جزئیات مصوبات هیأت دولت در سفر به پایتخت صنعتی کشور
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استاندار استان مرکزی
ســفر ریاســت محتــرم جمهــور بــه اســتان
مرکــزی در  ۳۱تیرمــاه در حالــی انجــام شــد کــه
آیــت اللــه رئیســی در تاریــخ  19تیرمــاه ســال 98
نیــز در مســند ریاســت قــوه قضائیــه بــه اســتان
مرکــزی ســفر کــرده بودنــد و بــا حضــور در جمــع
مــردم از نزدیــک در جریــان مشــکالت عمــده
اســتان و بویــژه صنایــع مشــکل دار قــرار گرفتــه
بودنــد .در واقــع رفــع برخــی مشــکالت بویــژه در
مــورد شــر کــت هپکــو از آن زمــان کلیــد خــورده
بود.رئیــس محتــرم جمهــور در ایــن ســفر نیــز
بــه محــض ورود بــه مرکــز اســتان بالفاصلــه از
شــرکت آذرآب و هپکــو و ســپس شــرکت مانــا
انــرژی بازدیــد داشــتند ،کــه ایــن امــر نشــان از
توجــه دولــت بــه مســائل و مشــکالت صنعــت و
اهمیــت تولیــد دارد.
گرچــه شــرکت هپکــو در حــال حاضــر وضعیــت
نسـ ً
ـبتا مناسـبتری نســبت بــه گذشــته دارد ،امــا
شــرکت آذرآب بــه شــدت نیازمند کمــک و حمایت
اســت .شــرکت آذرآب نیــز مجموعــه دیگــری
اســت کــه رئیــس محتــرم جمهــور بــا حضــور در
آن نشــان داد کــه رفــع مشــکالت بخــش صنعت
اســتان مرکــزی بــه عنــوان قطــب صنعتــی کشــور
تــا چــه انــدازه بــرای دولــت ســیزدهم اهمیــت
دارد .ایــن شــرکت نیــز از معضــات مدیریتــی و
اجرایــی متعــدد رنــج میبــرد .ســهامدار اصلــی
آذرآب ،بانــک کشــاورزی اســت کــه بــه هــر جهت
یــک حــوزه غیــر تخصصــی بــرای آن بــه شــمار
مــی رود .امــا رئیــس محتــرم جمهــور بــا حضــور
در ایــن مجموعــه دســتور تغییــر ســهامداراصلی را
دادنــد و مذاکــرات الزم بــا تعــدادی از بنگاههــای
اقتصــادی غیردولتــی ماننــد ســازمان انــرژی اتمی
و گــروه مپنــا در دســت انجــام اســت و امیــد
اســت بــا توجــه ویــژه دولــت بــه حــل مشــکالت
بخــش صنعــت اســتان مرکــزی بــهزودی
ســهامدار ایــن شــرکت جایگزیــن و بــه مــرور
مشــکالت آن مرتفــع شــود.به هــر جهــت آذرآب
یکــی از افتخــارات کشــور بــه شــمار مـیرود که در
خاورمیانــه مشــابه آن را نداریــم و ایــن امیــدواری
وجــود دارد کــه بــا تغییــر مدیریــت ایــن شــرکت
آذرآب بــار دیگــر بــه شــکوفایی برســد .رئیــس
محتــرم جمهــور در ایــن ســفر همچنیــن توجــه
ویــژهای بــه شــرکتهای دانــش بنیــان و
انرژیهــای نــو داشــتند و بــا حضــوردر شــرکت
مانــا انــرژی پــاک زمینــه بهرهبــرداری و توســعه
بزرگتریــن تولیدکننــده تجهیــزات نیروگاههــای
خورشــیدی کشــور را فراهــم کردند.اســتان مرکــزی
درجریــان ســفر رئیــس محتــرم جمهــور در بخش
پروژههــای عمرانــی بالــغ بــر  ۱۱هــزار میلیــارد
ً
قطعــا بخــش
تومــان مصوبــه اخــذ کــرد کــه
قابــل توجهــی از نیازهــای توســعهای و عمرانــی
اســتان بویــژه در طرحهــای ناتمــام را جــواب
میدهــد و تــا ســه ســال آینــده بــه مــرور شــاهد
بــه نتیجــه رســیدن آنهــا خواهیــم بــود.
نقطــه عطــف ســفر رئیــس محتــرم جمهــور بــه
اســتان مرکــزی حضــور ایشــان در شهرســتان
خمیــن زادگاه آفتــاب انقــاب حضــرت امــام
خمینــی (ره) و تجدیــد بیعــت بــا آرمانهــای
امــام راحــل بود.موضوعــات زیســتمحیطی و
ضــرورت حــل مشــکل آلودگــی کالنشــهر اراک
نیــز از جملــه مطالبــات مردمــی بــود کــه رئیــس

محتــرم جمهــور دســتور خاصــی بــرای مواجهــه با
آن صــادر کردنــد.
