــم در
راســتای اجــرای دســتور رئیسجمهــور مبنــی بــر آزادســازی ســواحل
آغاز فرایند اعطای سند مالکیت در محالت شهر بندرعباس
تصویب سنددار شدن منازل مسکونی جزیره هرمز

