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پیشگفتار

پيام استاندار مرکزی به مناسبت فرارسيدن هفته دولت
و  دستاوردها  بیان  و  گفتمان  تبیین  برای  مناسبی  فرصت  دولت،  هفته 
تالشها  عملکرد،  با  مردم  آشنایی  همچنین  و  اسالمی  نظام  خدمات 
از وحدت مردم و دولت  نمادی  وخدمات صادقانه دولت و همچنین 
اسالمی است که این اتحاد و یکپارچگی از افتخارات انقالب ارزشمند 

اسالمی است و می بایست در همه زمانها پاس داشته شود.
های  بخش  در  کشور  که  آمد  کار  روی  حالی  در  سیزدهم  دولت   
مختلف با مشکالت بسیاری مواجه بود، تغییر رویکرد مدیریتی باعث 
ایجاد اتفاقات خوب و ارزشمندی در کشور شد که می توان مدیریت 
ساختار  اصالح  خارجی،  دیپلماسی  تصحیح  کرونا،  بیماری  بحران 
بهبود  مسکن،  ساخت  رونق  خارجی،  تجارت  افزایش  اقتصادی، 
رویکردهای فرهنگی، بهبود وضعیت اشتغال، افزایش تولید و مدیریت 
مصرف برق، کاهش رشد نقدینگی و موفقیت دولت در فروش نفت 

را از مهمترین دستاورد های دولت در یکسال گذشته عنوان نمود.
از آنجا که استان مرکزی چهارمین قطب صنعت کشور است و صنایع 
استان مستقر است، دولت سیزدهم بررسی و رفع  این  مادر بسیاری در 
شرکت  مانند  استان  بزرگ   تولیدی  واحدهای  مشکالت  و  مسائل 
رییس جمهور  سفر  در  و  می کند  دنبال  اولویت  با  را  هپکو  و  آذرآب 
محترم نیز مسائل به طور ویژه مورد توجه قرار گرفت به طوری که بخش 
مهمی از مشکالت شرکت آذرآب در مسیر اصالح قرار گرفته وکاهش 
بنگاه های اقتصادی دارای حقوق معوق استان نیز از دیگر دستاوردهای 

اقتصادی است.
استان مرکزی در فصل بهار امسال شاهد بهبود ۸ پله ای نرخ بیکاری 
نیز  خارجی  تجارت  در  و  است  بوده  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
شاهد افزایش صادرات غیر نفتی بوده ایم، اهتمام مجموعه دولت در 
با تأمین  نیمه تمام در اولویت است که  استان برای تکمیل طرح های 
تکمیل  برای  استان  به  محترم  جمهور  رییس  سفر  در  که  مالی  منابع 
پروژه های مهم استان انجام شد، تسریع در بهره برداری از این پروژه 
ها به جدیت دنبال می شود تا کام مردم با اتمام این پروژه ها شیرین 

گردد.

برای  گذشته  از  تواناتر  و  امیدوارتر  انقالبی  و  مردمی  دولت  امروزه 
سایه  در  تا  کرد  خواهد  تالش  پیشرفت«  و  عدالت  »امنیت،  تأمین 
در  تعالی  و  پیشرفت  زمینه  رهبری  معظم  مقام  داهیانه  رهنمودهای 

کشور و استان را بیش از پیش فراهم کنیم. 
دولت  واالمقام  شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  اینجانب 
به ویژه شهیدان رجایی و باهنر، هفته دولت و همچنین روز کارمند را 
به تمامی دولتمردان و کارمندان خدوم و مردم سربلند استان مرکزی 
تبریک عرض نموده، موفقیت همگان را در راستای تحقق آرمان های 
بلند حضرت امام خمینی )ره( و منویات مقام معظم رهبری از درگاه 

خداوند متعال مسئلت می نمایم.

مخلص االئمه
استاندار مرکزی

مقدمه

دولت،  و  مردم  وحدت  و  خدمتگزاری  نماد  دولت  هفته 
)ره(  امام  حضرت  فرزندان  مجاهد،  اسوه  دو  ارزشمند  یادگار 
عنوان  به  آنان  خاطره  و  نام  که  است  باهنر  و  رجایی  شهیدان 
است. شده  ماندگار  منت«  بی  »خدمت  نمونه  و  سرمشق   یک 

با  و   « مردم  دولت   « شعار  با   را  مردمی  دولت  در  دولت  هفته  اولین 
رویکردی متفاوت با محوریت مردم مداری  پیش رو داشتیم که با تشکیل 
ستاد بزرگداشت هفته دولت به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
و  فعال سازی کارگروه های مربوطه ،  برنامه ریزی و هماهنگی های 
انجام شد. استان  هفته در  این  برنامه های  برگزاری مطلوب  برای   الزم 

اقتصادی،   و  عمرانی  پروژه  اجرایی 770  عملیات  آغاز  و  برداری  بهره 

از طریق رسانه ها و صدا و سیما  اقدامات و دستاوردهای دولت  تبیین 
خدمات  انعکاس  جهت  در  محیطی  تبلیغات  و  ای  رسانه  اقدامات   ،
خبری،  نشست  خدمت،  میز  برگزاری  استان،   در  دولت  مجموعه 
توررسانه ای و ... از جمله مهمترین اقدامات و برنامه های هفته دولت در 
استان مرکزی بود که با هماهنگی اعضای ستاد بزرگداشت هفته دولت 
شد. اجرایی  استان   اجرایی  های  دستگاه  مشارکت  و  مرکزی   استان 
در  انقالبی  دولت  شاخص  اقدامات  از   ای  خالصه  رو  پیش  مجموعه 
امید  است که  هفته دولت 1401   در  برگزار شده  برنامه های  و  استان 
را  استان   انجام شده در  اقدام  برنامه ها و  از  تالش ها،  ای  است گوشه 

بازگو نماید.
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نگاهی به یک سال خدمت
بــر  قــوی«  ایــران  مردمــی؛  »دولــت  شــعار  بــا  ســیزدهم  دولــت 
رئیس جمهـوری  بی واسـطه  دیدارهـای  کثــرت  و  آمــد  کار  ســر 
در  فعالیـت  نخسـت  سـال  در  جامعـه  قشـرهای  همـه  از  مـردم  بـا 
نشـان می دهـد،  متعـدد  اسـتانی و دیدارهـای مردمـی  قالـب 31 سـفر 

رئیس جمهــوری، خــود بســیار پایبنــد بــه ایــن شــعار اســت.
دولــت ســیزدهم از آغــاز فعالیــت بــر تغییــر و تحــول رویکردهــا 
در ســه ســطح تحــول شـناختی، نهادی و فرایندی تاکید داشـت. به 
عبارتی »تحولگرایی« رویکرد حاکم بر تحقق »عدالـت و جمهوریـت« 

بـه عنـوان دو رکـن گفتمـان دولـت سـیزدهم بـه شـمار مـی رود.
یکــی از تغییــرات رویکــردی مهــم، تاکیــد بــر »شــفافیت« دولــت 
بـا  مقابلـه  و  پیشـگیری  ملـی  نقشـه  اصــول دوزاده گانـه  ابــالغ  بــود. 
محوریــت  بــا  اجرایــی  دسـتگاه های  بـه  اقتصـادی  و  اداری  فسـاد 
شــرکت های  مالــی  صورت هــای  انتشــار  الکترونیــک،  دولــت 
کشــور  در  تملیکــی  امــوال  شــرایط  و  وضعیــت  انتشــار  دولتــی، 
و دســتور ســاماندهی ایــن امــوال، ابـالغ ثبـت اطالعـات کارکنـان 

مدیـران  حقـوق  دربـاره  شفاف سـازی  پاکنـا،  سـامانه  در  دولـت 
دولتـی و جدیـت در حـذف کامـل حقوق هـای نجومـی، جلوگیـری 
از هرگونـه پنهان سـازی و رانت خـواری در واردات کاالهـای اساسـی 
از جملـه واکسـن و دارو و در جریـان قـرار دادن مــردم در سیاســت 
محســوب  ســیزدهم  دولــت  شــفافیت  نمادهــای  از  خارجــی 

می شــود.
اجرایـی  حـوزه  در  زیـادی  اتفاقـات  دولت،  فعالیت  نخست  سال  در 
کشـور رقـم زده اسـت، هـر چنـد بسـیاری از ایـن اقدامـات بـه نوعـی 
چهــار  در  اقدامــات  ایــن  اما  می شــود،  محســوب  ریل گـذاری 
اجتماعـی  اقتصــاد و معیشـت،  بهداشــت و درمــان،  اصلــی  حــوزه 

و فرهنگـی و سیاسـت متـوازن خارجـی تعریـف می شـود.
در حــوزه اقتصــاد و معیشــت کــه پــس از کرونــا دومیــن دغدغــه 
گسـتردهای  اقدامـات  بـود،  سـیزدهم  دولــت  کار  آغــاز  در  مــردم 
صـورت گرفتـه اسـت. ایجـاد ثبـات نسـبی در بـازار، تعییـن تکلیــف 
اساســی  بــه خصــوص کاالهای  کاالهــای رســوبی در گمــرکات 

