چهار محال و بختیاری ،مقصد بیست و سومین سفر
استانی رئیس جمهور
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آیتاللــه ســیدابراهیم رئیســی رئیــس جمهــور در ادامــه ســفرهای اســتانی خــود
روز پنجشــنبه نوزدهــم خردادمــاه بــه همــراه جمعــی از اعضــای هیــأت دولــت بــه
چهارمحــال و بختیــاری ســفر کــرد تــا از نزدیــک مســائل ایــن اســتان را مــورد بررســی
قــرار دهــد .بررســی  ۷۰۰طــرح نیمهتمــام ایــن اســتان و در نظــر گرفتــن اعتبــار
بــرای طرحهــای بــاالی  ۳۰درصــد پیشــرفت فیزیکــی از اهــداف ایــن ســفر بــود .در
آســتانه ایــن ســفر همچــون ســایر اســتانها میزهــای ارتباطــات مردمــی در  ۳۰نقطــه
چهارمحــال و بختیــاری تشــکیل شــد تــا مــردم بتواننــد مســائل و مشــکالت خــود را
بــا مســئوالن در میــان بگذارنــد .همچنیــن اعضــای هیــأت دولــت بــه نمایندگــی از
رئیــس جمهــور بــا ســفر بــه شــهرهای مختلــف ،بــه بررســی مشــکالت و نیازهــای هر
منطقــه پرداختنــد .گــو اینکــه تأمیــن آب پایــدار ،رفــع مشــکل بیــکاری و تکمیــل خط
راهآهــن اســتان از جملــه نیازهــای مطــرح در آســتانه این ســفر بــود .در جریــان بازدید
رئیــس جمهــور از روســتای لبــد ،بانویــی بــه نــام بیبــی گل بــرای خوشــامدگویی
بــه رئیسجمهــور بــرای حضــور در روســتای لبــد بــا اســپند بــه اســتقبال آیتاللــه
رئیســی و هیــأت همــراه آمــد و بــا تقدیــم نامــهای بــه رئیسجمهــور خواســتار
تکمیــل خانــه و ســرپناه نیمهتمــام خــود و دختــر معلولــش شــد کــه ایــن خواســته او
بــا دســتور مســتقیم آیتاللــه رئیســی در مــدت کوتاهــی پــس از ســفر عملــی شــد.

وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه  6وزیــر و  5معــاون  /وزرای کشــور ،تعــاون کار و رفــاه
اجتماعــی ،جهــاد کشــاورزی ،میــراث فرهنگــی گردشــگری و صنایــع دســتی،
نیــرو ،راه و شهرســازی ،همچنیــن رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط
زیســت ،معــاون رئیسجمهــور در امــور زنــان و خانــواده ،رئیــس دفتــر
رئیسجمهــور ،معــاون اجرایــی رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه و
بودجــه کشــور ،رئیســی را در ایــن ســفر یــک روزه همراهــی کردنــد.
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چهــار محــال و بختیــاری ظرفیتهــای بکــری در گردشــگری ،دامــداری،
طبیعــت و نیــروی انســانی کارآمــد تحصیلکــرده دارد کــه بایــد مــورد توجــه
قــرار گیــرد .نــگاه بــه ایــن ظرفیتهــا عــاوه بــر رفــع مشــکالت چهارمحــال
و بختیــاری بــه توســعه و پیشــرفت اســتان میانجامــد .بــا کمــک مــردم و
مســئوالن مســأله فقــر و محرومیــت را ریشــهکن میکنیــم.
ل و
ی در چهارمحــا 
بــدون شــک فعــال کــردن صنعــت گردشــگر 
بختیــاری میتوانــد بــه ایجــاد اشــتغال کمــک کنــد ،در ایــن صنعــت بایــد
ســرمایهگذاری شــود ،بــه طــور نمونــه اگــر راههایــی مواصالتــی بــه عنــوان
ی ارتباطــی اصــاح شــود میتوانــد راه را بــاز کنــد بــرای
یکــی از زیرســاختها 
آنکــه گردشــگران وارد اســتان شــوند.
بــه دولتمــردان و اســتانداران تأکیــد کــردهام کــه در انتخــاب نیروهــای
مســتعد بــا شــرایط یکســان بومــی گزینــی را مــاک انتخــاب قــرار دهنــد و بــه
جوانــان میــدان بدهنــد تــا گرههــا بــه دســت آنهــا بــاز شــود.
در جمــع اهالــی منطقــه بازفــت شهرســتان کوهرنگ :امروز دســترنج عشــایر
در ســفر ه بســیاری از مــردم کشــورمان دیــده میشــود و نقــش آنهــا در تأمیــن
امنیــت غذایــی کشــور انکارناپذیــر اســت .حضــور مــن در ایــن مــکان بــرای
رفــع محرومیــت ایــن منطقــه اســت .دولــت مردمــی رفــع ایــن محرومیــت را
در اولویــت قــرار خواهــد داد.

