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رئیــس جمهــور در پانزدهمیــن ســفر اســتانی روز جمعــه هشــتم بهمــن
مــاه  1400بــه خطــه گیــان ســفر کــرد .بازدیــد از پروژههــای زیربنایــی
گیــان ،بازدیــد از واحدهــای تولیــدی و صنعتــی ،دیــدار بــا قشــرهای
مختلــف مــردم و نخبــگان اســتان ،شــرکت در جلســه شــورای اداری و
نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه از جملــه مهمتریــن برنامههــای
ســفر یکــروزه رئیــس قــوه مجریــه بــه اســتان گیــان بــود .وزیــران
نیــز بــه عنــوان نماینــده رئیــس جمهــور بــا حضــور در شهرســتانهای
مختلــف گیــان بــه بررســی موضوعــات و مشــکالت پرداختنــد.

 8بهمن ماه 1400

وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه شــامل  8وزیــر و  4معــاون  /وزیــران کشــور ،نیــرو،
نفــت ،صنعــت ،معــدن و تجــارت ،راه و شهرســازی ،بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی ،فرهنــگ و ارشــاد اســامی و جهادکشــاورزی و
رئیــس دفتــر رئیسجمهــور ،معــاون اجرایــی رئیسجمهــور ،معــاون
امــور مجلــس رئیسجمهــور ،معــاون رئیسجمهــور در امــور زنــان و
خانــواده ،آیتاللــه رئیســی را در ایــن ســفر همراهــی کردنــد.
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گیــان اســتانی پرظرفیــت اســت کــه ظرفیــت اقتصــاد دریــا
و گرشــگری تنهــا بخشــی از تــوان اقتصــادی آن اســت .ایــن
ظرفیتهــا میتوانــد مشــکالت اســتان و حتــی در ســطح ملــی
را برطــرف کنــد.
مهمتریــن دغدغــه مــردم اســتان گیــان معیشــت و بیــکاری
اســت کــه در ایــن ســفر مــورد بررســی و بــرای رفــع آن برنامهریــزی
شــد .ظرفیتهــای اســتان بــا مدیریــت و برنامــه ریــزی میتوانــد
موجــب اشــتغالزایی شــود .بیــکاری بیشــتر خانوادههــا را نگــران
کــرده اســت و ایــن مســأله پیــش از ســفر توســط مســئوالن احصــا
شــده اســت.
اراضــی منابــع طبیعــی متعلــق بــه همــه مــردم اســت .بایــد
بــا هرگونــه جنــگل خــواری و ســاحل خــواری بایــد مبــارزه کــرد.
دســتگاههای اجرایــی بایــد بیــش از دیگــران خــود را موظــف بــه
رعایــت مقــررات و حقــوق مــردم بداننــد .اینکــه دســتگاههای اجرایــی
در بخــش ســواحل دریــا مانــع اســتفاده مــردم شــوند را نمیپذیــرم.
اگــر در جایــی نقــض قانــون شــده و ســاحل را اشــغال کردنــد
آزادســازی شــود تــا مــردم اســتفاده کننــد.

اقدامات میدانی و مصوبات
بازدیــد رئیــس جمهــور از وضعیــت  ۲رودخانــه شــهر گــذر گوهــررود و
زرجــوب رشــت و تأکیــد او بــر ســاماندهی و رفــع منشــأ آلودگیهــای آنهــا
در کمتریــن زمــان ممکــن
بازدیــد رئیــس جمهــور از منطقــه آزاد انزلــی و تأکیــد بــر لــزوم تســریع
در اتصــال ریــل بــه مجتمــع بنــدری کاســپین و انزلــی بــه همــراه خریــد
کشــتیهای رورو بــهمنظــور توســعه مبــادالت بــا کشــورهای اوراســیا
بازدیــد ســرزده آیتاللــه رئیســی از کارخانــه پوشــش رشــت و کســب
اطــاع از مشــکالت ایــن کارخانــه
تعیین ضرب االجل  20روزه برای آزادسازی سواحل استان گیالن
بازدیــد وزیــر بهداشــت از پــروژه تقاطــع غیرهمســطح میــدان گیــل
الهیجــان و بخشهــای مختلــف بیمارســتان تخصصــی دکتــر پیــروز و
حضــور در نشســت شــورای اداری شهرســتان الهیجــان
حضور وزیر صمت در جلسه شورای اداری صومعهسرا
حضــور وزیــر ورزش در شهرســتان تالــش و بازدیــد او از پروژههــای عمرانــی
نیمهتمــام و راکــد تالــش نظیــر پــل اســالم ،جــاده کنارگــذر و ورزشــگاه پوریــای ولــی
گــزارش مشــکالت کارخانــه کمپوســت شهرســتان تالــش بــه هیــأت دولــت
بــرای رفــع مشــکالت آن
بازدیــد وزیــر کشــور از پروژههــای در دســت اجــرای شهرســتان رشــت از
جملــه خــط انتقــال آب شــرب ســنگر بــه کوچصفهــان ،پــروژه ســد الســتیکی
فخرآبــاد لشــت نشــاء ،پــروژه راه خشــکبیجار بــه خمــام و بازدیــد او از محــل
دفــن زبالــه در ســراوان
تعیین اعتبار  15میلیارد تومانی برای تاالب بین المللی انزلی
افزایش ظرفیت سیلویی بندرانزلی از  ۶۶هزار تن به  ۲۰۰هزار تن
اختصــاص  653میلیــارد تومــان بــرای جلوگیــری از ورود فاضــاب و نجــات
 ۲رودخانــه زرجــوب و گوهــر رود رشــت
اختصاص  50میلیارد تومان اعتبار برای کسب و کار زنان سرپرست خانوار استان
تخصیــص اعتبــار یکهــزار میلیــارد تومانــی بــرای توســعه بیمارســتانهای
فرســوده گیــان
تعییــن اعتبــار بیــش از یکهــزار و  ۶۰۰میلیــارد تومانــی بــرای بخــش
کشــاورزی اســتان گیــان

نتایج و پیگیری مصوبات
تخصیــص بیــش از  ۱۶درصــد اعتبــارات ســفر رئیــس جمهــور بــه طــور
نقــدی بــه پروزههــای نیمــه تمــام
از مجمــوع هفــت هــزار و  ۲۰۰میلیــارد تومــان اعتبــارات مصــوب حــدود
یکهــزار و ۱۷۲میلیــارد تومــان بــه صــورت نقــدی تخصیــص پیــدا کــرد
تأمیــن بخشــی از اعتبــارات مصــوب بــرای بازســازی ورزشــگاههای
تختــی انزلــی ،عضــدی رشــت و اســتادیوم پوریــای ولــی تالــش
تأمیــن حــدود  ۲هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای بــه بهــرداری
رســیدن آزادراه قزوین-رشــت و راه آهــن رشت-کاســپین بــه عنــوان
بزرگتریــن پروژههــای راهســازی اســتان گیــان
آزادســازی و رفــع تصــرف حــدود هشــت کیلومتــر از ســواحل انزلــی از
ســوی دســتگاههای اجرایــی

