سمنان ،مقصد نهمین سفر استانی رئیس جمهور
رئیسجمهــوری پنجشــنبه ســیزدهم آبــان  ۱۴۰۰در نهمیــن ســفر اســتانی
خود وارد فرودگاه ســمنان شــد .آیتالله رئیســی در شهرســتان مهدیشــهر
در شــمال ســمنان در ســیاه چادرهــای عشــایر منطقــه حضــور یافــت و
بــا مســائل و مشــکالت عشــایر آشــنا شــد .ســپس در ایــن شهرســتان
بــه منطقــه صنعتــی ســرزد و از دو واحــد تولیــدی ،شــامل یــک واحــد
صادرکننــده لــوازم سرمایشــی و گرمایشــی و یــک واحــد در حــال تغییــر
خــط تولیــد بــا ظرفیــت اشــتغالزایی بــرای بیــش از ســه هــزار نفــر بازدیــد
توگــو بــا مــردم
کــرد .وی در منطقــه بافــت تاریخــی ســمنان بــه گف 
پرداخــت و برخــی نامههــا و مطالبــات مکتــوب شــهروندان را دریافــت
کــرد .رئیــس جمهــوری خــارج از برنامههــای ســفر خــود در تجمــع ۱۳
آبــان در مصــای ســمنان حضــور یافــت و ســخنرانی کــرد .دیــدار بــا
نخبــگان ،علمــا ،خانــواده شــهدا و ایثارگــران و برخــی اقشــار مختلــف
مردمــی ،حضــور در نشســت شــورای اداری اســتان و نشســت خبــری بــا
رســانهها از دیگــر برنامههــای ســفر اســتانی آیتاللــه رئیســی بــود.
تأمیــن آب پایــدار و زیرســاختهای توســعه صنعتــی ،معدنــی و تجــاری
اســتان ،بــه عنــوان یکــی از قطبهــای صنعتــی شــرق کشــور ،از نیازهــا و
ضرورتهایــی بــود کــه در جریــان ایــن ســفر مطــرح بــود.

وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه شــامل  7وزیــر و  3مســئول  /وزیــران کشــور ،جهــاد
کشــاورزی ،صنعــت ،معــدن و تجــارت ،دادگســتری ،بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی ،راه و شهرســازی و میــراث فرهنگــی ،گردشــگری
و صنایــع دســتی ،رئیسدفتــر رئیسجمهــوری ،معــاون اجرایــی
رئیسجمهــوری ،معــاون رئیسجمهــوری و رئیــس ســازمان برنامــه
و بودجــه آیتاللــه رئیســی را در ایــن ســفر همراهــی کردنــد.

محورهای کلیدی مواضع رئیس جمهور درباره استان
اســتان ســمنان ظرفیتهــای متنوعــی دارد ،از کشــاورزی تا صنعــت و معدن
و اگــر ایــن ظرفیتهــا ،بــا وجــود مشــکالت ،درســت مــورد بهرهبــرداری قــرار
گیــرد ،میتــوان افزایــش اشــتغال و تولیــد و بهــره وری را رقــم زد.
همراهــی بــا تولیــد تــا جــای ممکــن :ضــرورت دارد و هیــچ کارگاه
و کارخانــهای نبایــد بــه خاطــر مطالبــات بانکــی تعطیــل و کارگــران
بیــکار شــوند.
رئیــس جمهــور در ایــن ســفر در مــورد مشــکل کمآبــی ،خشکســالی،
کمبــود نــزوالت آســمانی ،الگــوی کشــت و مصــرف آب بایــد با مردم ســخن
گفــت :و اعتقــاد راســخ داریــم در ایــن زمینــه عمــوم مــردم مــا بزرگــوار و
فهیــم هســتند .آن چــه در ســطح اســتان ســمنان در مــورد معضــل آب حلی
شــدنی اســت در خــود اســتان حــل شــود امــا اگــر نیــاز بــه بررســی وزیــر
نیــرو هــم داشــت پیگیــری شــود تــا نگرانــی مــردم حــل شــود.

