آذربایجان شرقی ،مقصد بیست و دومین سفر
استانی رئیسجمهور
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آیتاللــه ســیدابراهیم رئیســی ،رئیسجمهــور بــه همــراه جمعــی از اعضــای
هیــأت دولــت پنجشــنبه  12خــرداد مــاه  1401در بیســت و دومیــن ســفر اســتانی
خــود بــه آذربایجــان شــرقی ســفر کــرد .در آســتانه ایــن ســفر میزهــای خدمــت
وزارتخانههــای مختلــف در ۳۰نقطــه تبریــز بــرای رســیدگی بــه مطالبــات و
مشــکالت مــردم دایــر شــد .بازدیــد از معــدن مــس ســونگون ،نشســت بــا اقشــار
مختلــف مــردم ،نخبــگان و فعــاالن اقتصــادی و شــرکت در شــورای اداری اســتان
از مهمتریــن برنامههــای رئیسجمهــور در ایــن ســفر یــکروزه بــود .از تصاویــر
مانــدگار ایــن ســفر ،قوتقلــب دادن رئیــس دولــت ســیزدهم بــه مــردم و کارگــران
بــود تــا جایــی کــه خطــاب بــه کارگرانــی کــه در اطــراف وی جمــع شــده بودنــد،
گفــت :چــرا درخواســت عاجزانــه؟ بــا آقایــی حرفتــان را بگوییــد .آیتاللــه رئیســی
بالفاصلــه پــس از شــنیدن مشــکالت کارگــران ،ضمــن دســتور بــه وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت بــرای رســیدگی بــه ایــن درخواســت بــه حــق کارگــران ،گفــت:
وزیــر صمــت و اســتاندار آذربایجــان شــرقی موظــف هســتند بــا حضــور نمایندگان
کارگــران موضــوع را بهدقــت بررســی کــرده و اگــر احســاس کننــد پرداختیهــا
عادالنــه نیســت ،تصمیــم ســریع و فــوری اتخــاذ کننــد.

وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه  7وزیــر و  3مســئول  /وزرای کشــور ،نیــرو ،جهــاد
کشــاورزی ،تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری،
میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری ،فرهنــگ و ارشــاد
اســامی و معــاون امــور خانــواده و بانــوان رئیسجمهــور ،معــاون
رئیسجمهــور و رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران و مشــاور
رئیسجمهــور در امــور مناطــق آزاد تجــاری صنعتــی و ویــژه اقتصــادی
از جملــه مســئوالنی بودنــد کــه رئیســی را در ایــن ســفر همراهــی کردند.
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آذربایجــان شــرقی را بــرای تولیــد ،تجــارت و صــادرات آمــاده کردهایــم و بایــد
کارهــای زیــادی در ایــن زمینــه انجــام دهیــم .هــدف اصلــی از ســفر اســتانی
مــا بــه آذربایجــان شــرقی ادامــه نهضــت اتمــام طرحهــای نیمهتمــام از قبیــل
راهآهــن میانــه  -تبریــز ،معــادن و چرمســازی اســت کــه مــردم را رنــج میدهنــد.
ن شــرقی و شــمال
مــس ورزقــان یکــی از ظرفیتهــای بــزرگ آذربایجــا 
غــرب کشــور اســت و بــر ایــن اســاس بایــد مــس آذربایجــان مســتقل و
اســتان از عوایــد آن بهرهمنــد شــود.
دولــت قومیتهــای مختلــف در کشــور را تهدیــد نمیدانــد ،بلکــه ایــن
یــک فرصــت بــرای کشــور اســت و بایــد از ایــن فرصــت اســتفاده کــرد.
در بازدیــد از منطقــه مــرزی جلفــا مشــاهده کــردم کــه زمینــه تجــارت در
آنجــا کامـ ً
ـا فراهــم اســت ،میتوانیــم در جلفــا هــم واحدهــای صنعتــی و هــم
صــادرات را فعــال کنیــم و بــا اســتفاده از ظرفیــت مســیر ریلــی در ایــن منطقه،
ً
ـریعا گشــایش بــه
توگــو کــرد تــا سـ
میتــوان بــا کشــورهای همســایه گف 
وجــود آیــد تــا در مــدت کوتاهــی صــادرات بــا ســرعت انجــام گیــرد.
نــه همــه طرحهــای نیمهتمــام ،بلکــه طرحهــای نیمهتمــام اولویــتدار
در ســفر اســتانی مشــخص و اعتباراتــی بــرای آنهــا تعییــن شــد کــه کار
اجراییشــان بایــد انجــام شــود.

