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نهمیــن آییــن همدلــی و همقدمــی دولــت
مردمــی آیتاللــه رئیســی در ســیزدهمین
پــگاه آبــان پــر خاطــره  ۱۴۰۰در حالــی بــه
انجــام رســید کــه بــه یمــن ایــن ســفر پــر خیــر
و برکــت و بــه شــکرانه مصوبــات پربــار ســفر
رئیــس جمهــور بیــش از پیــش ،بارقههــای
امیــد در دل مــردم روشــن ضمیــر این ســرزمین
روشــن شــد .
دولــت مردمــی و انقالبــی ســیزدهم بــا
هدایــت و ســکانداری آیــت اللــه رئیســی ،در
نهمیــن ســفر اســتانی خــود در یــوم اللــه 13
آبــان مــاه بــه اســتان ســمنان ســفر کــرد کــه
ً
مجموعــا 145
در ایــن ســفر پرخیــر و برکــت
مصوبــه ( 469ریــز پــروژه) بــا اعتبــاری بالــغ بــر
 143792میلیــارد ریــال بــه تصویــب رســید.
از مجمــوع مصوبــات ذکــر شــده کــه مرتبــط
بــا  25نهــاد و وزارتخانــه اســت 117 ،مصوبــه بــا
اعتبــاری بالــغ بــر  34445میلیــارد ریــال مربــوط
بــه حــوزه عمرانــی و زیربنایــی و  28مصوبــه بــا
اعتبــاری بالــغ بــر  109374میلیــارد ریــال مربــوط
بــه حــوزه اقتصــادی اســت.
از حیــث تعــداد مصوبــات وزارت راه و
شهرســازی ،کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره)،
جهــاد کشــاورزی و وزارت نفــت بــه ترتیــب بــا
 13 ، 15 ،20و  11مصوبــه دارای بیشــترین تعــداد و
همچنیــن از حیــث اعتبــار مصوبــات نیــز ،بانــک
مرکــزی بــا  ،103460وزارت راه و شهرســازی بــا
 ،7410جهــاد کشــاورزی بــا  7360و وزارت نیــرو
بــا  6300میلیــارد ریــال ،باالتریــن میــزان تعهــد
را در ســفر هیــأت محتــرم دولــت بــه اســتان
ســمنان برعهــده دارنــد.
در بحــث جــذب اعتبــارات ســفر رئیــس
جمهــور نیــز بایــد گفــت تاکنــون  877میلیــارد
تومــان از مجمــوع اعتبــارات مصــوب ســفر
رئیــس جمهــور بــه اســتان ســمنان امســال بــه
 ۲۹دســتگاه اجرایــی اختصــاص یافتــه کــه ۸۲
درصــد آن جــذب شــده اســت.
از  ۲۹دســتگاه اجرایــی اســتان ســمنان در
مجمــوع  ۱۴دســتگاه اجرایــی  ۱۰۰درصــد
اعتبــارات ۱۱ ،دســتگاه اجرایــی اســتان ۸۵
درصــد اعتبــارات 3 ،دســتگاه اجرایــی اســتان
بــاالی  ۵۰درصــد و یــک دســتگاه اجرایــی
اســتان کمتــر از  ۵۰درصــد اعتبــارات مصــوب
ســفر را جــذب کردهاند.پیگیــری مصوبــات
ســفر از اهــم مــوارد و اولویتهــای مدیــران
ارشــد اســتان در ســال  ۱۴۰۱خواهــد بــود کــه
بــر ایــن اســاس فرمانــداران اســتان موظفانــد
طــی بازدیدهــای میدانــی ،رونــد پیشــرفت
امــور مرتبــط بــا تحقــق مصوبــات ســفر را
بــه طــور مســتمر گــزارش کــرده و مدیــران
کل دســتگاههای اجرایــی نیــز الزم اســت در
خصــوص جــذب اعتبــارات از ســهمیه ملــی،
اقدامــات جــدی را در دســتور کار خــود قــرار
دهنــد.
