فیزیکــی آنهــا بیــش از  50درصــد و بیشــتر

مدیریتــی اســتان قــرار داده و تــاش شــد

بــرش فصلــی ،تهیــه و ابــاغ شــده اســت.

برســند کــه تعــداد طرحهــای بــا ایــن ویژگــی

دانشبنیــان را تدویــن و ســپس کمیتههــای

سیاســتهای ابالغــی مقــام معظــم رهبــری

انجــام گرفتــه اســت بایــد تکمیــل و بــه اتمــام

در اســتان بــه بیــش از  10پــروژه میرســد.
اهتمــام ویــژه در صــدور پروانــه ســاختمانی در
ســریعترین زمــان ممکــن و کاهــش زمــان آن

از بیــش از یکســال بــه یکمــاه در راســتای

ایــن ســتاد ،ســعی شــده حوزههــای مختلــف
را پوشــش دهــد .یعنــی کمیتههــای فرهنگــی

بــرای اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن

اطالعــات و گردشــگری.

اســتان و شــورای عالــی معمــاری پیگیــری شــد
و نتیجــه آن نیــز الحــاق یــک هــزار و 296

هکتــار از اراضــی ،بــه مراکــز شــهری اســتان و

ارتقــای جایــگاه اســتان از رتبــه  ،31بــه رتبــه
پنجــم کشــوری بــود.

فنــاوری ،صنعــت و معــدن ،کشــاورزی ،فناوری

ریاســت و محوریــت نماینــده ولــی فقیــه در

اســتان ،بــه طــور مســتمر پیگیــری و برگــزار
شــده اســت .در ایــن شــورا ،پنــج مســأله
قــرار گرفــت .از جملــه ایــن مســائل ،خانــواده و
تقویــت مشــارکتهای عمومــی و بخــش

خصوصــی در فعالیتهــای فرهنگــی ،پررنــگ

نمــودن تولیــد و تبلیــغ خدمــات و محصــوالت

بــا توجــه بــه تأکیــدات رهبــر معظــم

فرهنگــی ،توجــه ویــژه بــه آســیبهای

ســالهای گذشــته و همچنیــن بــا تعییــن

کلیــه اعضــا ،جلســات کارشناســی و هماهنگــی

انقــاب بــر حمایــت از تولیــد بویــژه در

شــعار ســال مبنــی بــر (تولیــد؛ دانشبنیــان،
اشــتغالآفرین) بــه ســهم خــود ایــن

امــر را جــزو کارویژههــای مهــم مجموعــه

ملــی و بینالمللــی اذان منتظــران و تئاتــر

کــودک و نوجــوان را در اســتان برگــزار کردیــم.
بــا ایــن حــال ،ایــن برنامههــا و سیاســتها

ادامــه داشــت تــا اینکــه دکتــر ســید ابراهیــم

پذیرفتــه اســت .جلســات شــورای فرهنگــی بــه

نیــز ،اقدامــات و فعالیتهــای مهمــی صــورت

همــدان پــس از دو ســال ،بازگشــایی غــار

همــدان نیــز بــه جــد دنبــال شــده اســت.

را اجرایــی کنیــم .از ســوی دیگــر دو جشــنواره

در س ـیامین ســفر اســتانی خــود ،بــه همــدان

جمعیــت ،تقویــت فرهنــگ اداری و اقتصــادی،

جهانــی منظــر تاریخــی شــهری از هگمتانــه تــا

جوانــی جمعیــت و تحکیــم بنیــان خانــواده

طــی ایــن چندمــاه اخیــر ،در حــوزه فرهنگــی

تقویــت زیرســاختهای گردشــگری اســتان و

علیصــدر پــس از دوســال ،پیگیــری ثبــت

در حــوزه جمعیــت را عملیاتــی و قانــون

رئیســی رئیــس جمهــوری اســامی ایــران و

اساســی و ضــروری اســتان در دســتور کار قــرار

فعــال نمــودن پروازهــای فــرودگاه بینالمللــی

62

راهانــدازی شــود .در کمیتههــای زیرمجموعــه

ایجــاد رضایــت اجتماعــی و جلــب اعتمــاد

در اســتان ،جلســات کارشناســی مختلــف در

شهــریور 1401

تخصصــی آن بــا دبیــری پــارک علــم و فنــاوری

و تبلیغــات ،پزشــکی و ســامت ،علمــی و

عمومــی در دســتور کار قــرار گرفــت و همچنیــن

ویــــژهنامه

تــا در نخســتینگام ســاختار ســتاد اقتصــاد

در ادامــه تــاش کردیــم تــا بندهــای 14گانــه

اجتماعــی اســت .در ایــن شــورا بــا همــکاری

در خصــوص تدویــن ســند فرهنگــی و ســند
قرآنــی تشــکیل شــده کــه منجــر بــه تصویــب

ســند قرآنــی و ســند فرهنگــی اســتان کــه

اعضــای هیــأت دولــت (پنجشــنبه  ۶مــرداد)
ســفر کــرد .مــردم دیــار هگمتانــه ،بــا اســتقبالی
باشــکوه و کمنظیــر از رئیــس دولــت ســیزدهم،

حماس ـهای بــزرگ و مانــدگار خلــق کردنــد.

رهــاورد ایــن ســفر 24 ،هــزار میلیــارد تومــان

اعتبــار بــود کــه  14هــزار میلیــارد تومــان از

آن مربــوط بــه اجــرای  179طــرح عمرانــی،
خدماتــی و رفاهــی (ابنیــه ،ســاختمان و

تملــک دارایــی) و  ۱۰هــزار میلیــارد تومــان نیــز
پرداخــت تســهیالت بــرای فعــاالن اقتصــادی

و واحدهــای تولیــدی و صنعتــی ،کشــاورزی
و معدنــی اســتان را شــامل میشــود .عــاوه
بــر ایــن مصوبــات ،یــک هــزار و  ۸۲۵میلیــارد

تومــان تســهیالت ازدواج آســان ،بــرای

پرداخــت بــه زوجهــای جــوان اســتان در ســال

جــاری پیشبینــی شــد و بــه تصویــب رســید.

