اصفهان ،مقصد بیست و چهارمین سفر استانی
رئیس جمهور
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آیتاللــه ســید ابراهیــم رئیســی رئیــس جمهــور بــه همــراه جمعــی
از اعضــای هیــأت دولــت در بیســت و پنجمیــن ســفر اســتانی خــود
 ۲۶خــرداد مــاه بــه اســتان اصفهــان ســفر کــرد .در آســتانه ایــن ســفر
میزهــای ارتباطــات مردمــی اســتان اصفهــان تشــکیل شــد تــا مــردم
بتواننــد مســائل و مشــکالت خــود را بــا مســئوالن در میــان بگذارنــد.
در جریــان ایــن ســفر اعضــای هیــأت دولــت بــه نمایندگــی از رئیــس
جمهــور بــا ســفر بــه شــهرهای مختلــف ،بــه بررســی مشــکالت و
نیازهــای هــر منطقــه پرداختنــد و مــوارد مطــرح شــده در ایــن ســفرها
در جلســه شــورای اداری اســتان اصفهــان کــه بــه ریاســت رئیــس
جمهــور تشــکیل شــد ،مــورد بررســی قــرار گرفــت .دیــدار بــا نخبــگان
اصفهــان و همچنیــن اقشــار مختلــف مــردم ،بازدیــد میدانــی از مــزارع
توگــوی صمیمــی بــا کشــاورزان ایــن منطقــه از
شــرق اصفهــان و گف 
دیگــر برنامههــای ایــن ســفر یــک روزه بــود.

وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه  10وزیــر و  7معــاون  /وزرای آمــوزش و پــرورش ،امــور
اقتصــادی و دارایــی ،ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ،بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی ،جهــاد کشــاورزی ،فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،نیــرو،
میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی ،راه و شهرســازی و ورزش
و جوانــان ،سرپرســت وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،معــاون رئیــس
جمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه ،معــاون رئیــس جمهــور و رئیس
ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت ،معــاون رئیــس جمهــور در امــور زنــان
و خانــواده ،معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران،
معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی و معــاون علمــی
فنــاوری رئیــس جمهــور دیگــر اعضــای هیــأت دولــت در ایــن ســفر بودنــد.

اقدامات میدانی و مصوبات
بازدیــد رئیــس جمهــور از مــزارع شــرق اصفهــان و بررســی وضعیت
خشکســالی در بازدیــد هوایــی توســط بالگرد.
بازدیــد آیتاللــه رئیســی از شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان و بخشهای
مختلــف شــرکت دانشبنیان صنایــع هواپیماســازی ایران (هســا).
بازدیــد وزیــر نیــرو از پــروژه تأمیــن آب شــرب روســتای ســینه کــوه
وســد و نیــروگاه زاینــده رود در چــادگان.
اختصــاص یــک ســوم از اعتبــارات مصوبــات ســفر اســتانی دولــت
بــه اصفهــان بــرای حــل مســأله آب در ایــن خطــه.
تصویــب  ۲۱۷مصوبــه عمرانــی و تعــداد قابــل توجهــی مصوبــات
در خصــوص بنگاههــای اقتصــادی بــا اختصــاص  ۳۰هــزار میلیــارد
تومــان اعتبــار و تســهیالت بــرای رفــع مشــکالت اســتان.
اختصــاص  ۳۲۰میلیــارد تومــان اعتبــار ملــی بــه شهرســتان
چــادگان ،از ایــن مقــدار  ۲۰۰میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای تکمیــل
فاضــاب ایــن شهرســتان اختصــاص یافــت.
تخصیص اعتبار  ۴۵۰میلیارد تومانی از اعتبارات ملی به فریدن
تصویــب اعتبــار ســه هــزار و  ۲۰۰میلیــارد تومانــی بــرای بخــش
کشــاورزی در بخشهــای مختلــف شــامل آبخیــزداری ،حفاظــت آب
و خــاک ،انتقــال آب و عشــایر.
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مســأله آب ،زاینــده رود و نگرانــی مــردم و کشــاورزان اصفهــان بــا
همــت آنــان و خدمتگــزاری دولــت پیگیــری خواهــد شــد و بــه مــدد
الهــی قضیـهای نیســت کــه حــل نشــود و در آن تردیــدی نیســت.
فرونشســت زمیــن بحــث دوم اســت .همــه مــا در ایــن زمینــه
مســئولیت داریــم و الزم اســت اســتانداری اصفهــان در جلســههای
کارشناســی و بــا دریافــت نظــرات دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی
کــه حتمـ ً
ـا در ایــن زمینــه کار کردنــد ،بررســی کننــد کــه چــه اقدامــات
ســریعی میتــوان انجــام داد و بــه مــردم و دولــت گــزارش شــود.
در جمــع کشــاورزان شــرق اصفهــان :بــه مــن گفتــه بودنــد وقتــی
بــه اصفهــان برویــد کــه زاینــده رود پــر آب باشــد! گفتــم نــه ،مــن
بایــد بــروم و مشــکالت را از نزدیــک ببینــم؛ همــان روزهایــی کــه
مشــکالت وجــود دارد بایــد در جمــع مــردم بویــژه مــردم روســتاها و
کشــاورزان پــر تــاش باشــم.

نتایج و پیگیری مصوبات
آغــاز عملیــات اجرایــی احــداث  ۲هــزار و  ۸۱۶واحــد از طــرح نهضــت
ملــی مســکن دراســتان اصفهان.
ُ
پیگیــری حــل مشــکالت فنــی در اجــرای قطــار تنــدروی مســیر
تهــران  -قــم  -اصفهــان.
تخصیــص  ۵۰۰میلیــارد تومــان اعتبــار جهشــی بــرای مجموعههــای
علمــی و فنــاوری اســتان اصفهان.
تأمیــن یــک دســتگاه سیتیاســکن  ۱۶اســایس بــه ارزش ۹۰
میلیــارد ریــال بــه بیمارســتان حضــرت رســول اکــرم(ص) شهرســتان
فریدونشــهر.