آنچــه از درجــه اهمیــت بســیار باالیــی
برخــوردار اســت آنکــه توســعه متــوازن اعتبارات
ســفر ریاســت محتــرم جمهــوری همــواره مــورد
توجــه جــدی مدیــران ارشــد اســتان بــوده و بــه
منظــور تحقــق ایــن مهــم فرمانــداران اســتان
موظــف بــه نظــارت و پیگیــری جــدی در ایــن
خصــوص هســتند.
بــر اســاس مصوبــات هیــأت دولــت مدیــران

دســتگاههای اجرایــی تــا اواخــر شــهریور مــاه
 1401بــه عنــوان پایــان ســال مالــی فرصــت
خواهنــد داشــت بــا جــذب تمامــی اعتبــارات
مصــوب ســفر کــه بــه صــورت نقــدی و
همچنیــن در قالــب اســناد و اوراق ارائــه
شــده تــاش خــود را بــه انجــام رســانده کــه
خوشــبختانه تاکنــون عــاوه بــر جــذب میــزان
قابــل توجهــی از اعتبــارات نقــدی ،بالــغ بــر ۷۵
درصــد اعتبــارات مرتبــط بــا اســناد و اوراق نیــز
جــذب شــده اســت .
بــر ایــن باوریــم کــه هفتــه دولــت ،فرصتــی
طالیــی بــرای انعکاس خدمــات و دســتاوردهای
ارزنــده نظــام جمهــوری اســامی و دولــت
مردمــی اســت تــا بخوبــی و بــه شــکلی جامــع
و فراگیــر بــرای مــردم اطــاع رســانی شــود.
طرحهــای عمرانــی مصوبــات ســفر بــا
پیشــرفت مطلوبــی در دســت اجــرا اســت و
بخشــی از آنهــا در حوزههــای راه ،بهداشــت
و درمــان ،بنیــاد مســکن و کشــاورزی در هفتــه
دولــت امســال بــه بهــره بــرداری میرســد و
شــکی نیســت کــه در مــدت یکســاله فعالیــت
دولــت ســیزدهم اقدامــات بســیار خــوب و
ارزشــمندی در عرصههــای گوناگــون در ســطح

اســتان ســمنان بــه انجــام رســیده کــه الزم
ت در قالــب جهــاد تبییــن
اســت ایــن اقدامــا 
بــرای مــردم اطــاع رســانی و روشــنگری شــود.
بــی تردیــد زیــت فکــرت و شــموخ همــت
دولتمــردان در ســایه ســار محبــت و مــودت
نیکــو مردمــان ســرزمینمان ،ســبب خواهد شــد
تــا بــا گلگشــتی جــان فــزا از همــت و تــاش،
دارالملــک ایــن دیریــن ســرزمین را بــه زیبایــی
اندیشــه و ســازندگی منــور ســاخته و کویــر پــر
وســعت ،دشــتهای پــر برکــت و جنگلهــای
پــر شــوکت ایــن اســتان پــر ظرفیــت را بــه
نیکــی و آبادانــی بــه نظــاره بنشــینیم .
و اینــک در نخســتین ســال خدمــت بــی
منــت دولتمــردان در« کاروان دولــت مردمــی»،
خــدای منــان را شــاکریم کــه بــا جــذب بالــغ بــر
 ۸۴درصــد از نســیم عدالــت ورزی دولــت قــوی
و مردمــی حضــرت آیــت اللــه دکتــر رئیســی،
ایــن اســتان خداجــو نیــز افزونتــر از پیــش رو
بــه ارتقــا و اعتــا نهــاده و دریچههــای عمــران
و ســازندگی را بــر چشــم ناظــران خــود ،گشــوده
اســت .
باشــد کــه بــه لطــف حضــرت دوســت بــه
یــادگار بمانــد و بــه روزگار بپایــد .

