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آیتاللــه ســیدابراهیم رئیســی رئیــس جمهــور روز جمعــه  ۳۱تیرمــاه
بــه همــراه جمعــی از اعضــای هیــأت دولــت در بیســت و نهمیــن ســفر
اســتانی دولــت ســیزدهم بــه اســتان مرکزی ســفر کــرد .دیــدار مردمی
در مجموعــه ورزشــی پنجــم مــرداد اراک ،دیــدار بــا نخبــگان اســتان
مرکــزی ،دیــدار بــا خانوادههــای معظــم شــهدا ،حضــور در شــورای
اداری اســتان و نشســت خبــری از مهمتریــن برنامههــای رئیــس
جمهــور در ســفر بــه اســتان مرکــزی بــود .اعضــای هیــأت دولــت هــم
در جریــان ایــن ســفر یــک روزه بــا حضــور در شهرســتانها مشــکالت
مــردم و منطقــه را بــه نمایندگــی از رئیــس جمهــور بررســی و پیگیــری
کردند.
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وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه  7وزیــر و  5معــاون و مســئول  /وزیــر کشــور ،وزیــر
صمــت ،وزیــر جهــاد کشــاورزی ،سرپرســت وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی ،وزیــر آمــوزش و پــرورش ،وزیــر راه وشهرســازی ،وزیــر
نیــرو ،رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی ،رئیــس ســازمان حفاظــت
محی ـط زیســت ،معــاون امــور مجلــس ،رئیــس ســازمان برنامــه و
بودجــه و امــور زنــان و خانــواده نهــاد ریاســت جمهــوری ،آیتاللــه
رئیســی را در ایــن ســفر همراهــی کردنــد.

اقدامات میدانی و مصوبات
بازدیــد رئیــس جمهــور از واحدهــای صنعتــی اســتان مرکــزی از
شــرکت صنایــع آذرآب و هپکــو اراک
حضــور در بیــت تاریخــی امــام راحــل و تجدیــد میثــاق بــا
آرمانهــای بنیانگــذار کبیــر انقــاب اســامی و دیــدار بــا مــردم در
مصــای شــهر خمیــن
بازدیــد رئیــس جمهــور از شــرکت تولیدکننــده تجهیــزات
نیروگاههــای خورشــیدی شهرســتان خمیــن
تخصیــص پنــج هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای تأمیــن
زیرســاختهای شــهرکهای صنعتــی اســتان
تخصیــص  ۲۱هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای توســعه
زیرســاختهای گلخانــهای ،حمایــت از شــیالت ،عشــایر ،مرمــت
قنــوات ،آبخیــزداری ،صــدور اســناد اراضــی کشــاورزی و حمایــت از
آبیــاری نویــن شهرســتان محــات
پیشبینــی بیــش از  ۲هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای بخــش
کشــاورزی اســتان مرکــزی
تصویــب  ۲هــزار و  ۷۰۰میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای تقویــت
زیرســاختهای حــوزه عشــایری اســتان
تصویــب  220طــرح بــا اعتبــار  ۱۱هــزار میلیــارد تومــان و تخصیــص ۱۴
هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت بــرای اجــرای طرحهــا در اســتان مرکــزی
تخصیــص  ۵۰۰میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای انتقــال آب از ســد
کوچــری بــه ســاوه و  ۹۰میلیــارد تومــان جهــت احــداث کانــال زیــر
دســت ســد الغدیــر و بهســازی کانــال رودخانــه مزلقــان
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در اســتان مرکــزی برخــی صنایــع دچــار تعطیلــی شــده و ایــن
زیرســاختهای موجــود نیــاز بــه فعــال کــردن واحدهــای صنعتــی دارد
تــا اشــتغال و رونــق اقتصــادی بــه وجــود آیــد .واحدهــای نیمهتعطیــل
بایــد فعــال شــوند و تولیــد در ایــن اســتان رونــق یابــد.
دغدغــه بســیاری از جوانــان بیــکاری اســت کــه بایــد بــا کار جهــادی
در دولــت و کمــک مــردم ایــن مشــکل حــل شــود و صنایــع نیمهفعــال
یــا تعطیــل اســتان مرکــزی فعــال شــود و تولیــد رونــق یابــد تــا بــرای
جوانــان ایــن اســتان اشــتغال ایجــاد شــود.
کارخانــهای کــه خــودش تــوان رفــع نیازمندیهــای ســایر کارخانههــا و
صنایــع را دارد امــروز بــا کمتــر از  ۱۰درصــد ظرفیــت خــود کار میکنــد ،هپکــو
و آذرآب نمادهــای غــرور و اعتمــاد بــه نفــس ملــی هســتند و ایــن واحدهــای
تولیــدی را احیــا میکنیــم و نمیگذاریــم بیــش از ایــن لطمــه ببیننــد.
هــوای پــاک حــق مــردم اســت و جــزو حقــوق شــهروندی آنهــا
محســوب میشــود و مــا بایــد از ایــن حقــوق مــردم صیانــت و پاســداری
کنیــم .هــر توســعهیافتگی نبایــد باعــث ایجــاد آالیندگــی و رنجــش
ط زیســت بــرای شــهروندان حفــظ شــود و
مــردم شــود بلکــه بایــد محیـ 
آالیندههــا موجــب بیمــاری مــردم نشــود.

نتایج و پیگیری مصوبات
افتتــاح بزرگتریــن خــط تولیــد پنلهــای خورشــیدی کشــور در
خمیــن