تملیکی،  اموال  تکلیف  تعیین  با  همزمان  جامعــه  در  آن  توزیــع  و 
ملی  نهضت  آغاز  کسب وکار،  مجوزهای  صدور  ملی  درگاه  تکمیل 
پرداخت  تسـهیل  بر  تاکید  با  بانکی  نظام  تحول  اجرای طرح  مسـکن، 
افزایـش  نیمه تمـام،  و  تعطیـل  طرح هـای  احیـای  نهضـت  تسهیالت، 
صـادرات نفتـی و غیرنفتـی، راه انـدازی سـامانه جامع تجارت، وصول 
بخشـی از مطالبات ارزی، ابالغ اصول هشـتگانه ارتقای کیفی و کمی 
و  ساختار  در  تحول  تامین آب،  ملی  داخلی، طرح های  تولید خودرو 
با  مبارزه همگانی  برای  قانون سـوت زنی  بودجه نویسی، اجرای  فرایند 
ثابـت  اینترنـت  توسـعه  به  اهتمام  و  الکترونیک  دولت  پیشـبرد  فسـاد، 
نیروهای  سـاماندهی  و  معلمـان  رتبه بنـدی  نظـام  رسـاندن  نتیجـه  بـه  و 

شـرکتی از جملـه اقدامـات در ایـن حـوزه اسـت.
در کنـار ایـن فعالیت هـا، یکـی از مهمتریـن اقدامـات دولـت در سـال 
پرداخـت  نظـام  مردمی سـازی  و  اقتصـادی  اصالحـات  انجـام  جـاری 

یارانه هـا اسـت. 
یـک  عنـوان  بـه  ترجیحـی  ارز  ایـن طـرح، سـاماندهی  اصلـی  هـدف 
بـود،  جامعـه  در  فسـاد  کانون هـای  شـکل گیری  و  تبعیـض  عامـل 
داشـتند،  نظـر  اتفـاق  آن  انجـام  در  نظـام  ارکان  همـه  کـه  موضوعـی 
امـا به رغم آسـیب های فـراوان آن، تاکنون اراده جدی برای اصالح 
به جـای عنـوان  بوده که  نظر رئیس جمهوری آن  نداشـت.  آن وجود 
مردمی سـازی  نوعـی  را  طـرح  ایـن  نـام  بایـد  ترجیحـی  ارز  حـذف 
عدالـت  روی  و  بدانیـم  اساسـی  کاالهیای  یارانـه  عادالنـه  توزیـع  و 
یارانـه ای تاکید داشـته شود، امـا نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه رویکـرد 
بماند و  باعـث نشـد دولـت از شـبکه نخبگانـی کشـور غافل  مردمـی 
حوزه های  در  نخبگان  با  مختلفی  جلسـات  دولت  بخش های  همه  در 
صادرکنندگان،  اقتصاددانان،  با  جلسه  جمله  از  است.  داشته  مختلف 
و  طلـاب  بانک هـا،  عامـل  مدیـران  دانشگاهی،  فناوران  و  استادان 

فرهیختـگان حـوزوی و ... برگزار شـد.
دیگـر  از  رودخانه هـا  قانونـی  حریـم  و  دریاهـا  سـواحل  آزادسـازی 
سـرعت  و  قاطعیـت  کـه  بـود  یکسـال  ایـن  در  شـاخص  اقدامـات 
جایـی  تـا  شـد،  مواجه  مردمی  گسـترده  اسـتقبال  با  آن  اجـرای  در 
می خواسـتند  رئیس جمهـوری  از  رسـانه ها  بـا  گفتگـو  در  مـردم  کـه 
هـم  انحصـاری  را در دیگـر حوزه هـای  ایـن چنینـی  قاطـع  اقدامـات 

انجـام دهـد.
در  ســیزدهم  دولــت  و  رئیس جمهــوری  اصلــی  شــعار  ســه   
توســعه  و  منطقه گرایــی  متــوازن،  »دیپلماســی  خارجــی،  سیاســت 
تغییــر  بــا  کــه  سیاســتی  اســت،  بــوده  اقتصــادی«  دیپلماســی 
جمهــوری  دیپلماســی  سیاســتگذاری  حــوزه  در  کالن  نــگاه  در 
را  اســالمی  انقــالب  آرمان هــای  و  ملــی  منافــع  ایــران،  اســامی 
دیپلماسـی  بر  تمرکز  هدف گذاری،  مرحلـه  در  می کنــد.  دنبــال 
متـوازن، چندجانبه گرایی اقتصـادی، ورود بـه پیمان هـای راهبـردی بـا 
قدرت هـای نوظهـور و تقویـت سیاسـت همسـایگی و توسـعه روابــط 
رئــوس  جــزو  ایــران  همســایه   15 بــا  جانبــه  چنــد  و  دوجانبــه 
دیپلماتیـک  کنش هـای  جهت گیـری  و  بــوده  اعالمــی  برنامه هــای 

دولـت بـرای تحقـق ایـن سیاسـت تنظیـم شـده اسـت.
حفـظ  و  ایـران  ملـت  منافـع  از  دفـاع  راسـتای  در  سـیزدهم  دولـت 
دیپلماسـی  در  کوشـید  ابتـدا  همـان  از  کشـور  اقتـدار  و  عظمـت 
و  درانـدازد  نـو  طرحـی  منطقـه  و  جهـان  بـا  مناسـبات  اقتصـادی 
به برجـام  رویه هـای متعـارف گذشـته مبتنـی بر تجربه تلخ وابسـتگی 
بـه  را  مـردم  معیشـت  و  اقتصـاد  و  اصـالح  را  غربـی  طرف های  و 

برجـام گـره نزند.

رویکـرد دولـت بـه برجـام، رفع کامل تحریم ها، مهـار زیاده خواهـی 
معنا  تمـام  بـه  و  قرمـز  و تطاول طرف هـای مذاکره، رعایـت خطـوط 
برابـر،  موضع  از  آنهـا  مطلق  حقوق  از  صیانت  و  مردم  منافع  حفظ 
عـزت و اقتـدار اسـت، لـذا مسـیر مذاکرات نیز تاکنون با این رویکرد 

پیش رفته اسـت.
اقتصـادی  گشـایش های  و  کشـور  انقالبی  بازسـازی  آغـاز 
جهــش  درآمدهــا،  افزایــش  بــا  جاری  سـال  در  شـده  پیش بینـی 
کــه  می دهــد  را  ایــن  نویــد  اشــتغالزایی،  و  صــادرات  و  تولیــد 
در  موفـق  عملکـرد  آینـه  نخسـت،  سـال  کارنامـه  و  ریل گذاری هـا 

سـال های بعـدی فعالیـت دولـت باشـد. رئیس جمهـوری بارهـا تاکیـد 
کـرده اسـت کـه هـر چـه پیـش می رویـم، براسـاس افق هـای پیـشرو، 

بـه آینـده امیدوارتـر می شـویم.
نگاهی به برخی اقدامات سال نخست دولت سیزدهم

سالمت بهداشت و درمان 
به عنـوان  متمـادی  سـال های  در  بهداشـت  بخـش  برنامه هـای 
در  اسـت.  بوده  مطرح  کشـور  سالمت  نظام  بخش های  موفق تریـن 
و  طرح هـا  کلیـه  در  عدالـت  پیوسـت  براسـاس  نیز  سـیزدهم  دولت 
مهمتریـن  جملـه  از  کشـور  سالمت  حوزه  خدمات  توسـعه  برنامه هـا، 

اولویت هـا قـرار داده شـد. 

نظـام  برنامـه  کردنـد،  تأکیـد  انقالب  معظـم  رهبـر  کـه  همانطـور 
تقویـت  و  سالمت  در  عدالـت  تحقـق  سـیزدهم،  دولـت  سالمت 
این حوزه  اتقاقات مهمی که در  اسـت،  بهداشـت کشـور  شـبکه های 
اقدامـات  عمومـی،  واکسیناسـیون  در  تحـول  شـامل  که  خورد  رقم 
ظرفیـت  افزایـش  کرونـا،  مهـار  بـرای  کشـور  درمـان  شـبکه 
نسخه نویسـی  نظـام  اسـتقرار  دندانپزشـکی،  و  پزشـکی  دانشـجویان 
پرسـتاری،  خدمـات  تعرفه گـذاری  قانـون  اجـرای  الکترونیکـی، 
بیمـه،  فاقـد  شـهروندان  بـرای  رایـگان سالمت  بیمـه  پوشـش  توسـعه 
بیمه  پوشش  بیمه ای،  نظام  طریـق  از  منابـع  مدیریـت  دارویـار؛  طـرح 
ناباروری، حمایت از افزایش فرزندآوری و جوانی جمعیت به عنوان 

فعالیت هـای شـاخص در بخـش درمـان و سالمت می شود.
اقتصاد و معیشت

بـه  بخشـی  انضباط  طریـق  از  فعالیـت  ابتـدای  از  سـیزدهم  دولـت 
بازار  بر  بازار و نظارت صحیح  تنظیم  واسـطه تشـکیل جلسـات سـتاد 
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تـا  را کنتـرل کـرد  قیمت هـا  تعزیـرات،  بـه  اختیارات ویـژه  اعطای  و 
پشـت  را  این شـرایط  بتوانـد  باالتری  تـاب آوری  و  بـا صبـر  جامعـه 

سـر بگذارد. 

