قزوین ،مقصد بیستمین سفر استانی رئیس جمهور
آیتاللــه ســید ابراهیــم رئیســی ،رئیــس جمهــور در بیســتمین ســفر
اســتانی دولــت بــه منظــور رســیدگی درخواســتها و رفــع مشــکالت
مــردم اســتان قزویــن بــه ایــن اســتان ســفر کــرد .آیتاللــه رئیســی
حوالــی ســاعت  ۴و  ۳۰دقیقــه روز چهارشــنبه ،هفتــم اردیبهشــت از طریــق
ایســتگاه راهآهــن وارد قزویــن شــد وحوالــی ســاعت یــک بامــداد روز
بعــد بــه تهــران بازگشــت .بازدیــد از طرحهــای مختلــف اســتان از جملــه
بازدیــد از دولتخانــه صفــوی و یــک واحــد تولیــدی در شــهر صنعتــی البرز،
دیــدار بــا اقشــار مــردم و شــرکت در جلســه شــورای اداری اســتان قزویــن
از جملــه برنامههــای ایــن ســفر یــک روزه بــود؛ وزرا و معاونیــن رئیــس
جمهــور بــه عنــوان نماینــده ویــژه رئیــس جمهــور بــه شهرســتانهای
اســتان قزویــن ســفر کــرده و بــه مســائل مناطــق و درخواســتهای
مردمــی رســیدگی کردنــد .در جریــان ایــن ســفر بــرای نخســتین بــار
اعتبــاری چشــمگیر بــرای خدماترســانی بــه عشــایر درنظــر گرفتــه شــد
کــه نشــانگر حرکــت دولــت ســیزدهم در مــدار عدالــت بــود.

وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه شــامل  5وزیــر و 3مســئول  /وزیــر کشــور ،وزیــر نیــرو،
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،معــاون رئیــس جمهــور و
رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و معــاون اجرایــی رئیــس
جمهــور و معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیسجمهــور ،آیتاللــه
رئیســی را در ایــن ســفر همراهــی میکردنــد.

محورهای کلیدی مواضع رئیس جمهور درباره استان
احیــای دشــت قزویــن و راهانــدازی واحدهــای تولیــدی نیمــه
تعطیــل ایــن اســتان بایــد بــه عنــوان یــک اولویــت بــا جدیــت
پیگیــری شــود.
قزویــن یــک اســتان صنعتــی اســت و بایــد دانــش پایــه شــدن
صنایــع و فعالســازی کارخانههــای تعطیــل یــا نیمــه تعطیــل آن
بــا جدیــت دنبــال شــود .وقتــی کارخانــه و زیرســاخت موجــود اســت
بایــد مشــکل وقفــه در آن را پیگیــری کنیــم کــه در ایــن راســتا ســتاد
احیــای واحدهــای فعــال را راهانــدازی کردهایــم.
دولتخانــه صفــوی ،یــک اثــر تمدنــی ایــران اســامی اســت کــه در
دوره پهلــوی تــاش شــد تــا محــو شــود .بایــد ترمیــم ایــن مجموعــه
صــورت گیــرد و نســبت بــه توســعه گردشــگری در اســتان کار جــدی
صــورت گیــرد تــا کار بــه نتیجــه شایســته برســد.
موافــق مطالبــات مطــرح شــده در خصــوص ایجــاد ظرفیــت
مســافربری در زمینــه فــرودگاه بــرای قزویــن هســتم .چــون بســیاری
از کارهــا و ســفرها بــا فــرودگاه انجــام میشــود و ایــن پیشــنهاد
درســتی اســت و متــرو نیــز خواســته بجایــی اســت.

اقدامات میدانی و مصوبات
بازدیــد رئیــس جمهــور از یــک واحــد تولیــدی شــهر صنعتــی البــرز قزویــن که
اقــدام بــه کارگیــری نیروهــای معلــول و دارای محدودیــت جســمی کرد ه اســت.
بازدیــد وزیــر بهداشــت،درمان و آمــوزش پزشــکی از بیمارســتان شــهدای
آبیــک و رونــد اجــرای طــرح آبرســانی از ســد طالقــان بــه ایــن شهرســتان
بازدیــد معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیسجمهــور از فعالیــت و رونــد
اجرایــی پــارک رباتیــک و مرکــز آموزشــی درمانــی بیمارســتان کوثــر قزویــن
بازدیــد وزیــر کشــور از محلــه هــادی آبــاد شــهر قزوین بــه منظور بررســی
بافتهــای فرســوده و طرحهــای پیشــنهادی
بازدیــد وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری از شــهرک گلخانـهای نودهــک
تاکســتان
بازدیــد وزیــر تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی از بیمارســتانهای نیمــه کاره
در محمدیــه و الونــد
بازدیــد رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از طــرح در دســت
اجــرای تصفیــه خانــه فاضــاب آبگــرم شهرســتان آوج
اختصــاص اعتبــار بــرای اجــرا یــا تکمیــل  ۱۹۱طــرح و اختصــاص  ۱۲هــزار و
 ۱۷۴میلیــارد تومــان تســهیالت بــرای پشــتیبانی از صنایــع بزرگ ،متوســط و
کوچــک و همچنیــن حمایــت از ازدواج جوانان
تصویــب مصوبــه بــرای تکمیــل ســد باالخانلــو بــه عنــوان یکــی از
طرحهــای نیمــه کاره اولویــت دار و ویــژه اســتان قزویــن
در دســتور کار قــرار گرفتــن تکمیــل طرحهــای نیمــه تمــام ورزشــی و
احــداث ســالنهای چندمنظــوره قزویــن
اختصــاص اعتبــار ۵۲میلیــارد تومانــی بــرای خدماترســانی بــه
عشایراســتان
در نظــر گرفتــن  ۲هــزار و  ۲۵۰میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای احیــای دشــت
حاصلخیــز قزوین
تصویــب ســاخت دو شــهرک صنعتــی تخصصــی انرژیهــای تجدیــد
پذیــر و همچنیــن شــهرک صنعتــی تخصصــی فنــاوری.
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نتایج و پیگیری مصوبات
افتتــاح و بــه بهرهبــرداری رســیدن طــرح آبرســانی از ســد طالقــان
بــه شــهر آبیــک
هزینــه کــرد  ۳۰۰میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای زیرســاخت
شــهرکهای صنعتــی قزویــن
اختصــاص  ۱۰هــزار میلیــارد ریــال بــرای تکمیــل بیمارســتان ۷۰۰
تختخوابــی قزویــن
اختصــاص حــدود  ۱۳۰۰میلیــارد تومــان بــرای کمــک بــه رونــق
بخــش کشــاورزی و حفاظــت و تقویــت آب و خــاک
تخصیــص  ۱۷۵میلیــارد تومــان از اعتبــارات ســفر بــه منابــع
طبیعــی اســتان
اســتاندار قزویــن :در ســفر رئیــس جمهــور  ۱۲برابــر بودجــه ســاالنه
اســتان منابــع در اختیــار قزویــن قــرار گرفتــه.
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