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رئیــس جمهــور روز پنجشــنبه  ۶مردادمــاه بــه همــراه جمعــی از
اعضــای هیــأت دولــت و در ســیامین ســفر اســتانی دولــت
ســیزدهم بــه همــدان ســفر کــرد .دیــدار بــا مــردم ،نخبــگان،
خانوادههــای معظــم شــهدا ،بازدیــد از برخــی طرحهــا و
پروژههــای اقتصــادی ،حضــور در جلســه شــورای اداری و
نشســت خبــری از برنامههــای ســفر بــه دیــار هگمتانــه بــود.
جمعــی از وزرا و مســئوالن عالــی دولــت نیــز در ســفر بــه
شهرســتانهای تابعــه اســتان ضمــن دیــدار چهــره بــه چهــره
بــا مــردم و شــرکت در جلســه شــورای اداری شهرســتانها،
مســائل مربوطــه را مــورد بررســی و تبــادل نظــر قــرار
دادند.

وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه  7وزیــر و  5معــاون و مســئول  /وزرای کشــور ،جهــاد
کشــاورزی ،نیــرو ،وزیــر میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع
دســتی ،وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،وزیــر راه و شهرســازی،
وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،رئیــس ســازمان محیـط
زیســت ،رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه ،معــاون اجرایــی رئیــس
جمهــور و رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور او را در ایــن ســفر همراهــی
کردنــد.

اقدامات میدانی و مصوبات
بازدیــد از پایــگاه ســوم شــکاری شــهید نــوژه و دیــدار بــا ســاکنان
ایــن منطقــه نظامــی.
حضور رئیس جمهور در جمع مردم کبودرآهنگ.
تأمین اعتبار  ۱۷۹پروژه نیمه تمام در سراسر استان.
اختصاص  ۲هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی.
اختصاص  ۳۰۰میلیارد تومان برای ساخت بیمارستان رزن.
تخصیــص  ۲۰میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای تولیــد نهــال و جنــگل
کاری و تقویــت جنگلهــا و منابــع طبیعــی.
تصویــب  ۱۸۴میلیــون تومــان اعتبــار بــرای اجــرا و تکمیــل
طرحهــای نیمــه تمــام حــوزه ورزش و جوانــان اســتان.
اختصاص اعتبار برای چهاربانده شدن مسیر غار علیصدر.
تصویــب طــرح آبرســانی بــه شــهر همــدان (انتقــال از ســد تالــوار)،
بازســازی و اجــرای  ۳۲رشــته قنــات ،تکمیــل شــبکههای فاضــاب
شــهرهای همــدان ،مالیــر ،نهاونــد ،بهــار تویســرکان و اســدآباد،
تکمیــل تصفیــه خانههــای همــدان و شــهرکهای صنعتــی ،پــروژه
آبرســانی بــه شــهرهای مالیــر ،تویســرکان و دیگــر مناطــق ،تکمیــل
ســد خــرم رود و تکمیــل مجتمعهــای آبرســانی روســتایی مناطــق
مختلــف اســتان

محورهای کلیدی مواضع رئیس جمهور درباره استان

ویــــژهنامه

تعهــد اشــتغال ایــن اســتان در ســالجاری  ۲۷هــزار شــغل اســت
کــه از مدیــران میخواهــم ایــن رقــم بــه  ۴۰هــزار شــغل افزایــش
یابــد.
آنچــه مــردم ایــن منطقــه را زجــر میدهــد مســأله آب اســت کــه
بــه اســتاندار و مســئوالن تأکیــد شــده ایــن موضــوع را بــا جدیــت
دنبــال کننــد و اگرچــه  ۱۷ســال کار معطــل و عقــب مانــده اســت
ان شاءالله این مشکل در مهلت دو ماه حل خواهد شد.

نتایج و پیگیری مصوبات
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پرداخــت  ۳۰۰میلیــارد تومــان بــرای اجــرای طرحهــای آبخیــزداری
مصوبشــده.
بهرهبــرداری از مرکــز آموزشــی درمانــی فاطمیــه بــا ظرفیــت ۸۵
تخــت.