اقدامات میدانی و مصوبات
حضــور در شهرســتان ورزقــان و دیــدار صمیمــی رئیسجمهــور بــا
کارگــران مجتمــع مــس ســونگون
بازدیــد رئیسجمهــور از یــک گــروه صنعتــی تولیــد خــودرو در
ناحیــه صنعتــی منطقــه آزاد ارس در محــدوده شهرســتان جلفــا و
نقطــه صفــر مــرزی
حضــور وزیــر کار در ورزقــان و بازدیــد از محــل اجــرای پــروژه
تصفیهخانــه آب شــرب  ۶۵روســتا ،ادامــه بزرگــراه ورزقــان -خاروانــا-
نــوردوز و راههــای روســتایی و مســیر گردنــه گال
بازدیــد وزیــر نیــرو از شــبکه پایــاب ســد آیدوغمــوش در شهرســتان
میانــه و قــرار گرفتــن در جریــان آخریــن وضعیــت اجرایــی
بازدیــد وزیــر ارشــاد از طــرح نیم ـهکاره کنارگــذر غربــی شهرســتان
عجبشــیر و تصویــب اعتبــار بــرای تکمیــل طــرح کــه قــرار بــوده
در ســال  ۱۳۸۸بــه بهرهبــرداری برســد ولــی تــا ایــن ســفر نیم ـهکاره
مانــده بــود.
اختصاص ۳۵۰میلیارد تومان برای تکمیل پایاب سد ارس
پیشبینــی اعتبــار بــرای تکمیــل تمــام پروژههایــی کــه بــاالی ۵۰
درصــد پیشــرفت داشــتند و ســالهای ســال معطــل مانــده بودنــد.
تخصیــص اعتبــار  ۳۵۵میلیــارد تومانــی از محــل اعتبــارات ملــی
بــرای بهبــود و توســعه زیرســاختها و همچنیــن توســعه ورزش
ن شــرقی
همگانــی در آذربایجــا 
تصویــب اعتبــار یکهــزار و  ۳۴۰میلیــارد تومانــی بــرای توســعه
ن شــرقی
شــهرکهای صنعتــی آذربایجــا 
تصویــب اعتبــار  ۴۵۰میلیــارد تومانــی بــرای ســد «گرمیچــای»
میانــه

نتایج و پیگیری مصوبات
آغــاز عملیــات اجرایــی مرحلــه نخســت طــرح تعریــض جــاده
میانــه  -تــرک بــه طــول  ۱۰کیلومتــر
آغــاز عملیــات اجــرا یــا بهرهبــرداری از  ۳۲طــرح کشــاورزی اســتان
بــا ســرمایهگذاری ســههزار و ۱۲۰میلیــارد ریــال
آغاز عملیات اجرایی تکمیل سد مخزنی پیغامچای کلیبر
آمــاده راهانــدازی شــدن مــدول دوم تصفیهخانــه تبریــز بــرای
انتقــال ســاالنه  ۷۵میلیــون مترمکعــب پســاب تصفیهشــده از
آجیچــای بــه دریاچــه بــه عنــوان یکــی از طرحهــای اصلــی
احیــای دریاچــه ارومیــه
بهرهبــرداری از دســتگاه «سیتیاســکن» بیمارســتان امــام
خمینــی(ره) عجبشــیر
واریــز  ۱۳۷۰میلیــارد تومــان از مجمــوع اعتبــار کل تخصیــص یافتــه
در ایــن ســفر اســتانی
افتتاح موزه هنر مکتب تبریز در خانه قدیمی حریری