اقدامات میدانی و مصوبات
بازدیدهــای میدانــی رئیــس جمهــور از کارخانــه ســاخت لــوازم خانگــی
توگــو بــا کارگــران و مدیــران ایــن کارخانــه
ســنگرکار مهدیشــهر و گف 
حضــور آیتاللــه رئیســی در کارخانــه تعطیــل شــده نســاجی پاتریــس
شهرســتان مهدیشــهر و بررســی مشــکالت پیــش روی ایــن واحــد تولیــدی
حضــور ســرزده رئیــس جمهــور در ســیاه چادر عشــایر شهرســتان مهدیشــهر
و تأکیــد بــر ایجــاد قطب دامپــروری در شهرســتان مهدیشــهر
حضــور بــه نمایندگــی از رئیــس جمهــور وزرا و معاونــان رئیــس جمهــور در
شهرســتانهای میامــی
آرادان و گرمسار ،شاهرود ،دامغان ،سرخه و مهدیشهر
بازدیــد وزیــر صمــت از کارخانهجــات ذوبآهــن و فــوالد شــاهرود و بازدیــد
او از رونــد ســاخت کارخانه داروســازی شــاهرود
بازدیــد وزیــر دادگســتری از ســیلوی  ۱۰۰هــزار تنــی ،منطقــه ویــژه اقتصــادی و
طــرح ارتقــای ظرفیــت تصفیهخانــه گرمســار
تأمیــن اعتبــار مــورد نیــاز بــرای تکمیــل مســیر آزادراه حــرم تــا حــرم در
محــدوده گرمســار  -ســمنان /وزیــر راه :تأخیــر در ســاخت قطعــه ســمنان از
آزادراه حــرم تــا حــرم جبــران میشــود
بازدید وزیر نیرو از تصفیه خانه و نیروگاه شهید باکری شهر سمنان
بررسی مشکالت شرکتهای دانش بنیان شاهرود با حضور وزیر صنعت
تصویب  30میلیارد تومان برای  ١٠هزار هکتار نهالکاری در استان سمنان
تصویب  145طرح به ارزش  ۱۴۰هزار میلیارد ریال
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نتایج و پیگیری مصوبات
آغازعملیــات اجرایــی احــداث تقاطــع غیــر همســطح ایــن شــهر در محــور
تهران-ســمنان در مســیر زائــران امــام رضــا(ع)
آغــاز عملیــات ســاخت مجتمــع گاوداری  ۶هزار راســی شســتا در شهرســتان
آرادان
افتتــاح قطعــه اول محــور ســمنان بــه فیروزکــوه و آغــاز عملیــات اجرایــی
قطعــه دوم آن
تصویــب ایجــاد مرکــز درمــان نابــاروری ،و بهرهبــرداری از تولیــد مالــچ
طبیعــی ،و کــود ارگانیــک معدنــی در اســتان ســمنان
اجــرای  85درصــد طرحهــای آبخوانــداری و آبخیــزداری اســتان از محــل
اعتبــارات ســفر
 ۹۰درصــد از اعتبــارات اختصــاص یافتــه بــه  ۲۵دســتگاه اجرایــی اســتان
ســمنان تــا مــرداد  1401جــذب شــد
افتتــاح  ۲واحــد صنعتــی بــا اشــتغالزایی بــرای  ۷۰نفــر و ســرمایهگذاری
یکهــزار و  ۱۷۷میلیــارد و  ۷۰۰میلیــون ریــال /تیــر ۱۴۰۱
پیشرفت  40درصدی  ۱۲پروژه آبخیزداری مصوب
انجــام مطالعــات طــرح ایجــاد قطــب دامپــروری شهرســتان مهدیشــهر بــا
همــکاری ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان
اختصاص  ۲هزار میلیارد برای مدیریت مصرف آب کشاورزی استان
تخصیــص  ۱۳۰میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای طــرح توســعه بیمارســتان امام
حســین(ع) و مرکــز جامــع ســرطان این شهرســتان
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