اقدامات میدانی و مصوبات
بازدیــد هوایــی رئیــس جمهــور از طرحهــای آبــی اســتان و مناطقــی کــه
در زلزلــه اندیــکا خســارت دیــده بــود.
حضــور آیتاللــه رئیســی در روســتای لبــد یکــی از دورافتادهتریــن و
توگــو
محرومتریــن مناطــق اســتان چهارمحــال و بختیــاری و دیــدار و گف 
بــا مــردم ایــن منطقــه.
بازدیــد رئیــس جمهــور از مجتمــع نســاجی حجــاب شــهرکرد بــه عنــوان
بزرگتریــن کارخانــه تولیــد پارچــه چــادر مشــکی کشــور.
بازدیــد رئیــس جمهــور از کشــتارگاه صنعتــی دام شــهر جونقان فارســان و
صــدور دســتورات الزم را بــرای رفــع مشــکالت ایــن واحــد صنعتی.
بازدیــد معــاون رئیسجمهــور در امــور زنــان و خانــواده از فعالیــت زنــان
سرپرســت خانــوار در یکــی از شــرکتهای شــهرکهای صنعتــی و بازدیــد
او از پــارک علــم و فنــاوری و کارگاه نمدمالــی.
بازدید وزیر نیرو از تصفیهخانه فاضالب شهرستان بن.
حمایــت از فعالیتهــای دانشبنیــان بانــوان چهارمحــال و بختیــاری در
حوزه کشــاورزی.
بازدیــد وزیرجهادکشــاورزی از رونــد اجرایــی ســد باباحیــدر در ســفربه
شهرســتان فارســان.
بازدیــد وزیــر کار از طرحهــای عمرانــی شهرســتان کیــار از جملــه ســد
گهــرو.
پیشبینــی بســته  ۲هــزار میلیــارد تومانــی بــرای توســعه بخــش
کشــاورزی اســتان چهارمحــال و بختیــاری.
احــداث  ۶شــهرک صنعتــی در اســتان بــا اختصــاص  ۳۳۰میلیــارد تومــان
اعتبار.
اختصــاص  ۶۶هــزار میلیــارد ریــال بــرای طرحهــای اقتصــادی دارای
توجیــه.

نتایج و پیگیری مصوبات
افتتاح  ۳واحد تولید خوراک آبزیان در چهارمحال و بختیاری.
آغــاز عملیــات اجرایــی و ســاخت ۱۵هــزار واحــد نهضــت ملــی
مســکن در شــهر کــرد.
آغــاز عملیــات اجرایــی ســاخت ایســتگاه راهآهــن در منطقــه
منظریــه شــهرکرد.
تعمیر و بازسازی ۳۴مدرسه در شهرستان کوهرنگ
تخصیــص یــک میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای تکمیــل ورزشــگاه
معلــوالن چهارمحــال و بختیــاری.
آبگیری سد باباحیدر شهرستان فارسان تا پایان سال .1401
اجرایــی شــدن عملیــات ســاخت پــل ارتباطــی روســتای گزســتان
کوهرنــگ.

