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آیتاللــه ســیدابراهیم رئیســی رئیــس جمهــور در بیســت و هفتمیــن
ســفر اســتانی خــود روز جمعــه هفدهــم تیرمــاه بــه همــراه جمعــی
از اعضــای هیــأت دولــت ســیزدهم بــه اســتان کردســتان ســفر
کــرد .بازدیــد از تعــدادی طرحهــای عمرانــی اســتان و بازدیدهــای
ســرزده ،دیــدار بــا قشــرهای مختلــف مــردم و شــرکت در شــورای
اداری اســتان از برنامههــای ســفر یــک روزه آیتاللــه رئیســی بــه
ســنندج اســت .مــردم اســتان کردســتان مطالباتــی در حوزههــای
کشــاورزی ،ترانزیتــی ،رســیدگی بــه بازارچههــای مــرزی ،معــادن،
نــرخ بیــکاری و البتــه کمبــود آب شــرب از دولــت ســیزدهم
داشتهاند.
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وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه  6وزیــر و  4معــاون و مشــاور؛ وزرای آمــوزش و
پــرورش ،بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،صنعــت ،معــدن
و تجــارت ،کشــور ،راه و شهرســازی ،جهــاد کشــاورزی ،سرپرســت
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،مشــاور رئیــس جمهــور در امــور
مناطــق آزاد تجــاری و صنعتــی و ویــژه اقتصــادی ،معــاون توســعه
روســتایی و مناطــق محــروم کشــور ،معــاون رئیــس جمهــور در
امــور زنــان و خانــواده و مشــاور رئیــس جمهــور در امــور اقــوام و
اقلیتهــای دینــی و مذهبــی ،آیتاللــه رئیســی را در ایــن ســفر
همراهــی کردنــد.

اقدامات میدانی و مصوبات
دیدار با مردم سنندج در ورزشگاه  ۶هزار نفری  ۲۲گوالن
حضــور رئیــس جمهــور بــا بالگــرد در شهرســتان مــرزی ســروآباد
و روســتای «قلعــهجــی» ایــن شهرســتان و گفتوگــوی رودررو بــا
مــردم
بازدید آیتالله رئیسی از یک واحد پرورش قارچ در روستای
قلعهجی
بازدیــد وزیــر جهــاد کشــاورزی از پــروژه بزرگتریــن گلخانــه
هیدروپونیــک کشــور در دیوانــدره
تخصیــص  ۲هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای بــه بهرهبــرداری
رســاندن پــروژه معطــل مانــده فــرودگاه ســقز بــه عنــوان دومیــن
شــهر پرجمعیــت اســتان کردســتان
تصویب  ۱۶هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان اعتبار برای راهاندازی و یا
تکمیل  ۱۸۲طرح در حوزههای مختلف بهداشت ،آب و خاک ،فرهنگ
و صنعت و معدن
تصویــب  ۲۵هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار در بخــش کشــاورزی
کردســتان
تخصیص۲هــزار و  ۴۰۰میلیــارد ریــال اعتبــار در ســه ســال بــرای
تأمیــن زیرســاختهای منطقــه آزاد تجــاری صنعتــی بانــه و مریــوان
تخصیــص  ۶۰هــزار میلیــارد ریــال بــرای توســعه راههــا و راه آهــن
اســتان

محورهای کلیدی مواضع رئیس جمهور درباره استان

ویــــژهنامه

شهــریور 1401

54

اولویــت دولــت در کردســتان اســتفاده از نیروهــای بومــی توانمنــد
اســت .حتمـ ً
ـا بایــد در اســتان از نیروهــای فرهیختــه ،تحصیلکــرده،
دغدغهمنــد و کســانی کــه غــم مــردم دارنــد ،اســتفاده شــود.
فعــال شــدن اقتصــاد کشــاورزی ،معــدن و صنعــت گردشــگری و
ظرفیــت دیجیتالــی بــه اشــتغال و تولیــد و دانشبنیــان کردســتان
کمــک میکنــد.
در منــزل یکــی از شــهدای حمــات شــیمیایی روســتای قلعــه
جــی :اگــر در رســیدگی بــه وضعیــت جانبــازی و مشــکالت ناشــی
از بمبــاران شــیمیایی ایــن مناطــق کوتاهــی شــده اســت ،بــه معنــای
بیتوجهــی بــه شــما مــردم نیســت .امیــدوارم بتوانیــم در دوره
مســئولیت خــود بــه وظیفهمــان نســبت بــه شــما مــردم بــه شــکل
مطلــوب عمــل کنیــم.

نتایج و پیگیری مصوبات
آغــاز عملیــات اجرایــی  ۳۷۰کیلومتــر راه روســتایی در اســتان
کردســتان بــا بودجــه  11هــزار میلیــارد ریــال
ابــاغ  ۷۰۰میلیــارد ریــال مصوبــه ســفر رئیــس جمهــور بــه
کردســتان در حــوزه بانــوان کــه از ایــن میــزان ۱۵۰ ،میلیــارد ریــال
اعتبــار بــرای تکمیــل و تجهیــز هنرســتان هنرهــای زیبــای دختــران
ســنندج و  ۲۰۰میلیــارد ریــال تســهیالت بانکــی بــرای اشــتغال زنــان
در بخــش کشــاورزی اختصــاص یافــت