رتبه بنـدی  طرح  اجرای  بودجه نویسـی،  فرایند  و  سـاختار  در  تحول 
ارزی  ذخایـر  از  صیانـت  و  ترجیحـی  ارز  مردمی سـازی  معلمـان، 
با فساد  کشـور، ابالغ اصول دوازدهگانه نقشه ملی پیشگیری و مقابله 
بر  نظارت  بهبود  هدف  با   124 سـامانه  بازآفرینی  اقتصادی،  و  اداری 
چرخـه  اسـتقرار  و  )سـابا(  بهره وری  »آینه  سـامانه  راه اندازی  و  بازار 

بهـره وری از جملـه این اقدامات اسـت.
تجارت بین الملل

در فصل اول سـال 1401 حدود 7.27 میلیون تن کاال به ارزش حدود 
1.13 میلیارد دالر صادر شـده که در مقایسـه با دوره مشـابه سـال قبل 
به لحاظ وزنی بیش از 5.۸ درصد کاهش و به لحاظ ارزشی بیش از 
حـدود   1401 سال  اول  فصل  در  است.  داشته  افزایش  درصد   3.21
9.7 میلیـون تـن کاال بـه ارزش حدود 2.12 میلیارد دالر وارد کشـور 
 4.9 وزنی  لحاظ  به  قبل  سـال  مشـابه  مدت  با  مقایسـه  در  که  شـده 
افزایـش  درصـد   9.14 از  بیـش  ارزشـی  لحاظ  به  و  کاهش  درصد 

داشـته اسـت. 
دوره  طـی  واردات(  و  )مجمـوع صـادرات  تجـارت خارجـی  حجـم 
مذکـور بیـش از 2.25 میلیـارد دالر بوده که در مقایسـه با دوره مشـابه 
سال قبل آن حدود 9.3 میلیارد دالر افزایش یافته است. تراز تجاری 
 ۸93 درحـدود  مـازادی  بـا   1401 سـال  اول  فصـل  سال  در  غیرنفتی 
میلیـون دالر مواجـه بود که در مقایسـه با مازاد دوره مشـابه سـال قبل 

)حدود 174 میلیون دالر( افزایش یافته اسـت.
نفـت  صـادرات  برابـری   ۸ افزایـش  بین المللـی،  ترانزیـت  رشـد 
سـند  سـاله،   25 همـکاری  سـند  امضـای  از  پـس  چیـن  بـه  ایـران 
افزایـش  ونزوئال،  و  ایـران  سـاله   20 راهبـردی  جامـع  همکاری هـای 
کیفی  ارتقای  بـرای  رئیس جمهوری  فرامیـن  غیرنفتـی،  صـادرات 
و  ارزی  مطالبـات  از  بخشـی  وصول  داخلی،  خـودرو  تولید  کمی  و 
از  طالیی  امضاهای  حـذف  و  نفـت  صـادرات  از  ناشـی  درآمدهـای 

اقدامـات شـاخص در حـوزه بین الملـل اسـت.
طرح نهضت ملی مسکن

از مهمتریـن دغدغه هـای رئیس جمهـوری از ابتـدای تشـکیل دولـت 
طـرح  و  بـود  مسـکن  بخـش  در  مـردم  مشـکالت  رفـع  مردمـی، 
سـیزدهم  دولـت  کالن  اولویـت  سـه  از  یکـی  مسـکن  ملـی  نهضـت 
طبقـات  ویـژه  به  مـردم  اساسـی  نیازهـای  از  مسـکن  زیـرا  اسـت، 
خانواده هـا،  روانـی  امنـی  نا  عامـل  آن  کمبـود  و  پاییـن  و  متوسـط 
مشـکالت  بسـیاری  و  حاشیه نشـینی  توسـعه  ازدواج،  آمـار  کاهـش 
میانگیـن  مسـکن،  تولیـد  بـرای  دولـت  ویـژه  برنامـه  اسـت.  دیگـر 

ساالنه یـک میلیـون واحـد اسـت.

طرح تحول نظام بانکی
بـا اسـتقرار دولـت سـیزدهم توجـه بـه نقش و مسـئولیت نظـام بانکی در 
پشـتیبانی از تولیـد و لـزوم حمایـت بانک هـا از واحدهـای تولیـدی در 
راسـتای تحقـق منویـات مقـام معظـم رهبـری از یـک سـو و دسـتورات 
عدالـت،  محوریـت  بـا  و  عملیاتـی  رویکـرد  بـا  جمهـور  رئیس 
فسـادزدایی و شفاف سـازی بـرای تسـهیل خدمات به مـردم و توجه بـه 
بخـش تولیـد باعـت شـد تـا معاونـت امـور بانکـی، بیمـه و شـرکت های 
دولتـی وزارت امـور اقتصـادی و دارایی با محورهای افزایش شـفافیت، 
تولیـد،  از  حمایـت  و  بانک هـا  ناترازی  رفع  عدالـت،  گسـترش 
ناعادالنه  نظـام  اصالح  کنـد.  اقـدام  و  برنامه ریـزی  سیاسـت گذاری، 
مهیـا،(  )طـرح  نـان  و  آرد  یارانـه  هوشـمند  مدیریـت  طـرح  مالیاتـی، 
اصالح نظـام تبعیض آمیـز پرداخت هـا، تکمیـل و توسـعه بهره بـرداری 
در  حکمرانـی  کارهـای  و  سـاز  اصالح  تجـارت،  جامـع  سـامانه  از 
بخـش صنعـت، معـدن و تجـارت، راه انـدازی سـامانه سـوت زنی برای 
مبارزه همگانی با فسـاد، دولت هوشـمند، راه اندازی سامانه پاکنا و دانا، 
نهضت احیای طرح های نیمه تمام در دولت تمام کننده، تعیین تکلیف 
کاالهای رسوبی و اموال تملیکی در گمرکات اقدامات دیگر در حوزه 

تحول نظام بانکی کشور است.

آب و انرژی 
عمان  دریای  از  آب  انتقال  طرح  جمله  از  آب  تأمین  ملی  طرح های 
و  صنعتی  شرب،  آب  تأمین  هدف  با  جنوبی  و  شرقی  استان های  به 
از  استفاده  است.  دولت  اولویت های  اصلی ترین  از  یکی  کشاورزی 
یکی  برق  تولید  و  شرب  آب  تأمین  برای  هسته ای  صلح آمیز  انرژی 

دیگر از برنامه های مهم و اصلی دولت سیزدهم است. 
دریا  آب  شیرین سازی  با  کم آبی  مشکل  حل  و  آب  منابع  مدیریت 
چالش  بر  غلبه  برای  بوشهر  اتمی  نیروگاه  زیرساخت های  توسعه  و 

کم آبی، در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است.
فرهنگ و اجتماعی

چون  چالش هایـی  کـه  آمـد  کار  روی  حالـی  در  سـیزدهم  دولـت 
اختالل  و  آوری  فرزند  کاهش  خانواده،  تشـکیل  و  ازدواج  کاهش 
در نظام حقوقی و تربیتی فرزندان، کمبود کاغذ در حوزه مطبوعـات، 
اسـتان ها و کاهـش کیفیـت هـوا در  برخـی  غبـار در  وجـود گـرد و 
نیازمند  و  داشت  وجود  زیست محیطی  و  اجتماعی  فرهنگی،  حـوزه 

اقدامات و تصمیمات جدی بود. 
سینما،  عالی  شـورای  تشـکیل  مطبوعات،  کاغذ  مشـکل  حل 
قرارگاه  تشکیل  اطالعات،  به  آزاد  دسترسـی  و  شفاف سـازی 
جمعیت،  جوانی  طرح  و  هنر  و  فرهنگ  عرصه  از  زدایی  محرومیت 
اقدامات فرهنگی و  نخستین سند اجرایی حمایت از خانواده از جمله 

اجتماعی است.

محیط زیست
سـواحل  آزادسـازی  رودخانه هـا؛  حاشـیه  و  سـواحل  آزادسـازی 
مـردم  دغدغه هـای  از  یکـی  همـواره  خـزر  دریـای  ویـژه  به  دریاهـا 
بود. بخش دولتی و خصوصـی، برخالف قوانین حریم دریا و ساحل، 
آنچه حق مردم بود را تصرف کرده و امکان استفاده عمومی و آزاد 

را از آنهـا سـلب کـرده بودنـد. 
تعییـن بند اعتباری بـرای آلودگی هوا برای اولین بـار، اجرای عملیـات 
اجرایـی  بندهـای  اعتبـار  تعییـن  کشـور،  در  غبـار  و  گـرد  بـا  مقابلـه 
میلیـون   500 جمـع آوری  گانـه،   ۶2 احـکام  در  پـاک  هـوای  قانـون 
و  تـردد خودروها  ممنوعیـت  )فلـر(،  مشـعل  گازهـای  مکعـب  فـوت 
دستگاه   1200 بـه  محیطبانان  تجهیز  کاربراتوری،  موتورسـیکلت های 

موتورسیکلت و پیگیری ویژه وضعیت دریاچه ارومیه از سوی رئیس 
فعالیت هـای شـاخص در حـوزه محیط زیسـت در دولـت  از  جمهور 

بـود. سـیزدهم 

سیاست خارجی
سیاسـت  در  سـیزدهم  دولـت  و  جمهـوری  رئیس  اصلـی  شـعار  سـه 
دیپلماسـی  توسـعه  و  منطقه گرایـی  متـوازن،  »دیپلماسـی  خارجـی، 
در  کالن  نـگاه  در  تغییـر  بـا  کـه  سیاسـتی  اسـت،  بـوده  اقتصـادی« 
منافـع  ایـران،  اسالمی  جمهـوری  دیپلماسـی  سیاسـت گذاری  حـوزه 

ملـی و آرمان هـای انقالب اسالمی را دنبـال می کنـد.
سـازمان  در  ایـران  پذیریـش  رونـد  آغـاز  و  تاجیکسـتان  بـه  سـفر 
سـفر  اکـو،  اجالس  در  شـرکت  و  ترکمنسـتان  بـه  سـفر  شـانگهای، 

