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آیتاللــه ابراهیــم رئیســی رئیــس جمهــور بــه همــراه تعــدادی از
اعضــای هیــأت دولــت جمعــه  13اســفندماه بــه گلســتان ســفر کــرد.
بازدیــد از مــرز اینچهبــرون ،بازدیــد از خلیــج گــرگان و جزیــره آشــوراده،
بازدیــد از کاســه ســد چایلــی در مراوهتپــه ،دیــدار بــا اقشــار و شــرکت
در جلســه شــورای اداری از محورهــای برنامههــای ســفر رئیــس دولــت
ســیزدهم بــه گلســتان بــود .تعــدادی از وزیــران نیــز بــه عنــوان نماینده
رئیــس جمهــور بــا حضــور در شهرســتانها بــه بررســی موضوعــات و
مشــکالت مــردم گلســتان پرداختنــد.

وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه شــامل  8وزیــر و  5معــاون و مســئول /وزیــران
کشــور ،جهــاد کشــاورزی ،تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی ،راه و شهرســازی ،ورزش و جوانــان،
امــور اقتصــادی و دارایــی و میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع
س جمهــور ،معــاون امــور بانــوان و
دســتی و رئیــسدفتــر رئیــ 
خانــواده ،معــاون اجرایــی و سرپرســت نهــاد ریاســت جمهــوری،
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه و معــاون توســعه روســتایی و
مناطــق محــروم کشــور ،آیتاللــه رئیســی را در ایــن ســفر یــک روزه
همراهــی میکننــد.

اقدامات میدانی و مصوبات
حضــور آیتاللــه رئیســی در شــمال گلســتان و بازدیــد از منطقــه آزاد تجــاری
اینچهبــرون و پایانههــای مــرزی مســتقر در ایــن منطقــه
دیدار رئیس جمهور با بومیان اهل سنت و ترکمن منطقه مرزنشین اینچهبرون

بازدیــد رئیــس جمهــور از جزیــره آشــوراده و صــدور دســتورات الزم بــرای حــل
موانــع اجــرای طــرح طبیعتگــردی در تنهــا جزیــره ایرانــی دریــای خــزر

بازدیــد وزیــر تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی از آخریــن وضعیــت پیشــرفت
پــروژه بزرگراهــی بهشــهر -قوچــان در محــدوده مینودشــت  -گالیکــش در شــرق
اســتان گلســتان و پــروژه بیمارســتانی  ۹۱تختخوابــی شهرســتان گالیکــش

حضــور وزیــر جهــاد کشــاورزی در بنــدر گــز و بازدیــد از طــرح پــرورش ماهیــان
خاویــاری در بندرگــز بــا تأکیــد بــر حمایــت از طرحهــای شــیالتی بــا هــدف
رونــق تولیــد و ایجــاد فرصتهــای شــغلی
بازدیــد وزیــر جهادکشــاورزی از بزرگتریــن زنجیــره تولیــد تخــم کشــور در
شهرســتان گنبــدکاووس و چنــد طــرح کشــاورزی ،اقتصــادی و عمرانــی در بندرگز
و کردکــوی و گنبــدکاووس

حضــور وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در شهرســتان علــی آبــاد کتــول و
بازدیــد از ســد نگارســتان و چنــد پــروژه اقتصــادی و اشــتغالزایی در ایــن شــهر
تخصیص اعتبار  ۳۸هزارو  ۵۰۰میلیارد ریالی برای توسعه کشاورزی استان

تأییــد ســرمایهگذاری  ۴۵۰میلیــون یورویــی در نیــروگاه بــرق علیآبادکتــول
بــا هــدف تأمیــن انــرژی و توســعه اقتصــادی ایــن اســتان

تصویــب اعتبــار  ۶۶۰میلیــارد تومانــی بــرای اجــرای طرحهــای آبخیــزداری،
بیابانزدایــی و اطفــای حریــق اســتان.

نتایج و پیگیری مصوبات
محورهای کلیدی مواضع رئیس جمهور درباره استان
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گلســتان قطــب کشــاورزی و گردشــگری کشــور اســت و در بخــش
صنعــت نیــز کارهــای زیــادی در ایــن اســتان انجــام شــده امــا هنــوز
مشــکالتی در ایــن بخشهــا وجــود داد .دولــت ســیزدهم بــه همــراه
مدیــران گلســتان بــرای حــل ایــن مشــکالت بخصــوص بیــکاری بــه
عنــوان دغدغــه خانوادههــای دارای فرزنــدان تحصیلکــرده اقــدام
خواهــد کــرد کــه الزمــه آن حرکــت جهــادی بــا پیــروی از ســیره
ســرداران شــهید اســت.
آب بایــد در خلیــج گــرگان جریــان داشــته باشــد و مســئوالن
بــدون فــوت وقــت بــرای احیــای ایــن پهنــه آبــی اقــدام کننــد.
حداکثــر تــا  ۱۰روز جلســه کارشناســی تشــکیل شــده و اقدامــات الزم
بــرای الیروبــی آبراهههــای تأمیــن کننــده آب ایــن مناطــق بســرعت
آغــاز شــود.
بیشــترین اعتبــار ســفر هیــأت دولــت بــه گلســتان مربــوط بــه
بخــش کشــاورزی اســت .کمبودهــای کشــاورزی و مشــکالت ناشــی
از آن یکــی از دغدغههــای مهــم مــردم و دولــت اســت کــه حــل آن
در دســتور کار قــرار دارد.

آغــاز عملیــات اجرایــی ســاخت مرکــز لجســتیک ریلــی راهآهــن و احــداث
مراکــز بــار ،انبــار ،ســیلو و ســولههای بارگیــری محصــوالت غیــر نفتــی آن در
اینچهبــرون گلســتان
آغــاز عملیــات اجرایــی ســاخت چهــار هــزار واحــد مســکونی اســتان در قالب
طــرح نهضــت ملــی مســکن در روســتای نصرآبــاد گرگان
گلنگزنــی و آمادهســازی ســایت  ۴۸هکتــاری گــرگان بــرای ســاخت
هشــت هــزار و  ۲۰۰واحــد مســکونی
بازدیــد میدانــی مجریــان پــروژه و عملیــات بهروزرســانی نقشــههای
هیدروگرافــی خلیــج گــرگان در محــدوده کانالهــای چپاقلــی و آشــوراده بــرای
اجــرای مصوبــه الیروبــی  ۲میلیــون مترمکعــب از رســوبات ایــن پهنــه آبــی ۷۲
ســاعت از ســفر رئیــس جمهــور بــه گلســتان
آغــاز عملیــات الیروبــی و رســوببرداری کانالهــای آبرســان خلیجگــرگان
بــا پنــج هــزار میلیــارد ریــال
نهایــی شــدن طــرح طبیعتگــردی  ۲۲هکتــاری جزیــره آشــوراده بــه عنــوان
یکــی از مصوبــات ســفر رئیــس جمهــور بــه گلســتان بــا پیوســت مالحظــات
زیســت محیطــی و آمــاده شــدن بــرای آغــاز عملیــات اجرایــی
تخصیــص مبلــغ  ۲۱۰میلیــارد ریــال از هــزار و  ۵۰۰میلیــارد ریــال اعتبــار
مصــوب بــرای تکمیــل بیمارســتان  ۹۱تختخوابــی در حــال ســاخت گالیکــش
اخــذ  120هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار در حــوزه مصوبــات عمرانــی ۱۳۰ ،هــزار میلیارد
ریــال در حــوزه اعتبــارات پولــی و بانکــی و  ۴۵۰میلیون یــورو در اعتبــارات ارزی.

