آذربایجان غربی ،مقصد بیست و یکمین سفر
استانی رئیس جمهور
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آیتاللــه ســید ابراهیــم رئیســی رئیــس جمهــور روز جمعــه ۳۰
اردیبهشــت در ســفری یــک روزه بــه اســتان آذربایجــان غربــی ســفر
کــرد .در ایــن ســفر وزرا و اعضــای هیــأت دولــت ،آیتاللــه رئیســی
را همراهــی کردنــد و بــه عنــوان نماینــدگان دولــت در شهرســتانهای
مختلــف حضــور یافتنــد .در جریــان بازدیدها ،دیدارها و جلســات ســفر
رئیــس جمهــور و برخــی اعضــای هیــأت دولــت بــه آذربایجــان غربــی،
تصمیمــات و اعتبــارات مهمــی بــرای کاهــش مشــکالت ایــن اســتان در
حوزههــای مختلــف اقتصــادی ،اجتماعــی و عمرانــی در نظــر گرفتــه
شــد.
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وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه شــامل  6وزیــر و  3مســئول؛ وزیــر کشــور ،وزیــر
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،وزیــر فرهنــگ و ارشــاد
اســامی ،وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ،وزیــر ورزش و جوانــان،
وزیــر میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری و دبیــر شــورای
عالــی مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی ،معــاون پارلمانــی رئیــس جمهور،
معــاون رئیــس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده ،معــاون اجرایــی
رئیــس جمهــور از جملــه اعضــای دولــت بودنــد کــه آیتاللــه رئیســی
را در ایــن ســفر همراهــی کردنــد.
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بــا اشــاره بــه هــم مــرزی آذربایجــان غربــی بــا ســه کشــور ،بایــد
ارتبــاط مــرزی تقویــت و کمیتههــای مشــترک تشــکیل شــود .بویــژه
درخصــوص ارتبــاط بیشــتر تجــاری بــا ترکیــه بــه مشــوقهای
ســرمایهگذاری نیازمندیــم و در کنــار آن هــم بایــد بهــرهوری را
افزایــش دهیــم.
قــرار شــد تــا طرحهایــی در حــوزه آبیــاری ،آبخیــزداری،
آبخوانــداری و بیابانزدایــی اجرایــی شــود .درحــوزه کشــاورزی نیــز
بایــد مــردم مســاعدت کننــد تــا الگــوی کشــت تغییــر یابــد ولــی
بایــد توجــه داشــت کــه ایــن تغییــر بهصــورت دســتوری نبــوده و
اقناعــی اســت.
ســاماندهی کولهبــری در غــرب کشــور ضــروری اســت .بایــد
بــا ســازوکار مناســب ،اجــازه فعالیــت داده شــده و ممنوعیتهــا
و آزادیهــا را اعــام کننــد .بایــد بــا همــه تــوان ،تــاش کنیــم تــا
معیشــت مرزنشــینان بــا کیفیــت شــود.

اقدامات میدانی و مصوبات
بازدیــد رئیــس جمهــور از مهابــاد و اختصــاص  ۱۰هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار
بــرای شتاببخشــی بــه شــاخصهای توســعهای ایــن شهرســتان
بازدیــد رئیــس از دســتاوردهای هوافضــا در آذربایجــان غربــی شــامل
هواپیماهــای ســبک و نیمــه ســبک ســاخته شــده در مراکــز رشــد ســپاه
همچنیــن پهپــاد و ماهوارههــای ســاخته نــوآوران ارومیــهای
بازدید آیتالله رئیسی از شهرستان میاندوآب در جنوب استان آذربایجان غربی
رئیــس جمهــور در مســیر ارومیــه بــه ســمت پیرانشــهر ،بــه صــورت هوایــی از
آخریــن وضعیــت دریاچــه ارومیــه بازدیــد کــرد و در جریــان مشــکالت احیــای
ایــن دریاچــه قــرار گرفــت
بازدیــد وزیــر کشــور از دریاچــه ارومیــه و از آخریــن وضعیــت طرحهــای
ن غربی
انتقــال آب همچــون طــرح بــزرگ انتقــال آب از جنــوب اســتان آذربایجــا 
بــه پیکــره ایــن دریاچــه
تصویــب هشــت هــزار و  ۶۵۰میلیــارد ریــال بــرای تــداوم اجــرا و اتمــام
طرحهــای حــوزه آب و فاضــاب اســتان
تصویــب  ۱۴هــزار و  ۷۳۶میلیــارد تومــان تســهیالت بــرای اجــرای  ۹۳۷طــرح
در حــوزه صنعــت در آذربایجــان غربــی
در نظــر گرفتــن هفــت هــزار و  ۳۷میلیــارد تومــان تســهیالت در بخــش
کشــاورزی آذربایجــان غربــی
 ۱۵۷مصوبه در پایان سفر استانی به آذربایجان غربی به تصویب رسید
اختصــاص ســه هــزار و  ۵۰۰میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای ادامــه رونــد ســاخت
بیمارســتان  ۲۶۰تختخوابــی ســلماس

نتایج و پیگیری مصوبات
آغــاز عملیــات اجرایــی  ۴۰هــزار و  ۵۴۵واحــد نهضــت ملــی مســکن در
آذربایجانغربــی
حــدود  ۵۰هــزار میلیــارد تومــان بــرای اجــرای طرحهــای زیربنایــی،
عمرانــی و همچنیــن اعطــای تســهیالت در بخشهــای تولیــد
بــا وجــود محدودیتهــای مالــی دولــت ،طــی  ۴۵روز گذشــته در ۲
مرحلــه یــک هــزار و  ۲۲۵میلیــارد تومــان از اعتبــارات مصــوب در ســفر
رئیــس جمهــور بــه اســتان تخصیــص یافــت و در اختیــار نهادهــای ملــی
یــا اســتانی قــرار گرفــت.
 ٩٧پــروژه بــا مســاحت  ١٢۶هــزار مترمربــع بــا میانگیــن پیشــرفت
فیزیکــی  ۵۴درصــدی در اســتان در حــال اجراســت کــه بــرای ســال جــاری
 ٢٢پــروژه در حوزههــای مختلــف ورزشــی افتتــاح میشــود
تکمیــل و بهــره بــرداری ســالن یادمــان شــهدای شــیمیایی سردشــت
کــه تخریــب و غیرقابــل اســتفاده شــده بــود پــس از بازدیــد و بــا دســتور
وزیــر ارشــاد
اختصــاص هفــت هــزار میلیــارد ریــال بــرای اجــرای طرحهــای
جــادهای و توســعه و بهبــود وضعیــت محورهــای مواصالتی  ۲شهرســتان
شــاهین دژ و تــکاب
اختصــاص  ۴۰میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای اتمــام مــدول ســوم
تصفیهخانــه فاضــاب ارومیــه ،ایــن طــرح تــا پایــان ســال جــاری بــه
بهرهبــرداری میرســد
افتتاح واحد تولید روزانه یک هزار تن قیر پاالیشگاه قیر ارومیه
افتتاح خانه کشتی شهرستان پلدشت