هیات هـای  مشـترک  نشسـت  دوجانبـه،  روابـط  توسـعه  و  روسـیه  بـه 
سران  اجالس  در  حضور  عمـان،  بـه  سـفر  قطـر،  و  ایـران  عالی رتبـه 
کشورهای ساحلی دریای خزر- ترکمنستان، دیدار رؤسای جمهوری 
سـفر  ایـران،  بـه  سـوریه  جمهـوری  رئیس  سـفر  آذربایجان،  و  ایران 
ایـران،  بـه  تاجیکسـتان  جمهـویر  رئیس  سـفر  ایـران،  بـه  قطـر  امیـر 
جمهـوری  رئیس  سـفر  ایـران،  بـه  ونزوئال  جمهـوری  رئیس  سـفر 
مذاکره  ایـران،  به  عـراق  وزیر  نخسـت  سـفر  ایران،  بـه  قزاقسـتان 
پایـدار و عزتمندانه برای رفـع تحریم هـا، موضعگیـری اصولـی ایـران 
در قبـال بحـران اوکرایـن، هفتمیـن اجالس سـران کشـورهای ضامـن 
همـکاری  تفاهـم  یادداشـت  و  سـند  هشـت  امضـای  آسـتانه،  رونـد 

بیـن ایـران و ترکیـه سیاسـت خارجـی ایـران را تشـکیل می دهـد.
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سفر هیئت دولت به سرزمین آفتاب
از تصویب 220 طرح تا بازدید از صنایع سنگين استان مرکزی

رئیس دولت سیزدهم در بیست  و نهمین سفر استانی خود 31 تیرماه 1401 
عازم استان مرکزی شد.

بازدید از بخش های مختلف عمرانی و اقتصادی، دیدار و نشست با اقشار 
مردم، رایزنی و تبادل نظر با نخبگان و ایثارگران، برگزاری شورای اداری 
برنامه های سفر  پایان این سفر از مهمترین  و برگزاری نشست خبری در 

یک روزه آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی به استان مرکزی بود.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی به منظور برگزاری بیست و نهمین سفر استانی 
دولت مردمی، با استقبال نماینده ولی فقیه، استاندار و جمعی از مسئولین 
استانی وارد فرودگاه اراک شد و یادگار شهید محمد زهره وند، نخستین 
شهید مدافع حرم از استان مرکزی در مراسم  استقبال رییس جمهور اسالمی 

هیات همراه در فرودگاه حضور داشت.
تعدادی از وزرا و اعضای کابینه دولت سیزدهم از جمله احمد وحیدی 
وزیر کشور، محمدهادی زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، علی سالجقه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ، سیدجواد 
ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش،  
سیدمحمد حسینی معاون امور مجلس رییس جمهور، محمد اسالمی رئیس 
انسیه خزعلی  وزیر صمت،  امین  فاطمی  اتمی، سید رضا  انرژی  سازمان 
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، رئیسی را در این سفر همراهی 

کردند.
رئیسی صبح جمعه در اولین بخش از برنامه های سفر دولت مردمی به استان 
مرکزی با حضور در مجتمع صنایع آذرآب از نزدیک در جریان مشکالت 
این واحد تولیدی قرار گرفت، سپس جهت بازدید وارد شرکت هپکو شد و 
از نزدیک در جریان مشکالت، روند تولید و چالش های کارگری شرکت 

قرار گرفت.
پس از بازدید از دو صنعت بزرگ در اراک، رییس قوه مجریه جهت افتتاح 

بزرگترین خط تولید پنل های خورشیدی در مجتمع مانا انرژی پاک راهی 
خمین شد و خط تولید این کارخانه با ظرفیت 500 مگاوات توسط دکتر 

رییسی به بهره برداری رسید.
در ادامه برنامه های سفر دولت مردمی به استان مرکزی، سید ابراهیم رئیسی 
با حضور دربیت تاریخی امام خمینی )ره( در شهر خمین ضمن قرائت فاتحه 
یاد بنیانگذار کبیر انقالب را گرامی داشت و سپس در جمع اقشار مختلف 

مردم خمین سخنرانی کرد.
عصر31 تیرماه 1401، رئیس جمهوری در ادامه سفر استانی خود پس از 
بازگشت به اراک با خانواده شهدا، ایثارگران و نخبگان استان مرکزی دیدار 
کرد و در این نشست تعدادی از فعاالن اجتماعی و فرهنگی مطالبات خود 
را در حضور رییس جمهوری مطرح کردند و سپس در ورزشگاه شهدای 

پنجم مرداد اراک، در جمع مردم اراک حاضر شد و سخنرانی کرد.
برگزاری جلسه شورای اداری استان مرکزی با حضور رییس قوه مجریه و 
ارائه گزارش از سوی علی سالجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست، 
صولت مرتضوی معاون اجرایی رییس جمهوری و مرتضی شاه میرزایی 
معاون وزیر نفت از نشست ها و جلسات برگزار شده در استان از دیگر برنامه 

های رییسی در سفر به استان مرکزی بود.
پایان بخش بیست وهفتمین سفر استانی رئیس جمهور طبق معمول برگزاری 
یک نشست خبری با رسانه های محلی استان مرکزی بود که رئیسی در این 
نشست از قطعی شدن 220 مصوبه در حوزه های مختلف در استان خبر داد 
و گفت: از این تعداد 50 طرح زیربنایی، 39 طرح در بخش آب، خاک و 
کشاورزی، ۶5 طرح در بخش فرهنگی، آموزشی و ورزشی، 20 طرح در 
بخش تکمیل بیمارستان ها و مراکز درمانی، 9 طرح اشتغال، هشت طرح 
صنعت و معدن، 23 طرح مسائل رفاهی و 10 طرح در حوزه انتظامی و 

قضایی است.

بازدید از کارخانه آذرآب اراک

دیدار با خانواده شهدا ، ایثارگران و نخبگان

افتتاح بزرگترین خط تولید پنل های خورشیدی کشور در خمین

دیدار با اقشار مختلف مردم اراک

بازدید از شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو

بازدید از بیت تاریخی امام خمینی )ره( در خمین

دیدار با اقشار مختلف مردم خمین

جلسه شورای اداری استان مرکزی
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نگاهی به خالصه  اقدامات انجام شده در استان مرکزی
دولت مردمی سیزدهم در حالی با شعار »برای مردم« روی کار آمد که 
حجم انبوهی از مشکالت، ضعف ها و کاستی های هشت سال بی مدیریت 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی گریبانگیر  کشور در عرصه های 
جامعه بوده و موجی از بی اعتمادی ها و ناامیدی ها و نارضایتی ها را در 

کشور رقم زده بود.
و  صنعت  حوزه  در  شاخص  های  استان  از  عنوان  به  مرکزی  استان 
نیز در دو حوزه  کشاورزی، در کنار مشکالتی که مبتال به کشور بود 
برای رفع  اهتمام و همتی ویژه  نیز درگیر چالش هایی بود که  مذکور 

آنها نیاز بود.
و  تمام  نیمه  های عمرانی  پروژه  استان،  اقتصادی  های  کنار چالش  در 
تطویل آنها به دلیل محدودیت منابع مالی، بخشی از توان مدیریتی استان 
را به خود مشغول کرده بود و این در حالی بود که چالش های فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی نیز به قوت خود باقی بود که باید برای حل آنها برنامه 

ریزی صورت می گرفت.
به  نشینی  میز  تغییر رویکرد پشت  با روی کار آمدن دولت سیزدهم و 
حضور در بین مردم، نقطه عطفی در رفع چالش های استان پدیدار شد 

و تا امروز بخش عمده ای از چالش ها رفع شده است.
سفرهای شهرستانی  و حضور در بین مردم

یکی از چالش های جدی کشور در شروع به کار دولت، افزایش فاصله 
بین مردم و کاهش سرمایه های اجتماعی بود به طوری که مقام معظم 
رهبری ششم شهریورماه 1400 در جلسه با هیات دولت از آسیب دیدن 
بزرگترین  نیز  سیزدهم  دولت  و  آوردند  میان  به  سخن  عمومی  اعتماد 
و  اجتماعی  سرمایه  افزایش  و  عمومی  اعتماد  ترمیم  را  خود  پروژه 

امیدآفرینی تعریف کرد.
هیات دولت و شخص رییس جمهوری با انجام 31 سفر استانی در طول 
اهتمام  اماکن مختلف  و  نقاط  از  بازدیدهای سرزده  انجام  و  یک سال 

ویژه ای برای کاهش فاصله دولت و ملت و اعتمادآفرینی به کار گرفت 
در  دولتمردان  بین  در  نیز  دولت  مثبت  و  درست  رویه  این  واقع  در  و 

تمامی استان های کشور تسری یافت.
دکتر فرزاد مخلص االئمه، آبانماه 1400، سکان مدیریت استان مرکزی 
را به دست گرفت و بر مدار رویکرد دولت مبنی بر ترمیم اعتماد عمومی 
حرکت کرد به طوری که در طول 10 ماه اخیر بیش 72 سفر شهرستانی 
و  مسئوالن  اکثر  سفرها  این  تمامی  در  و  است  شده  انجام  وی  توسط 
برای مشکالت مقصد سفر  اتخاذ تصمیم  بررسی و  مدیران کل جهت 

همراه نماینده عالی دولت در استان مرکزی بودند.
تفرش،  شهرستان  به  سفر   11 زمانی  فاصله  این  در  مرکزی  استاندار 
از  کدام  هر  به  سفر   7 ساوه،  به  سفر   9 شازند،  شهرستان  به  سفر   10
آشتیان،  به  سفر   5 زرندیه،  به  سفر   ۶ فراهان،  و  خمین  شهرستان های 
4 سفر به محالت، 4 سفر به دلیجان و4 سفر به خنداب داشته است و 
ها  مراکز شهرستان  به  این سفرها صرفا  که  است  این  توجه  قابل  نکته 
مشکالت  رصد  و  بازدید  مورد  روستاها  از  بسیاری  بلکه  نشد  محدود 
قرار گرفتند، مالقات مردمی ترتیب داده شد و در بسیاری از موارد در 
صورت نیاز به ارتباط با مسئوالن کشوری، رایزنی جهت رفع مشکالت 

انجام گرفت.
دعوت  مرکزی،  استاندار  شهرستانی،  سفرهای  مثبت  نقاط  از  یکی 
بررسی  و  استان  مختلف  مناطق  در  حضور  برای  کشوری  مسئوالن  از 
مشکالت بود که در این بین بسیاری از وزرا، معاونین وزرا و روسای 

سازمان ها و نهادها از جای جای استان مرکزی بازدید داشتند.
با حذف خودروهای  در شرایطی صورت گرفته که  این سفرها  انجام 
خودرویی  کاروان  ارزشمند  اقدامی  در  مرکزی  استاندار  گران قیمت، 
با خودروی »ون« به همراه  مدیران در سفرهای شهرستانی را حذف و 

مدیران به شهرستان ها سفر می کند.

