کرمانشاه ،مقصد بیست و هشتمین سفر استانی
رئیس جمهور
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رئیــس جمهــور بــه همــراه اعضــای دولــت ســیزدهم در
بیستوهشــتمین ســفر اســتانی دولــت روز پنجشــنبه  ۲۳تیرمــاه
بــه منظــور بررســی مشــکالت و مســائل اســتان کرمانشــاه بــه ایــن
خطــه ســفر کــرد .دیــدار بــا مــردم شهرســتان ســرپل ذهــاب در غــرب
اســتان ،دیــدار بــا اقشــار مختلــف مــردم اســتان در ورزشــگاه حضــرت
امــام(ره) کرمانشــاه از برنامههــای رئیــس جمهــور در ایــن ســفر
یــک روزه بــود .اعضــای هیــأت دولــت در ایــن ســفر بــه نمایندگــی
از آیتاللــه رئیســی در شهرســتانهای مختلــف حضــور یافتنــد و
مشــکالت مــردم را در حوزههــای مختلــف بررســی کردنــد .نتایــج
ایــن بررســیها در شــورای اداری اســتان کرمانشــاه بــه تصویــب
اعتبــارات مناســب بــرای رفــع مشــکالت منتهــی شــد.

وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه  8وزیــر و  5معــاون و مشــاور  /وزرای کشــور ،آمــوزش
و پــرورش ،ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ،امــور اقتصــادی و دارایــی،
وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،وزیــر جهــاد کشــاورزی،
وزیــر میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی ،وزیــر نیــرو،
معــاون رئیــس جمهــوری و رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران،
مشــاور رئیسجمهــور در امــور مناطــق آزاد تجــاری  -صنعتــی و
ویــژه اقتصــادی و معــاون امــور زنــان و خانــواده از جملــه مقاماتــی
بودنــد کــه رئیــس جمهــور را در ایــن ســفر همراهــی کردنــد.

اقدامات میدانی و مصوبات
حضــور رئیــس جمهــور در جمــع مــردم شهرســتان ســرپل ذهــاب و
بازدیــد او از پــادگان ابــوذر و جهادگــران حاضــر در شهرســتان
بازدیــد هوایــی آیتاللــه رئیســی از مرزهــای رســمی پرویزخــان و
خســروی در شهرســتان مــرزی قصرشــیرین
بازدیــد رئیــس جمهــور از نمایشــگاه توانمندیهــای شــرکتهای
دانشبنیــان اســتان کرمانشــاه
تصویــب  ۲۰۰طــرح بــا اعتبــار  ۳۳هــزار  ۷۴۲میلیــارد تومــان
رهــاورد ســفر یــک روزه دولــت بــه کرمانشــاه
تخصیــص حــدود هــزار میلیــارد تومــان بــه زیرســاختهای
بهداشــتی و درمانــی اســتان کرمانشــاه
تصویــب اعتبــار بــرای طــرح تکمیــل و احــداث بزرگــراه روانســر بــه
پــاوه بــه طــول  ۱۱۲کیلومتــر ،تکمیــل آزادراه کرمانشــاه بــه همــدان
بــه طــول  ۴۳۰کیلومتــر و بزرگــراه اســام آبــاد غــرب  -قصرشــیرین
بــه طــول  125کیلومتــر
تخصیص سه هزار میلیارد تومان به پروژههای بخش کشاورزی
تکمیــل پنــج تصفیــه خانــه فاضــاب در ســطح اســتان و اجــرای
پــروژه آبرســانی بــه شــهر ســنقر و  ۲۰مجتمــع روســتایی
تکمیــل بیمارســتانهای ســرپل ذهــاب ،داالهــو ،روانســر ،اســام
آبادغــرب و بیمارســتانهای طالقانــی و امــام خمینــی کرمانشــاه
تکمیــل پنــج ســد ناقــص در اســتان و تصفیــه خانه شهرســتانهای
کرمانشاه ،روانســر ،جوانرود
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اســتان کرمانشــاه سالهاســت کــه از بیــکاری رنــج میبــرد و
ریشــه کــن کــردن ایــن معضــل بــا صــدور بخشــنامه امکانپذیــر
نیســت لــذا معاونــت اجرایــی رئیــس جمهــور ،مدیــران اســتانی
و اصحــاب رســانه بایــد ایــن مصوبــات را تــا حصــول نتیجــه
پیگیــری و مطالبــه کننــد.
کرمانشــاه بــا  ۹۰۰هــزار هکتــار اراضــی قابــل کشــت بایــد
بــه قطــب کشــاورزی در کشــور تبدیــل شــود .خریــد تضمینــی
محصــوالت کشــاورزی ،جلوگیــری از خــام فروشــی و توجــه جدی
بــه صنایــع تبدیلــی و ایجــاد ارزش افــزوده بــرای کشــاورزان و
تولیدکننــدگان در مصوبــات ســفر بــه صــورت جــدی پیگیــری
خواهــد شــد.
دربــاره پــروژه راهآهــن غــرب کشــور :ضــرورت ایــن پــروژه
مــورد تأییــد دولــت اســت کــه میتوانــد در رونــق تجــارت و
حمــل و نقــل زائــران مؤثــر باشــد .ســعی میکنیــم اعتبــارات را از
طــرق مختلــف تأمیــن کنیــم.

نتایج و پیگیری مصوبات
آزادســازی ماشــین آالت صنعتــی یــک کارخانــه نســاجی از گمــرک
کــه موجــب رفــع مشــکالت و در نتیجــه نوســازی دســتگاههای ایــن
واحــد تولیــدی شــد.
بهرهبــرداری از فــاز اضطــراری تصفیــه خانــه آب غدیــر شــهر
کرمانشــاه بــرای حــل مشــکل آب شــرب کرمانشــاه
افتتــاح دفتــر پانزدهمیــن منطقــه آزاد تجــاری کشــور در مــرز
رســمی پرویزخــان شهرســتان مــرزی قصرشــیرین

