خراسان رضوی،مقصد هجدهمین سفر استانی
رئیس جمهور
آیتاللــه ســید ابراهیــم رئیســی ،رئیــس جمهــور بــه همــراه اعضــای
هیــأت دولــت چهارشــنبه  10فروردیــن در هجدهمیــن ســفر اســتانی،
بــه خطــه خورشــید ،اســتان خراســان رضوی ســفر کــرد .زیارت بــارگاه
منــور رضــوی ،دیــدار بــا جمعــی از خانــواده معظــم شــهدا ،مالقــات
بــا علمــا و روحانیــان اســتان ،حضــور در جمــع فعــاالن اقتصــادی بــا
رویکــرد تولیــد ،دانــش بنیــان و اشــتغال و برگــزاری نشســت شــورای
اداری اســتان بــا حضــور رئیــس دولــت و نماینــدگان اعزامــی رئیــس
س دولــت
جمهــور بــه شهرســتانهای اســتان از محورهــای ســفر رئیـ 
ســیزدهم بــه مشــهد و خراســان رضــوی بــود .در جریــان ایــن ســفر ۲
روزه همچنیــن تعــدادی از وزرا و اعضــای هیــأت دولــت بــه نمایندگــی
از رئیــس جمهــور بــه همــه شهرســتانهای خراســان رضــوی ســفر
کــرده و از نزدیــک مشــکالت و مســائل اســتانی را تحــت بررســی
قــرار دادنــد.

وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه  10وزیــر و  5معــاون و مســئول  /وزیــر فرهنــگ
وارشــاد اســامی ،وزیــر میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع
دســتی ،وزیرکشــور ،وزیــر اقتصــاد و دارایــی ،وزیــر ورزش و جوانــان،
وزیــر نیــرو ،وزیــر جهــاد کشــاورزی ،وزیــر آمــوزش و پــرورش ،وزیــر
راه و شهرســازی و وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ،معــاون اجرایــی
رئیــس جمهــوری ،معــاون رئیــس جمهــور در امــور بانــوان و خانواده،
معــاون توســعه روســتایی رئیــس جمهــور ،رئیــس ســازمان حفاظــت
محیــط زیســت ،رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران ،از جملــه
مقاماتــی عالــی بودنــد کــه آیتاللــه رئیســی را در ســفر بــه اســتان
خراســان رضــوی همراهــی کردنــد.

محورهای کلیدی مواضع رئیس جمهور درباره استان
شــعار ســال رهبــر معظــم انقــاب چــراغ راهــی بــرای توســعه
کشــور اســت .هیــچ دســتگاه اداری در کشــور حــق نــدارد نســبت بــه
تولیــدات فناورانــه داخلــی بیتوجــه باشــد و اگــر تولیــدات فناورانــه
در کشــور موجــود باشــد نبایــد بــه ســراغ واردات رفــت.
تمرکززدایــی کشــاورزی و صنایــع غذایــی از ضرورتهــای خراســان
رضــوی و خراســان بــزرگ اســت .فرهیختــگان و خالقیتهــا فقــط
مربــوط بــه مراکــز اســتانها نیســت .تحــول در فرایندهــا بــرای
حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان ضــروری اســت ،فرایندهــا
در کشــور بایــد نــو شــود و دســتگاههای مختلــف بایــد از نــوآوران
حمایــت کننــد چنانکــه دولــت نیــز از ایــن مهــم حمایــت میکنــد و
تمــام دســتگاهها و مدیــران بایــد فرایندهــا را بازنگــری کننــد.

اقدامات میدانی و مصوبات
حضــور رئیــس جمهــور در شهرســتان مــرزی ســرخس در
شــمال اســتان خراســان رضــوی و بازدیــد از پاالیشــگاه گاز شــهید
هاشــمینژاد ســرخس ،پایانــه مــرزی ،ایســتگاه راه آهــن بینالمللــی
ســرخس هــم مــرز بــا کشــور ترکمنســتان
حضــور وزیــر کشــور در روســتای مــرزی ســنگدیوار واقــع در
نقطــه صفــر مــرزی ایــران و ترکمنســتان از توابــع شهرســتان کالت و
گفتوگــو بــا اهالــی روســتا
ش آبی مشهد
تخصیص  3هزار میلیارد تومان برای رفع تن 
تخصیص  ۲۷هزار میلیارد ریال برای توسعه کشاورزی استان
خراسان رضوی
تخصیص  ۱۴هزار میلیارد ریال بودجه به طرح ساخت آزادراه مشهد-
چناران
تخصیــص حداقــل هــزار میلیــارد تومــان اوراق مشــارکت بــرای
ســاخت قطارشــهری مشــهد
تصویب  ۱۸۳مصوبه با  ۲۶هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان اعتبار برای
مدت سه سال
تصویــب  ۳۱هــزار و  ۴۴۸میلیــارد تومــان تســهیالت برای بخشــهای
مختلــف اقتصــادی و زیربنایی
تصویــب پیگیــری شناســه دار کــردن اتبــاع بیگانــه و افــراد فاقــد
هویــت
تخصیص  ۷۰هزار میلیارد ریال از محل مصوبات سفر به طرحهای
آب و برق استان

دریای مازندران
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نتایج و پیگیری مصوبات
افتتاح  ۲کارخانه از مجموع  4کارخانه مجتمع گوگردی سردار شهید
سلیمانی سرخس
آغــاز عملیــات اجرایــی ســاخت بیــش از  ۴۷هــزار و  ۸۶۱واحــد
مســکونی طــرح نهضــت ملــی مســکن
آغاز عملیات اجرایی مرحله دوم ذخیرهسازی گاز شوریجه در
شهرستان سرخس
آغــاز عملیــات ســاخت و تجهیــز ایســتگاههای فــاز اول خــط
ســوم قطــار شــهری مشــهد بــه حــرم مطهــر رضــوی
آغاز عملیات اجرایی احداث مخزن  ۵۰۰متر مکعبی و سوله دستگاه
تصفیه آب بجستان
بهرهبــرداری از طــرح تصفیهخانــه آب شــرب شــهر «ســلطانآباد»
مرکــز شهرســتان خوشــاب در غــرب اســتان خراســان رضوی
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