خراسان شمالی ،مقصد بیست و ششمین سفر استانی
رئیس جمهور
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آیتاللــه ســیدابراهیم رئیســی ،رئیسجمهــور در بیســت و ششــمین
ســفر اســتانی دولــت روز پنجشــنبه دوم تیرمــاه بــه همــراه برخــی از
اعضــای هیــأت دولــت ســیزدهم بــه اســتان خراســان شــمالی ســفر
کــرد .بازدیــد از تعــدادی طرحهــای عمرانــی و بازدیدهــای ســرزده،
دیــدار بــا قشــرهای مختلــف مــردم و شــرکت در شــورای اداری
اســتان از برنامههــای ســفر یــکروزه رئیسجمهــور بــه بجنــورد
بــود .در جریــان ایــن ســفر اعضــای هیــأت دولــت بــه نمایندگــی
از رئیسجمهــور بــه شهرســتانهای ایــن اســتان ســفر کــرده و از
نزدیــک در جریــان مشــکالت مــردم و اســتان قــرار گرفتنــد تــا مــوارد
در جلســه شــورای اداری اســتان بررســی و چارهجویــی شــود.
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وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه  6وزیر و  7معاون و مســئول  /وزرای کشــور ،بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی ،نیــرو ،جهــاد کشــاورزی ،راه و شهرســازی،
سرپرســت وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،معــاون رئیسجمهــور
و رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ،معــاون رئیسجمهــور
در امــور زنــان و خانــواده ،رئیــس دفتــر رئیسجمهــور ،معــاون
رئیسجمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه ،معــاون اجرایــی
و سرپرســت نهــاد ریاســت جمهــوری و عضــو شــورای هماهنگــی
ارتباطــات بــا حــوزه و روحانیــت ،رئیسجمهــور را همراهــی کردنــد.
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خراســان شــمالی اســتانی نوپاســت ،اگرچــه پــس از گذشــت
ســالها از تأســیس آن امــا همچنــان بــه دلیــل محرومیــت شــرایط
یــک اســتان را نــدارد .پروژههــای نیمهتمــام خراســان شــمالی
هماننــد ســایر اســتانهای کشــور کــه مــردم را رنــج میدهــد در
اولویــت قــرار دارد و اکنــون دولــت نهضــت اتمــام پروژههــا را راه
انداختــه اســت و ســعی در اتمــام ایــن طرحهــا دارد.
خراســان شــمالی قطــب کشــاورزی محســوب میشــود .بایــد
بــه بخــش کشــاورزی رســیدگی شــود ،ضمــن اینکــه ایــن اســتان
دارای مــرز مشــترک بــا کشــور ترکمنســتان اســت و راهانــدازی بازارچــه
مــرزی میتوانــد بــر شــرایط اقتصــادی ایــن خطــه تأثیرگــذار باشــد.
پتروشــیمی بایــد از پســاب شــهری اســتفاده کنــد .نبایــد آب ســالم و
بهداشــتی کــه حــق مــردم شــهر و روســتا و حتی حق کشــاورزان اســت
ایــن طــور اســتفاده شــود .مدیــران پتروشــیمی خراســان شــبانهروزی
بــرای اجرایــی شــدن اســتفاده از پســاب تــاش کننــد .بایــد ســه تــا
چهــار مــاه دیگــر از منبــع آبــی جدیــد بــرای صنعــت اســتفاده کننــد و
آب ســالم را در اختیــار مــردم و کشــاورزان قــرار دهنــد.

اقدامات میدانی و مصوبات
بازدید رئیسجمهور از مجتمع پتروشیمی بجنورد
حضــور آیتاللــه رئیســی در شــهرک دامپــروری «قارلــق» بجنــورد و
تأکیــد بــر ضــرورت بررســی درخواســتهای دامــداران
اختصــاص  ۳۰میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای تکمیــل زیرســاختهای
فــرودگاه شــهدای بجنــورد
اختصــاص  ۲۱۵میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای بهبــود شــرایط عشــایر ایــن
اســتان
اختصــاص یکهــزار و  ۵۰۰میلیــارد تومــان بــرای احیــای کارخانــه
ســیمان ســمنگان خراســان شــمالی و خــروج ایــن پــروژه از بالتکلیفــی بعــد
از  ۱۸ســال
در ســفر دولــت بــه اســتان خراســان شــمالی تأمیــن بیــش از ۱۲هــزار
و ۵۰۰میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای اجــرای  ۱۹۳مصوبــه مــورد موافقــت قــرار
گرفــت.
در دســتور کار قــرار گرفتــن ســاخت و اجــرای راهآهــن مشــهد -بجنــورد-
گــرگان

نتایج و پیگیری مصوبات
 ۲۵۰میلیــارد ریــال بــرای بهســازی خیابانهــای مســکن مهــر
شــیروان جــذب شــد.
بهرهبــرداری از  ۷۷کیلومتــر راه روســتایی ،فرعــی و شــریانی 3 ،پــل
و طــرح حــذف  3نقطــه پرتصــادف جــادهای اســتان
تحقــق وعــده رئیسجمهــور بعــد از  2مــاه؛ خریــد حمایتــی دام،
پرداخــت تســهیالت و تهاتــر گوشــت بــا نهــاده
پنجهــزار و ۷۷۰رأس دام از دامــداران خراسانشــمالی خریــد
حمایتــی شــد.
ابــاغ س ـههزار و ۵۰۰میلیــارد تومــان اعتبــار بــه جهــاد کشــاورزی
خراسانشــمالی
معرفــی ۹۰۰طــرح اشــتغالزا بــرای دریافــت ۱۲هــزار میلیــارد تومــان
تســهیالت بــه بانکهــای اســتان
ابــاغ  ۳۰میلیــارد تومــان اعتبــار بــه بهزیســتی اســتان بــرای
احــداث واحدهــای مســکونی و تســهیالت اشــتغالزایی
احیای  ۱۷پروژه راکد در شهرکهای صنعتی استان
اختصــاص  ۱۱۳میلیــارد تومــان بــرای تجهیز بیمارســتان شهرســتان
مــرزی راز و جــرگالن
افتتاح یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی بیدک بجنورد
آغــاز عملیــات اجرایــی کارخانــه ذوبآهــن آذیــن صنعــت و
کارخانــه کاشــی ســمنگان
کلنگزنــی عملیــات ســاخت مجتمــع مســکونی  ۳۳۶واحــدی
امــام رضــا(ع) در قالــب طــرح نهضــت ملــی مســکن