در خصــوص دســتاوردهای ســفر رئیــس
محتــرم جمهــور بایــد گفــت کــه بالــغ بــر ۲۲۲
مصوبــه حاصــل ایــن ســفر بــود.
یکــی از مهمتریــن پروژههــای اســتان ،آبرســانی
بــه شــهر ســاوه اســت کــه در ایــن ســفر موفــق
شــدیم کــه  500میلیــارد تومــان بــرای انتقــال
آب بــه ســاوه مصوبــه اخــذ کنیــم ،همچنیــن
مجتمعهــای آبرســانی در نقــاط مختلــف اســتان
نیــز اعتبــارات خوبــی از ایــن ســفر جــذب کردنــد.
تکمیــل پســتهای بــرق
همچنیــن
شــهرکهای صنعتــی ،تکمیــل تصفیــه
خانههــای شــهرکها از جملــه شــهرک
صنعتــی مامونیــه ،ســاوه و پرنــدک ،انتقــال
پســاب فاضــاب بــه شــهرکها بــا حــدود 10
میلیــارد تومــان اعتبــار ،توســعه زیرســاختهای
شــهرکهای صنعتــی بــا رقــم  120میلیــارد تومــان
در ایــن ســفر بــه تصویــب رســید.در همیــن حــال
در ایــن ســفر اعتبــاری بالــغ بــر  1260میلیــارد
تومــان در حــوزه بهداشــت و ســامت جــذب
شــد ،بــرای بیمارســتان ولیعصر(عــج)  400میلیــارد
تومــان اعتبــار اختصــاص یافــت و امیدواریــم کــه
منجــر بــه تســریع درتکمیــل آن شــود .همچنیــن
تکمیــل بیمارســتان آیــت اللــه خوانســاری،
تکمیــل اورژانــس ســوانح و ســوختگی ،تکمیــل
بیمارســتان  96تختــه زنــان و زایمــان ،تکمیــل
و تجهیــز ســاختمان آزمایشــگاه کنتــرل غــذا و
داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی ســاوه ،تکمیــل
بیمارســتان جایگزیــن امــام خمینــی خمیــن،
احــداث و تکمیــل بیمارســتان مــدرس ســاوه،
احــداث ســردخانه و تجهیــز پایگاههــای انتقــال
خــون اســتان و تکمیــل دانشــکده پیراپزشــکی
محــات جــزو مصوبــات  18گانــه حــوزه بهداشــت

و ســامت اســتان بــه شــمار مــیرود.
در حــوزه معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری ،راهانــدازی هفــت خانه خــاق و نوآوری
بــا رقــم  50میلیــارد تومــان ،حمایــت از طرحهــای
کالن توســعه فنــاوری و مــرز دانــش بــا  40میلیارد
تومــان و پرداخــت یارانــه بــه شــرکتهای فعــال
دانــش بنیــان در شــهرکهای علــم و فنــاوری
بــه میــزان  40میلیــارد تومــان ،احــداث دیتــا
ســنتر مرکــز آموزشــی و نــوآوری دانشــگاه اراک
بــا مبلــغ  20میلیــارد تومــان بــه تصویــب رســید.
بخــش بــزرگ مصوبــات بــه بخــش کشــاورزی
بــاز مــی گــردد بــه گون ـهای کــه بــرای احــداث و
بهســازی کانالهــای آبیــاری  180میلیــارد تومــان،
بــرای توســعه آبیــاری تحــت فشــار  170میلیــارد
تومــان ،بــرای الیروبــی و مرمــت قنــوات 250
میلیــارد تومــان ،بــرای تجهیــز و نوســازی اراضــی
ســنتی  20میلیــارد تومــان ،بهســازی کانالهــا و
رودخانههــا ،بــرای مرمــت و نگهــداری ســدهای
خاکــی  50میلیــارد تومــان ،بــرای توســعه باغهــا
و کشــت گیاهــان دارویــی  85میلیــارد تومــان،
بــرای احیــا و اصــاح باغهــا  100میلیــارد تومــان،
بــرای ایجــاد زیرســاخت مجتمعهــای گلخان ـهای
 50میلیــارد تومــان ،بــرای حفاظــت از خــاک و
آبخیــزداری  300میلیــارد تومــان ،بــرای جنگلکاری
و احیــای جنگلهــا  90میلیــارد تومــان ،بــرای
تثبیــت شــنهای روان و مدیریــت بیابانزدایــی
 50میلیــارد تومــان ،احــداث و مرمــت و بازســازی
و نگهــداری ایــل راههــا  100میلیــارد تومــان ،بــرای
تأمیــن آب شــرب انســان و دام و عشــایر 80
میلیــارد تومــان و  ...اعتبــار دیــده شــده اســت.
اولویــت مــا تکمیــل طرحهــای ناتمــام بــا
پیشــرفت فیزیکــی بــاالی  50درصــد بــود کــه
شــامل پروژههایــی میشــود کــه بایــد خاتمــه
یابــد و سالهاســت نیمــه تمــام باقــی ماندهانــد.
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