البرز ،مقصد نوزدهمین سفر استانی رئیس جمهور
آیتاللــه ســید ابراهیــم رئیســی بــه همــراه جمعــی از اعضــای هیــأت
دولــت روز پنجشــنبه هجدهــم فروردینمــاه بــه البــرز ســفر کــرد.
ســفری بــدون تشــریفات کــه بــا حضــور رئیــس جمهــور در قطــار بیــن
شــهری کــرج انجــام شــد و خاطــرهای از خدمــت بــی منــت در ذهــن
مــردم ایــن دیــار برجــای گذاشــت .برگــزاری افطــاری ســاده رئیــس
جمهــور پــس از یــک روز پــرکار و خســته کننــده در کنــار دانشــجویان
از نــکات مهــم و عبــرت آمــوزی بــود کــه بــرای همــگان درس ســاده
زیســتی بــه نمایــش گذاشــت .برگزاری نشســت شــورای اداری اســتان و
دیــدار بــا اقشــار مختلــف مــردم بــا حضــور رئیــس دولــت و مســئوالن
اســتانی از جملــه برنامههــای رئیــس جمهــور در ایــن ســفر اســتانی
بــود .تعــدادی از نماینــدگان رئیــس جمهــور و وزرا بــه منظــور بررســی
اولویتهــای توســعه بخشــی و تصمیمگیــری بــرای رفــع مشــکالت
مــردم در ســفر اســتان البــرز رئیــس جمهــور را همراهــی کردنــد.

وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه شــامل  10وزیــر و  5معــاون و مســئول /وزیــر کشــور،
وزیــر راه و شهرســازی ،وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ،وزیــر میــراث
فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی ،وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی ،وزیــر جهــاد کشــاورزی ،معــاون رئیــس جمهــور و رئیس ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت و معــاون امــور زنــان و خانــواده ریاســت
جمهــوری آیتاللــه رئیســی را در ایــن ســفر همراهــی کردنــد.

محورهای کلیدی مواضع رئیس جمهور درباره استان
در پایــان بازدیــد از مؤسســه تحقیقــات اصــاح و تهیــه نهــال و
بــذر کشــور :البــرز مقــام اول را در مهاجرپذیــری دارد و ایــن مشــکلی
اســت کــه در ایــن اســتان وجــود دارد .بــرای جلوگیــری از مهاجــرت
روســتاییان و ایجــاد جاذبــه بــرای آنــان در روســتاها ،بیشــترین
اعتبــارات ســفر اســتانی بــه بخــش کشــاورزی اختصــاص یافتــه زیــرا
مســأله کشــاورزی ایــن اســتان بســیار مهــم اســت.
بازدیــدی از چنــد پــروژه در اســتان همچــون قطــار درون شــهری
کــرج و بیمارســتان نیمــه تمــام کمالشــهر کــرج داشــتیم .بیمارســتانی
کــه  ۵ســال از زمــان آغــاز بــه ســاخت آن میگــذرد چــرا بایــد تکمیــل
نشــود یــا متــرو درون شــهری کــه  ۱۵ســال اســت متوقــف شــده بایــد
بــه صــورت جــدی پیگیــری شــود .مــن در اســتانها کلنگزنــی
نمیکنــم بلکــه پروژههــای نیمــه تمــام را دنبــال میکنــم.
اســتان البــرز اســتان صنعتــی ،کشــاورزی و گردشــگری و مهاجرپذیر اســت.
ولــی توســعه یافتگــی آن بــه میــزان مهاجرپذیــری بخصــوص در حــوزه
زیرســاختها نبــوده اســت .از جملــه تصمیماتــی کــه در ایــن ســفر گرفتــه
شــده توســعه حــوزه آموزشــی و تکمیــل و احــداث مراکــز بیمارســتانی اســت.

اقدامات میدانی و مصوبات
بازدیــد رئیــس جمهــور بــا همراهــی وزیــر کشــور از پــروژه قطــار شــهری
کــرج و صــدور دســتورات الزم بــرای رفــع موانــع بــر ســرراه ایــن پــروژه
بازدیــد آیتاللــه رئیســی از پــروژه در حــال احــداث بیمارســتان ۱۰۰
تختخوابــی کمالشــهر کــرج و تأکیــد بــر تکمیــل آن حداکثــر ظــرف  ۲ســال
دســتور رئیــس جمهــور بــرای احیــای تــاالب صالحیــه در شهرســتان
نظرآبــاد
حضــور ســرزده رئیــس جمهــور در خوابــگاه دانشــجویان دانشــگاه
خوارزمــی
تصویب  172عمرانی با مجموع ۱1هزار میلیارد تومان اعتبار
بازدیــد وزیــر صمــت از واحدهــای تولیــدی صنعتــی فعــال در شــهرک
صنعتــی اشــتهارد
تســریع در بازســازی و مقــاوم ســازی  ۲هــزار هکتــار بافــت فرســوده
شــهری
موافقت با ایجاد شهرک دانش بنیان
اختصــاص  ۲۵۰میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای ایمنســازی ،بهســازی
آســفالت و حــذف نقــاط پرحادثــه راههــای اســتان
گشــایش گرههــای اعتبــاری و اداری  ۱۱پــروژه بیمارســتانی و خدمــات
بهداشــتی درمانــی اســتان البــرز
تصویــب ســاخت  ۱۰۰مدرســه در مناطــق کمبرخــوردار اســتان و تخصیص
 ۴۱۷میلیــارد تومــان اعتبــار برای بخش آموزشــی
تخصیــص بودجــه ویــژه بــه مبلــغ  ۷۴۰میلیــارد ریــال بــرای توســعه
شــرکتهای دانــش بنیــان بانــوان البــرز
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نتایج و پیگیری مصوبات
اختصــاص  ۴۵۵میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای اجــرا و تکمیــل
پروژههــای گازرســانی روســتایی و خــط انتقــال گاز  ۳۶اینــچ بوئیــن
زهــرا  -کــرج
تخصیــص اعتبــار ســه میلیــارد تومانــی بــرای تکمیــل ،تجهیــز و راه
انــدازی پــروژه یــک هــزار و  ۲۰۰نفــری ورزشــگاه بانــوان شهرســتان
اشــتهارد
تأمیــن اعتبــار بــه مبلــغ  ۵۰میلیــارد تومــان بــرای تکمیــل ســالن ۶
هــزار نفــری مجموعــه ورزشــی انقــاب اســامی کــرج
اختصــاص هفــت میلیــارد تومــان اعتبــار ملــی بــرای اجــرای
طرحهــای پیشــنهادی حــوزه محیــط زیســت
اختصــاص  ۶۵۰میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای تکمیــل و تجهیــز
بیمارســتان  ۲۶۰تختخوابــی دولتــی فردیــس
تخصیــص اعتبــار یــک هــزارو ۷۴میلیــارد تومانــی بــرای نوســازی
و توســعه مــدارس
آغــاز عملیــات اجرایــی پنــج هــزار واحــد مســکونی طــرح نهضــت
ملــی مســکن در شــهر ماهدشــت
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