های  تالش  و  مرکزی  استان  در  االئمه  مخلص  دکتر  ماهه   10 حضور 
استان  برای  مختلف  های  حوزه  در  بسیاری  دستاوردهای  روزی  شبانه 

به ارمغان آورد.
سیاسی

دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را در کشور آغاز کرد و که کشور 
درگیر بیماری کووید 19 بود و همین امر تمام دغدغه و تالش دولت را 
به خود مصروف کرد به طوری که مدیریت و راهبری قرارگاه عملیاتی 
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با هدف اجرایی شدن مصوبات ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا که منجر به کنترل زنجیره شیوع و کاهش تلفات 
انسانی شد، از اقدامات شاخص دولت سیزدهم در طول یک سال اخیر به 

شمار می رود.

شتاب بخشی و پیگیری مجدانه جهت شناسایی و ساماندهی اتباع غیرمجاز 
از  ناشی  احتمالی  تهدیدات  بروز  از  جلوگیری  هدف  با  نیز  کشور  در 
ساماندهی  که  گرفت  صورت  امنیتی  و  انتظامی  نظامی،  اتباع  حضور 
و تعیین تکلیف اتباع غیرمجاز به ویژه اتباع وارد شده به کشور پس از 
تحوالت تیرماه 1400 افغانستان، فرصت استفاده از حضور شخصیت های 
برجسته علمی، فرهنگی و حوزوی، فعاالن اقتصادی، سرمایه داران و تجار 

را به همراه داشته است. 
برنامه ریزی و هماهنگی همه جانبه با دولت عراق در برگزاری هر چه 
نیشکر خوزستان،  اربعین سال جاری، مدیریت پساب  باشکوهتر مراسم 
اقلیت  برای  یارانه  اختصاص  اقتصادی،  و  اشتغالزایی  های  طرح  اجرای 
های دینی و احزاب، آزادسازی سواحل از استان های ساحلی، تأمین آب 
در شهرها و روستاهای کشور، دستاوردهای مهم دیگر دولت در حوزه 

سیاسی بوده است. 
دولت سیزدهم با شعار مردم بودن وارد میدان شد و انجام 31 سفر استانی 
در طول یک سال و بازدیدهای سرزده رییس جمهوری از نقاط مختلف 

مصداقی از تحقق شعار دولت بوده است.
برنامه های  و محور  است  مردمی  و  فراجناحی  رویکرد دولت سیزدهم، 
حلقه مدیریتی استان مرکزی نیز همسو با مشی رئیس جمهوری است و 
اولین تحول نیز در کنار مردم بودن و ترمیم اعتماد مردم مدنظر است و 
در واقع 31 سفر استانی گام بلندی در جهت تحقق تقویت اعتماد عمومی 

برداشته شد.
اکنون دولت سیزدهم خودش را با شعار مردمی بودن و برای مردم بودن، 
نزدیک ترین دولت به دولت شهیدان رجایی و باهنر می بیند و در عمل 

نیز در یک سال گذشته این مهم را به منصه ظهور گذاشته و بزرگ ترین 
ترمیم  بحث  کرده،  تعریف  دولت  این  برای  جمهور  رئیس  که  طرحی 
رابطه مردم و مسئوالن بوده که این مهم باید از سوی مسئوالن استانی به 

خصوص فرمانداران جدی گرفته شود.
با توجه به شرایط ویژه ای که استان مرکزی به لحاظ صنعتی و کارگری 
دارد و در کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب واقع شده، میزان تردد 
جاده ای در این مسیر بسیار باال است و مشکالت فراوانی در حوزه پلیس 
راه و تصادفات جاده ای دارد که زخم بسیار کهنه ای بر پیکره استان بوده 
و در این راستا اقدامات بسیار موثری در یک سال گذشته انجام شده است.
با توجه به تردد بسیار باال در جاده های استان، استقرار پاسگاه و پایگاه 
بازرسی و تامین نیروی انسانی در دستور کار قرار دارد و بر این اساس 
آمایش نقاط بسیاری از استان انجام شده و نقاطی که نیاز است در حوزه 
مبارزه با قاچاق پایگاه ایست بازرسی مستقر شود، اقداماتی صورت گرفته 

است.
در خصوص شهر جدید امیرکبیر و پایش تصویری آن منطقه، اتفاقات 
مناسبی انجام شده و نیروی انتظامی در حال تامین و نیرو و شرکت عمران 
در حال ایجاد پایش تصویری در این شهر جدید است تا بتوان یک امنیت 
مطلوب را به عنوان پایه حضور اصلی مردم و تقویت و توسعه این شهر 

انجام داد.
فراوانی جرم در استان مرکزی در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش 
یافته و در این راستا تردد خودروهای شوتی در جاده های استان عالوه بر 
افزایش شمار جرم در استان خطرات جانی نیز برای شهروندان به دنبال 
دارد که در این راستا برخورد قاطعانه با این قشر در دستور کار قرار گرفته 

است.
قرار دادند،  نزدیکی مرز  به ویژه در  استان های دیگر که  این راستا  در 
پای کار آمده اند و نشست های مشترکی با کمیسیون قاچاق کاال و ارز 
با استانهای همجوار برگزار و تقسیم کار صورت گرفته که سرریز شوتی 
ها از سمت استان مرکزی از غرب و جنوب کاهش یابد و این مهم مد 
نظر است و در راستای مبارزه با قاچاق تا زمانی که اقدام مشترکی صورت 

نگیرد توفیق حاصل نمی شود.

اقدامات  نیز  خودرو  قطعات  و  یدکی  لوازم  قاچاق  با  مبارزه  حوزه  در 
مناسبی در استان انجام شد و با توجه به افزایش قیمتی که صورت گرفت، 
سوداگران ورود کرده بودند و قطعات دست دوم و از رده خارج را به 
استان وارد می کردند که موجب نارضایتی مردم شده بود و براین اساس 



ویژه نامه عملکرد و برنامه های دولت مردمی در استان مرکزی در هفته دولت
نگاهی به یک سال خدمت در استان مرکزی

12 11

ویژه نامه عملکرد و برنامه های دولت مردمی در استان مرکزی در هفته دولت
نگاهی به یک سال خدمت در استان مرکزی

یک تیم بسیار قوی و کارشناسی در این حوزه وارد عمل شد و با انجام 
1۸5 گشت مشترک در سطح استان متخلفان شناسایی و برخورد قانونی 

صورت گرفت و اکنون شرایط در این حوزه مطلوب است.
در موضوع قاچاق لوازم خانگی که تضعیف تولید داخل را به دنبال دارد 
به  شد  انجام  اقتصادی  امنیت  پلیس  سوی  از  موثری  بسیار  اقدامات  نیز 
طوری که در پنج ماه گذشته حدود ۶ میلیارد ریال کشفیات در بحث 
لوازم خانگی در استان ثبت شد که تحویل اموال تملیکی شده و بخش 

کوچکی از آن نیز تحویل ستاد اجرایی فرمان امام)ره( شد.
در حوزه مبارزه با قاچاق لوازم آرایشی نیز که ضمن هدر رفت سرمایه 
ملی سالمت مردم را نیز به مخاطره می اندازد، اقدامات موثری در یکساله 
گذشته در استان انجام شده و بیش از 50 مورد بازرسی از مراکز عرضه 
لوازم آرایشی در استان انجام شد و کشفیات این کاالها نیز توسط پلیس 
چشمگیر بوده است، اما موفقیت در این زمینه نیازمند فرهنگ سازی است 

و بانوان باید از خرید لوازم آرایشی غیر استاندار و قاچاق پرهیز کنند. 
در بحث قاچاق پوشاک و ورود بی ضابطه منسوجات و پوشاک به کشور 
که بخشی از این  کاالها از مبادی رسمی و بخشی از مبادی غیررسمی وارد 
کشور می شود نیز اقدامات موثری انجام شده و در بحث مبادی رسمی با 
تعرفه هایی که در نظر گرفته شد این مشکل رفع شده و در بخش واردات 
از مبادی غیر رسمی نیز افزایش گشت های بازرسی در دستور کار قرار 

گرفته است. 
سال گذشته در خصوص انهدام کاالی قاچاق یک هزار و 552 پرونده 
تشکیل و در پنج ماهه امسال در این خصوص 124 پرونده تشکیل شد که 
در پنج مرحله انهدام و امحا صورت گرفت و چنانچه این مهم را به کل 
سال تعمیم دهیم، بیانگر توجه جدی در بحث انهدام کاالی قاچاق است 

و این مهم مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز است. 
در بحث کشفیات سوخت نیز با توجه به تفاوت قیمت سوخت، متاسفانه 
اراده برای قاچاق در این زمینه بسیار باال است و استان مرکزی نیز مستثنی 
از این مهم نیست و با توجه به اینکه استان مرکزی با بهره گیری از ظرفیت 
پاالیشگاه، سوخت چندین استان را تامین می کند، اقدامات مناسبی در 

بحث کشفیات سوخت انجام شده است.
و  بزرگ  صنایع  کشور،  صنعت  چهارم  قطب  عنوان  به  مرکزی  استان 
مادری را در خود جای داده است که متاسفانه برخی از این صنایع در طول 
سال های اخیر به دلیل چالش های مدیریتی، امروز درگیر مشکل هستند.

