کرمان ،مقصد سی و یکمین سفر استانی رئیس جمهور
آیتاللــه ســیدابراهیم رئیســی ،رئیــس جمهــور ،ظهــر پنجشــنبه  ۲۰مــرداد
بــه همــراه جمعــی از اعضــای هیــأت دولــت ســیزدهم و در آخریــن مرحلــه
از دور نخســت ســفرهای اســتانی دولــت در ســفری دو روزه بــه اســتان
کرمــان ســفر کــرد .ایــن دومیــن ســفر رئیــس دولــت ســیزدهم بــه اســتان
کرمــان بــود چــه اینکــه زمســتان پارســال در جریــان ســیل مخــرب جنــوب
ایــن اســتان در ســفری کوتــاه بــا مــردم جنــوب اســتان دیــدار کــرد و از
نزدیــک در جریــان مشــکالت ناشــی از ســیل ایــن منطقــه قــرار گرفــت.
دیــدار بــا مــردم ،نخبــگان ،خانوادههــای معظــم شــهدا ،بازدیــد از برخــی
طرحهــا و پروژههــای اقتصــادی ،حضــور در جلســه شــورای اداری و
نشســت خبــری از جملــه برنامههــای ایــن ســفر بــود .وزرا و مســئوالن
عالــی دولــت نیــز بــه نمایندگــی از رئیــس جمهــور بــرای احصای مشــکالت
و مطالبــات بــه شهرســتانهای تابعــه اســتان ســفر کردنــد.

اقدامات میدانی و مصوبات
حضور رئیس جمهور در شهرستانهای بم و جیرفت.
بازدیــد هوایــی آیتاللــه رئیســی از مناطــق جنــوب کرمــان و
مشــاهده مناطــق متأثــر از ســیل اخیــر ،وضعیــت کلی شهرســتانهای
جنــوب اســتان و مناطــق پیرامونــی تــاالب جازموریــان.
بازدیــد وزیــر کشــور از محــور  ۱۶کیلومتــری ســردار شــهید حــاج
قاســم ســلیمانی و تقاطــع غیرهمســطح شــهدای خلبــان کرمــان.
اختصــاص  ۳هــزار و  ۵۰۰میلیــارد تومــان اعتبــار در کشــاورزی
اســتان کرمــان.
تصویــب  216مصوبــه بــرای طرحهایــی در بخشهــای
زیرســاختی ،صنعــت ،معــدن ،آموزشــی ،بهداشــت و درمــان بــا
اعتبــاری در حــدود  ۲۱هــزار و  ۲۳۲میلیــارد تومــان.
اجــرای یکهــزار و ۱۰۰کیلومتــر فیبرنــوری بــا حمایــت دولــت در
اســتان کرمــان طــی آینــدهای نزدیــک.

دریای مازندران
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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 محیــط
زیســت ،رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه ، ،معــاون اجرایــی رئیــس
جمهــور و رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور او را در ایــن ســفر همراهــی
کردنــد.

محورهای کلیدی مواضع رئیس جمهور درباره استان
مشــکالت کرمــان بــا گامهــای آرام و آهســته حــل نمیشــود.
وضعیــت امــروز کرمــان کــه امــروز دیــدم زیبنــده اســتان نیســت و
ً
حتمــا میتوانــد بهتــر شــود.

در واکنــش بــه مطالبــات مــردم شــرق اســتان بــرای اســتان شــدن:
مــن ایــن درخواســتها و پالکاردهــای شــما را دیــدم؛ امــا اســتان
شــدن شــاخصهایی دارد کــه بایــد بررســی شــود .در جیرفــت هــم
گفتــم کــه ایــن درخواســت کــه ســالها وجــود داشــته در دســتور
کار اســت.
بــم را بــه عنــوان یــک منطقــه تولیدکننــده محصــوالت کشــاورزی
میشناســیم کــه نــه تنهــا بــم و کرمــان کــه کشــور از محصــوالت
تولیــدی در ایــن شهرســتان بهرهمنــد هســتند و محصــوالت و
زحمــات ایــن منطقــه در ســر هــر ســفرهای دیــده میشــود .تصــدی
گــری در دولــت بایــد کاســته شــود و نقــش بخــش خصوصــی و
کشــاورزان و مــردم در آن افــزوده شــود.

نتایج و پیگیری مصوبات
بهرهبــرداری از دو طــرح درمانــی در رفســنجان بــا مجمــوع اعتبــار
 ۶۲۰میلیــارد ریــال.
آغــاز عملیــات اجرایــی احــداث بیــش از  ۶هــزار واحــد مســکونی
در جنــوب کرمــان.
آغــاز عملیــات اجرایــی احــداث  ۱۵هــزار و  ۲۵۷واحــد مســکونی
در راســتای اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن در اســتان کرمــان.
آغــاز عملیــات احــداث بزرگتریــن نیــروگاه بــرق خورشــیدی کشــور
در مقیــاس  ۳۰۰مــگاوات در منطقــه ویــژه اقتصادی رفســنجان.
افتتــاح فــاز نخســت پایانــه صادراتــی جنــوب ایــن اســتان در
جیرفــت.
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