تهران،مقصد بیست و پنجمین سفر استانی
رئیس جمهور
آیتاللــه ســیدابراهیم رئیســی رئیــس جمهــور بــه منظــور بررســی
مشــکالت مــردم اســتان تهــران ،در کنــار ســفرهای اســتانی بــه نقــاط
مختلــف کشــور ،بازدیــد دورهای و میدانــی از شهرســتانهای اســتان
تهــران را در دســتور کار قــرار داد .بــه ایــن ترتیــب اگرچــه بیســت و
پنجمیــن ســفر اســتانی رئیــس جمهــور و هیــأت دولــت بــا ســفر روز
 28خــرداد رئیــس جمهــور بــه قرچــک ،پاکدشــت و ورامیــن بــه نــام
اســتان تهــران زده شــد امــا در واقــع مــردم پردیــس در  9فروردیــن
و ســاکنان غــرب اســتان در  3اردیبهشــت میزبــان رئیــس جمهــور
بودند.رئیــس جمهــور در ایــن بازدیدهــا ضمــن گفتوگــوی رودررو
بــا ســاکنان شهرســتانها و شــهرکهای اقمــاری شــهر تهــران ،در
جریــان مشــکالت مــردم و نیــز طرحهــای نیمــه تمــام در اســتان قــرار
گرفتــه و دســتورات الزم را بــرای رفــع موانــع صــادر کــرد.

وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه  5وزیــر و 3معــاون ؛ وزیــر راه و شهرســازی ،وزیــر
جهــاد کشــاورزی ،وزیــر امــور افتصــادی ودارایــی ،وزیــر ورزش و
جوانــان ،وزیــر آمــوزش و پــرورش ،معــاون رئیــس جمهــور در امــور
زنــان و خانــواده ،رئیــس دفتــر رئیسجمهــوری و معــاون اجرایــی
رئیسجمهــوری از جملــه مقاماتــی بودنــد کــه او را در ســفر بــه
شهرســتانهای مختلــف اســتان تهــران همراهــی کردنــد.

اقدامات میدانی و مصوبات
بازدیــد رئیسجمهــور از طرحهــای مســکن مهــر پردیــس و
صــدور دســتور بــه وزارت راهوشهرســازی و ســایر دســتگاههای مرتبــط
بــرای اقدامــی جهــادی درجهــت جبــران ســریع عقبافتادگیهــا در
تکمیــل واحدهــای مســکن مهــر و تحویــل واحدهــای باقیمانــده بــه
متقاضیــان
بازدید آیتالله رئیسی از بخشهای مختلف پارک علم و فناوری
پردیس
بازدید از مرکز نگهداری و بازپروری معتادان شهرستان مالرد
حضــور آیتاللــه رئیســی در یکــی از محلههــای محمدآبــاد شــهر
قــدس و قرارگرفتــن در جریــان مشــکالت ســاکنان ایــن مناطــق
دستور رئیس جمهور برای راهاندازی مجموعه بزرگ صنایع لبنی در
مهلت یک ماه
دیــدار و ســخنرانی در جمــع مــردم ورامیــن در ســالن ورزشــی
مرحــوم تختــی
ارتقای ورامین به فرمانداری ویژه
دســتور رئیــس جمهــور بــرای تســریع در عملیــات اجرایــی پــروژه
نیمــه تمــام قطــار شــهری ورامیــن
بازدیــد ســرزده آیتاللــه رئیســی از بیمارســتان نیمــه تمــام پیشــوا
و شــهرک آژینــه بــرای قــرار گرفتــن در جریان مشــکالت ســاکنان آن
دســتور تخصیــص اعتبــارات الزم بــرای رفــع مشــکالت شــهرک
آژینــه پیشــوا بــرای تســهیل زندگــی ســاکنان تــا پایــان ســال
بازدیــد رئیــس جمهــور از اجــرای طــرح قطــار حومــهای ورامیــن
 تهــرانبازدیــد وزیــر ورزش و جوانــان دولــت ســیزدهم از ســالن ورزشــی
طالییــه و شــهرک امــام رضــا(ع) بومهــن
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محورهای کلیدی مواضع رئیس جمهور درباره استان
توســعه اقتصــاد دانشبنیــان جــزو اولویتهــای کشــور در مســیر
رشــد و آبادانــی اســت .همــه بازیگــران زیســتبوم دانشبنیــان
کشــور در ایــن زمینــه فعاالنــه بــه ایفــای نقــش بپردازنــد.
بــه همکارانــم در دولــت و وزارت کشــور مأموریــت دادهام راهکارهــا
و شــرایط تأســیس  ۲اســتان در شــرق و غــرب اســتان تهــران را مــورد
بررســی قــرار دهنــد.
امــروز پروژههــای نیمــه تمــام بســیاری در سراســر کشــور بــه
شــکل نامناســبی مقابــل دیــدگان مــردم قــرار دارد کــه ضــروری اســت
بهســرعت آنهــا را سروســامان دهیــم .معطلــی  ۳۰ســاله تکمیــل یــک
بیمارســتان ،غیــر قابــل توجیــه اســت .مســئوالن وزارت بهداشــت و
درمــان تــا یکســال آینــده زمینــه افتتــاح آن را فراهــم کننــد.

نتایج و پیگیری مصوبات
قرار گرفتن راهاندازی مترو و اتصال آن به خطوط ریلی شهر تهران در
یک قدمی آغاز عملیات اجرایی
پایــان ســه دهــه تعلــل در عملیــات عمرانــی بیمارســتان امــام
خمینــی(ره) شهرســتان شــهریار و پیشبینــی تکمیــل آن تــا پایــان
ســال ۱۴۰۱
اختصــاص  100میلیــارد ریــال بــرای تعمیــر و تجهیــز مرکــز نگهداری
و بازپــروری معتــادان شهرســتان مالرد
خــروج یــک مجموعــه پیشــرفته و مجهــز صنایــع لبنــی بــا ظرفیت
اشــتغال مســتقیم ۸۰۰نفــر و اشــتغال غیرمســتقیم بــرای ســه هــزار
نفــر از رکــود و قــرار گرفتــن آن در آســتانه افتتــاح
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