شرکت صنایع آذراب، طی پنج سال گذشته با مشکالت بسیاری دست 
و پنجه نرم می کرد و هر روز در این واحد تولیدی تجمعات کارگری و 

مدیریت  تغییر کادر  و  استانداری  با ورود  اعتراضات جریان داشت که 
این واحد تولیدی، مشکالت تا حد قابل توجهی رفع و اکنون این واحد 
بخش عمده ای مشکالت حل شده  و  بازگشته  تولید  به چرخه  تولیدی 

است. 
تامین نقدینگی برخی صنایع نیز از مهمترین مشکالت پیش روی تولید 
بود که با تالش ها و پیگیری های به عمل آمده این مشکل تا حدودی حل 

شده است. 

در مجموع، بخش کارگری استان در وضعیت مناسبی قرار دارد و این 
از اقدامات موثر در سایه حضور میان مردم بودن شکل گرفت و بسیاری 
از گزارشات و نواقص را استاندار مرکزی با حضور میان مردم دریافت و 

مدیران را مکلف به حل مشکالت کردند.
انباشته شده بود  مشکالت بدنه کارگری استان که در سال های گذشته 
رئیس  نظر  و  سمع  به  مهم  موارد  و  گرفت  قرار  پایش  و  بررسی  مورد 
از  عمده ای  بخش  آینده  سال  تاپایان  است  امید  و  شد  رسانده  جمهور 
مشکالت صنایع بزرگ استان که پیشران صنعت کشور هستند رفع شود و 

اتفاق مبارک آذرآب برای سایر صنایع ایجاد شود.
مشکالت بسیاری از صنایع استان مرکزی حاد و غیرقابل حل نیست و 
ضمانتنامه  و  نقدینگی  تامین  واحدها  این  روی  پیش  چالش های  عمده 
بانکی است که مدیریت ارشد استان تمام تالش خود را برای حل این 

مشکالت بکار گرفته است.
در بخش کارگری اتفاقات خوبی در استان افتاد و نشست های متعددی 
دستگاه های  برای  راستا  این  در  و  شد  برگزار  کارگری  کمیسیون  در 
اجرایی مسئولیت سازی شد چرا که بنا نیست همه مسئولیت ها بر عهده 
مکلف  دانشجویی  و  کارگری  کمیسیون های  و  باشد  اجرایی  مسئوالن 
به  تبدیل  انجام نشده  اقدامات  نگرانی ها و  انباشت  ندهند  اجازه  شدند، 
اعتراض شود که در این زمینه از واحدهای تولیدی که به دلیل حقوق 
معوقه بسیار باال دارای اعتراضات کارگری بودند بازدید و نشست های 
متعددی با حضور کارگران و با نظر مساعد هیات دولت و وزرای مربوطه 

برگزار و مشکالت بررسی و تا حد زیادی کاهش یافت.
عملکرد دولت سیزدهم در حوزه امور اجتماعی و فرهنگی در استان قابل 
قبول بوده است،  با توجه به اینکه این حوزه، جمعیت هدف بسیار گسترده 
ای را در بر می گیرد در مرحله نخست، تغییر رویکرد و اولویت ها باید 

مورد توجه ویژه باشد.
فرهنگی  فعالیت های  توسعه  و  تقویت  در  نهاد  مردم  سازمان های  نقش 

به مردم هستند،  و اجتماعی بی بدیل بوده و آنها حلقه اتصال حاکمیت 
سازمان های مردم نهاد یکی از ارکان دستیابی به توسعه پایدار و تحقق 
مردمساالری دینی هستند و دولت در شرایط کنونی بیش از گذشته به 
سازمان های مردم نهاد باسابقه و خوشنام اعتماد کرده و شرایط را برای 

فعالیت بیشتر این سازمان ها مهیا کرده است.

مردمی  و  مدنی  تشکل های خودجوش  مردم نهاد، مجموعه  سازمان های 
عملکرد  و  افکار  و  ایده ها  ادغام  برای  منسجم  چارچوبی  که  هستند 
کنش گران اجتماعی پدید می آورند و با تجمیع و بارش افکار و اراده های 
کنش گران متعهد و مسئولیت پذیر، گام های موثری برای رفع معضالت 

اجتماعی برمی دارند.
در بحث عملکرد اداره کل اتباع و امور خارجی استان مرکزی باید گفت، 
مهاجرین  پذیرش  اسالمی در بحث  نظام جمهوری  به رویکرد  توجه  با 
استان  در  و  است  مطرح  اسالمی  رافت  نگرش  افاغنه،  ویژه  به  خارجی 
مرکزی و در مهمانسرای شهر ساوه، اراک و دلیجان پذیرای این افراد 
هستیم، اما در برخی شهرستان های استان، به دلیل مالحظات مختلف ورود 

و ساکن بودن مهاجرین ممنوع است.
آن دسته از مهاجرینی که دارای کارت شناسایی هستند و به عنوان تبعه 
امکاناتی که مردم عادی  تمامی  از  مجاز در شهرستان ها ساکن هستند، 
برخوردار هستند، بهره مند می شوند، اما قاطعانه در مقابل مهاجرینی که 
بدون مجوز قصد حضور در استان و اشتغال در حوزه های مختلف دارند، 

به شدت برخورد می شود.
استان مرکزی در حوزه زنان و خانواده نیز اقدامات موثری به انجام رسانده 
است، با توجه به اینکه 50 درصد جمعیت استان را بانوان تشکیل می دهند 
از این رو نیاز است در این زمینه قوانین با لحاظ جمعیت اثرگذار در حوزه 
های فرهنگی و اجتماعی مدنظر باشد چرا که هر تغییری در سطح جامعه 
صورت گیرد، کانون اصلی آن خانواده و محوریت آن با زنان و مادران 
برنامه های مدونی  مادران نسل آینده هستند،  برای دختران که  است و 
تدوین و اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری پیگیری های خوبی در 

این خصوص انجام داده است. 
استان  در  متجاهر  معتادان  راستای جمع آوری  ماده 1۶ در  مرکز  ایجاد 
مرکزی، سالیان زیادی مغفول مانده بود که در این خصوص پیگیری های 
و  بهزیستی  پرورش،  و  آموزش  ادارات کل  همکاری  با  و  انجام   الزم 
بهره برداری  فراهم وبه زودی  این مرکز  ایجاد  دستگاه قضایی مقدمات 

می شود. 

ایجاد دفتر کنسولگری وزارت امور خارجه در استان مرکزی، در راستای 
امر صادرات  در  تسهیلگری  و  دیگر  تردد سفرای کشورهای  و  دعوت 
فعاالن اقتصادی و بهره گیری از ظرفیت استان هدفگذاری شده و امید 
است بتوانیم تسهیلگری در حوزه امور خارجه انجام دهیم چرا که ایجاد 

دفتر کنسولگری در حوزه اقتصاد و اتباع بسیار مثمر ثمر است.
طرح رایحه خدمت 

این طرح در راستای تقویت ارتباط مسئولین با مردم که از جهت گیری های 
دولت مردمی سیزدهم می باشد در استان مرکزی از خرداد ماه سال جاری 
در حال اجرا می باشد. از  اهداف اصلی این طرح تسریع در رسیدگی 
به امور و مشکالت مردم،ارتقاء سطح دسترسی مردم به مدیران، آشنایی 
سرمایه  تقویت  هدف،  جامعه  و  مردم  مشکالت  و  مسائل  از  مدیران 

اجتماعی به ویژه اعتماد و امیدواری در جامعه می باشد.
بهداشت و درمان

دولت در زمانی سکان مدیریت کشور را به دست که گرفت که در واقع 
در کشور  کرونا  بیماری  مدیریت  و  کنترل  موضوع  در  مناسبی  شرایط 
حاکم نبود، موانع بسیاری در مسیر واردات واکسن و واکسیناسیون مردم 
وجود داشت، بسیاری از پروژه های عمرانی حوزه بهداشت و درمان به 
دلیل محدودیت های منابع مالی روندی بسیاری کند را سپری می کردند، 
با مدیریت و برنامه ریزی درست امروز می توان دستاوردهای یک  اما 

ساله دولت در حوزه بهداشت و درمان را شاهد بود.
مرکزی  استان  درمان  و  بهداشت  حوزه  های  پروژه  مهمترین  از  یکی 
اخیر  اراک )عج( است که در طول حدود 20 سال  بیمارستان ولیعصر 
پروژه ساخت آن هنوز تکمیل نشده است، اما طی یک سال اخیر با تزریق 
منابع مالی و تعیین ضرب االجل برای پیمانکار روند ساخت آن شتاب 

گرفته است.
تا پیش از سال 1400، پیشرفت فیزیکی پروژه حدود ۶5 درصد بود، اما در 
حال حاضر عملیات اجرایی در این طرح درمانی مهم ملی که پیشرفتی ۸5 
درصدی را داشته است، به صورت شبانه روزی و چند شیفته دنبال می شود 

تا به زودی ساخت ابنیه آن اتمام یافته و وارد فاز تجهیز گردد.

در کنار تالش های دولتمردان برای تکمیل پروژه های بهداشتی و درمانی 
استان مرکزی، خیرین نیز وارد میدان شده اند به طوری که در ساخت 
مراکز بهداشتی شاهد مشارکت خیرین هستیم و مرکز خیرساز هندودر 

یکی از موارد مشارکت به شمار می رود.
مرکز خیریه هندودر پیش از سال 1400 حدود 15 درصد پیشرفت فیزیکی 
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داشته و در یک سال اخیر به پیشرفت 100 درصد رسیده است، این پروژه 
با صرف هزینه بالغ بر 250 میلیارد ریال اعتبار مستقیم و 350 میلیارد ریال 
دارای محل  اتاق،  و 32  مترمربعی  هزار  غیرمستقیم و وسعت 10  اعتبار 
فرود بالگرد، پایگاه سالمت، فضای سبز، محوطه، ساختمان سرایداری، 

آمبوالنس و ... است و 200 فرصت شغلی را به همراه دارد.

طرح تکمیل بیمارستان 9۶ تختخوابی تخصصی زنان و زایمان اراک قبل 
از سال گذشته ۶5 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که با همت دولت در این 

طرح اکنون 75 درصد پیشرفت فیزیکی ثبت شده است. 
طرح احداث بیمارستان 250 تختخوابی شهرستان ساوه به عنوان یکی از 
طرح های درمانی مهم در توسعه زیرساخت های این شهرستان است. این 
مجموعه درمانی تنها طرح با پیشرفت فیزیکی کمتر از 20 درصد در سفر 
رییس جمهور است که توانست اعتباری معادل 300 میلیارد تومان جذب 

کند تا روند احداث آن با تخصیص کامل این بودجه تسریع شود.
شهرستان خمین در اجرا و تکمیل طرح های عمرانی بهداشتی و درمانی 
درمان  و  بهداشت  وزارت  ارزیابی  اساس  بر  است.  پیشرو  کشور  در 
باالی طرح های درمانی و  به دلیل شمار  اخیر  دانشکده در سال های  این 
بهداشتی سه جانبه و تسریع در تکمیل و بهره برداری آن ها در مدت زمان 

کوتاه در زمره دانشکده های برتر کشور بوده است.
بیمارستان حضرت فاطمه)س( این شهرستان 95 درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد و اخیرا ۸00 میلیارد ریال اعتبار از ستاد ملی کرونا و وزارتخانه برای 
تکمیل بیمارستان حضرت فاطمه)س( خمین و ۸0 میلیارد ریال به منظور 

مبلمان و تجهیزات اداری این بیمارستان تخصیص یافته است.
عدم وقوع مرگ مادر در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک ، 
افزایش نیافتن درصد سزارین در طول یک سال اخیر باتوجه به وقوع دو 
موج اپیدمی کرونا و درگیری مادران باردار و افزایش مراجعات مادران 
خدمات  به  نیازمند  پرخطر  بارداری   435 و  هزار   12 پیگیری  پرخطر، 
درمانی تا زمان ترخیص از بیمارستان ها بخشی از اقدامات واحد مامایی 

استان در یک سال فعالیت دولت مردمی است.
در  نیز  بیماری ها  درمان  واحد  در  مرکزی  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
یک سال اخیر مجموعه اقدامات موثری را عملیاتی کرده است که شامل 
پیوندی  درمان،  بیماران خاص، سخت  از  نفر  و 100  هزار  معرفی یک 
ثبت  بر  نظارت  تسهیالت،  دریافت  برای  عامل  بانک های  به  و سرطانی 
فشار  درمان  مدیریت  سامانه  در  باال  فشارخون  به  مبتال  افراد  اطالعات 
اندازی و نصب و بکارگیری دومین دستگاه آنژیوگرافی در  خون، راه 

توانبخشی سکته حاد  اندازی کلینک  پیگیری و راه  بیمارستان منتخب، 
فعال سازی  استان،  پیوند کلیه و قلب در  تاسیس مرکز  پیگیری  مغزی، 
انجمن اهدای عضو شعبه اراک، افتتاح مرکز خصوصی همودیالیز سالم 
در اراک با ظرفیت20 تخت دیالیز، پیگیری پروژه در حال ساخت بخش 
دیالیز بیمارستان امیرالمومنین)ع( اراک، فراهم سازی انجام MRI  فوق 

تخصصی بیماران تاالسمی در بیمارستان امیرالمومنین)ع( می شود.
در طول یک سال اخیر271 هزار بازرسی از اماکن عمومی و مراکز تهیه و 
توزیع و مواد غذایی، آموزش 405 هزار متصدی اماکن عمومی و مراکز 
تهیه و توزیع مواد غذایی، 2۸ هزار بازرسی به عمل آمده در قالب گشت 
و  عمومی  اماکن  متصدیان  برای  شده  صادر  اخطار  هزار   23 مشترک، 
مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، چهار هزار و 429 مورد معرفی متخلفین 
اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی به مراجع قضایی از دیگر 

اقدامات گروه سالمت محیط اجرایی شده است.
123۸ مورد مهر و موم و تعطیلی اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد 
غذایی، 147 مورد کلرسنجی انجام شده از آب آشامیدنی، ۸500 نمونه 
برداری میکروبی از آب آشامیدنی، 54 هزار نمونه برداری از مواد غذایی 
نیز از دیگر اقدامات انجام شده در طول یک سال اخیر در حوزه سالمت 

استان مرکزی به شمار می رود.
باند ورودی استان طی  نیز ظرفیت پهنای  فناوری  ارتباطات و  در حوزه 
یک سال اخیر 17 درصد رشد داشته است، همچنین در حوزه ظرفیت 
ضریب  درصد،   104 ثابت  تلفن  نفوذ  ضریب  درصد،   34 انتقال  شبکه 
نفوذ اینترنت پرسرعت 19 درصد، توسعه شبکه فیبر روستایی ۸۸ درصد، 
پیشخوان  دفاتر  و  درصد   12 اطالعات  ملی  شبکه  به  متصل  روستاهای 

دولت و دفاتر ICT روستایی 12 درصد رشد حاصل شده است.
فرهنگ و هنر:

دولت  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  سیاستگذاری  شأن  احیای 
سیزدهم مهمترین دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت که با اقداماتی 
به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  تحول  سند  ابالغ  و  تدوین  همچون 
حوزه های تابعه، تشکیل شورای اجراییسازی سند تحول دولت مردمی، 
تشکیل  هنر،  شورای  فعالسازی  دولت،  فرهنگی  کارگروه  تشکیل 
اجرایی  های  دستگاه  بودجه  از  درصد  دو  تخصیص  سینما،  شورایعالی 
بازنگری در وظایف و  فعالیت های فرهنگی در بودجه سال1401 و  به 
با  اولویت های شورای فرهنگ عمومی صورت گرفت. این وزارتخانه 
تشکیل قرارگاه رسانه ای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها در 

اقناع افکار عمومی از وضعیت موجود و ضرورت بازنگری و اصالح شیوه 
تخصیص یارانه ها نقشی اساسی ایفا کرد. 

و  حمایتی  های  سیاست  با  مطبوعات  و  نشر  کاغذ  کمبود  مشکل  حل 
اقدامات نظارتی در حوزه مطبوعات، اصالح مقررات سینمایی و تشکیل 
شورای راهبردی اکران سینما همراه با اصالح ساختار مدیریت فرهنگی 
اندازی  راه  است.  وزارتخانه  این  شاخص  اقدامات  دیگر  از  نیز  سینما 
قرارگاه محرومیت زدایی از حوزه فرهنگ و هنر، دسترسی عمومی به 
امکانات فرهنگی و امکان بهره مندی از آموزش رایگان هنر را ایجاد کرد. 
هدف  با  روایتگری  توان  تقویت  و  ای  رسانه  نظام  بازطراحی  موضوع 
مرجعیت سازی رسانها ی و تغییر آرایش نظام رسانه ای از پدافندی به 
آفندی از دیگر رویکردهای مهم این وزارتخانه محسوب می شود که 

اقدامات مناسبی در این باره انجام پذیرفت.
حوزه  در  بلندی  های  گام  سیزدهم  مردمی  دولت  آمدن  کار  روی  با 
شاخص های  تقویت  که  شده  برداشته  مرکزی  استان  هنر  و  فرهنگ 

فرهنگی سرزمین آفتاب را به دنبال داشته است.
تمام  نیمه  طرح های  تکمیل  روند 
طی  استان  این  عمرانی  و  فرهنگی 
یکسال گذشته سرعت زیادی گرفته به 
طوری که تا پایان سال 1402 در حوزه 
عمرانی  تمام  نیمه  هیچ طرح  فرهنگی 
در استان وجود نخواهد داشت و اکثر 
طرح  همچون  تمام  نیمه  های  طرح 
خنداب،  فرهنگی  مجمتع  فرهنگی 
زرندیه و کمیجان امسال بهره برداری 

می شوند.
دلیجان  باکس  بلک  بزرگ  مجمتع 
وزارت  نمایشی  کل  مدیر  حضور  با 
فرهنگ و ارشاد اسالمی دوماه گذشته افتتاح شد که از افتخارات دولت 
سیزدهم به شمار می رود، همچنین مجتمع فرهنگی ستارگان اراک که 
تعطیل بود با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال بازسازی و افتتاح و در مدار 
خدمت رسانی قرار گرفته و اکنون به عنوان بزرگ ترین سینمای استان 

آماده واگذاری به بخش خصوصی است.
طی یک سال اخیر 5۸ عنوان برنامه با محوریت پرداختن به آسیب های 
اجتماعی و فرهنگی با پراکنش استان اجرا شد و از حیث تعداد و اعتبار 

هزینه شده با آنچه در گذشته بوده، قابل قیاس نیست و به گفته مسئوالن 
ایجاد عدالت  و  فرهنگ  بی نظیری در حوزه  اقدام  مهم،  این  شهرستانی 
فرهنگی و توجه به استعدادهای فرهنگی و هنری و رسانه ای استان بوده 

است.
برگزاری رویداد بین المللی شعر روح اهلل با حضور شاعران برجسته کشور 
و کشور افغانستان طی 2 روز در اراک و خمین، برگزاری هنرهای نمایشی 
آیین سنتی در اراک مقارن با هفته هنر انقالب اسالمی در فروردین ماه، 
برگزاری جشنواره تئاتر برای نخستین بار در شهرستان شازند، تدوین و 
آماده سازی نسخه اولیه نقشه راه سند تحول و نقشه راه فرهنگی هنری 
و رسانه ای استان با وجود تمام کاستی ها و کمبود نیرو، برگزاری آیین 
ارشاد اسالمی و  و  معاون وزیر فرهنگ  با حضور  از خبرنگاران  تجلیل 
مسئوالن ارشد استان و برگزاری کنگره شعر عاشورایی به صورت ملی 
در ساوه از جمله اقدامات فرهنگی و هنری شهرستان اراک طی یک سال 

گذشته بوده است.
اراک،  استان مرکزی و شهرستان  تمام  نیمه  از پروژه های مهم و  یکی 
تکمیل تاالر مرکزی است که به طور میانگین حدود هزار میلیارد ریال و 

برای تکمیل کتابخانه مرکزی 1100 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
دو شورای بسیار راهبردی در استان با عنوان شورای فرهنگ عمومی و 
نشست های  در  مناسبی  مصوبات  و  عملیاتی شده  رسانی  اطالع  شورای 
فرهنگ  تاکنون چند مصوبه شورای  و  این دو شورا صورت می گیرد 
عمومی استان به شورای عالی انقالب فرهنگی ارسال شده است، همچنین 
19 نشست شورای اطالع رسانی استان مرکزی در یکسال اخیر برگزار و 

ثمره این نشست ها ۶1 مصوبه بود.
در یک سال گذشته 11 هزار و 974 کتاب به جامعه هنری استان اهدا شد، 
همچنین در بازه زمانی مذکور 1۶2 برنامه قرآنی 290 عنوان نمایش و 724 
نمایش آئینی به روی صحنه رفت، از 2 هزار و 15 نفر از اصحاب فرهنگ 
و هنر استان مرکزی تقدیر و 117 برنامه با موضوع عفاف و حجاب در 

سطح استان مرکزی اجرا شد.
در یکسال اخیر بالغ بر ۸50 فعالیت فرهنگی توسط حسینیه ها برگزار شد،  
325 مورد یادواره شهدا، 95 مورد نمایشگاه فرهنگی با هدف گسترش 
سیره شهدا برگزار و 245 مورد از معابر و میادین نیز با نام شهدای شاخص 

استان نامگذاری شده است.
اجرای 371 مورد برنامه آموزش قرآن کریم، هفت مورد مسابقه قرآن، 
معارف و کتابخوانی، 3۶5 مورد انتشار وصیت نامه شهدا و تهیه 500 دقیقه 

نیمه  طرح های  تکمیل  روند 
این  تمام فرهنگی و عمرانی 
گذشته  یکسال  طی  استان 
به  گرفته  زیادی  سرعت 
طوری که تا پایان سال 1402 
در حوزه فرهنگی هیچ طرح 
استان  در  عمرانی  تمام  نیمه 

وجود نخواهد داشت
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فیلم کوتاه با موضوع ایثار و شهادت از جمله اقدامات فرهنگی اداره کل 
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی در یک سال گذشته به شمار 

می رود.  

در حوزه فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی، اجرای 
نیات واقفین با موضوعات اجتماعی، خیریه و مذهبی از قبیل کمک به 
ایتام، دستگیری از خانواده های بی سرپرست، سادات مستمند با اعتباری 
بالغ بر 102 میلیارد ریال، تهیه و توزیع 25 هزار سبد معیشتی شامل مواد 
هزار  توزیع 195  و  طبخ  ریال،  میلیارد  ارزش 125  به  و شوینده  غذایی 
اقدامات  مهمترین  از  ملی  و  مذهبی   مناسبت های  در  گرم  غذای  پرس 
این مجموعه محسوب می شود، همچنین کمک به تهیه جهیزیه برای ۸5 
به 145  نوعروس، آزادسازی 12 زندانی جرائم غیرعمد و کمک مالی 
خانواده زندانیان، کمک به درمان 400 بیمار بی بضاعت و تهیه یک هزار 
و 2۶ بسته تحصیلی شامل کیف، دفتر و نوشت افزار و توزیع میان دانش 

آموزان بی بضاعت به انجام رسیده است.
اسالمی  زندگی  سبک  آموزش  کالس   130 اخیر؛  سال  یک  طول  در 
تولید و  اندازی 12 کارگاه آموزشی،  راه  استان،  متبرکه سطح  بقاع  در 
اشتغال در قالب کارگاه های خیاطی، فرش بافی، گالب گیری و ... در 
جوار بقاع متبرکه سطح استان، پذیرایی و اسکان 125 هزار نفر از مسافران 
به  از کادر درمان  نفر  اعزام 35  استان و  متبرکه سطح  بقاع  نوروزی در 
مشهد مقدس به پاس تالش نفس گیر و موفقیت این قشر در مهار کرونا، 
متنوعی  قالب های  در  که  است  روحانیون  به  مربوط  امور  سازماندهی 
همچون ارایه برنامه های آموزشی و مهارت افزایی، برگزاری بیش از 100 
دوره حضوری و مجازی ویژه اقشار تاثیر گذار با موضوعات تربیت مربی 
خانواده، کنشگر فرهنگی فضای مجازی، تحلیل تحوالت جهان اسالم، 
جمعیت، خانواده، برگزاری دوره طرح والیت ویژه روحانیون مستقر در 
مجموعه فرهنگی تفریحی امام خمینی )ره( لواسان توسط اداره کل اوقاف 
و امور خیریه استان مرکزی در حوزه فرهنگی و اجتماعی عملیاتی شده 

است.
شمع  سامانه  ایجاد  استان،  از  مختلف  مناسبت های  در  مبلغ  اعزام 1073 
سازمان تبلیغات در به منظور مشاهده تخصص و رزومه تبلیغی مبلغین و 
ثبت نام ۶73 روحانی از استان مرکزی در سامانه و بارگذاری اطالعات 
الزم، تدوین سند راهبردی مدیریت مسجد، اجرای طرح مسجد گره گشا، 
به صورت آزمایشی، اجرای طرح »مهرواره بانور« به جهت شناسایی بانوان 
مسجدی و فعال در عرصه حل مشکالت اجتماعی، تبیین مسیر انقالب 
توانمندسازی  و  شناسایی  جامعه،  در  امید  ایجاد  تبیین،  جهاد  اسالمی، 

استان، طرح  مساجد  در  فراغت  اوقات  اجرای طرح غنی سازی  بانوان، 
تعالی خانواده با نام کلبه آرامش در کمیجان و طرح زندگی برتر با نام 
بهارعمر در اراک، آغاز فعالیت هیات اندیشه ورز قرآنی از سال گذشته 
و فراخوان طرح ها و ایده های قرآنی، برگزاری 5 دوره تربیت معلم قرآن 
کریم  با هدف آشنایی و انس کودکان با قرآن کریم در شهرستان های 
تربیت  برگزاری ۶ دوره  از خواهران،  نفر  با حضور 210  اراک  ساوه و 
آموزشیار روخوانی و روانخوانی قرآن کریم ویژه سربازان نیروی انتظامی 
و سپاه پاسداران با همکاری اداره عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی ناجا و 
پادگان مالک اشتر اراک و نمایندگی ولی فقیه در سپاه روح اهلل، با حضور 
300 نفر از پرسنل وظیفه از جمله اقدامات اوقاف و امور خیریه استان طی 

یک سال اخیر به شمار می رود.
در بخش حوزه هنری ایجاد زمینه رشد و شکوفایی و گسترش هنر مبتنی 
بر معارف اسالمی و متعهد به ارزش های انقالب اسالمی، بهره گرفتن از 
هنر در تبیین و ترویج مبانی و ارزش های اسالمی و فضایل اخالقی، تبیین 
ویژگی های ذاتی و فنی هنر و ادبیات اسالمی، دفاع از آرمان ها و اصول 
انقالب اسالمی، ایجاد زمینه رشد استعدادها و خالقیت های هنری، ایجاد 
جریان های هدایتگر هنری بر بنیاد تولید و نمونه آفرینی هنری و ادبی، در 

قالب تهیه اینفوگرافی در طول یک سال گذشته مدنظر قرار گرفت.
نماهنگ  تولید  اشتغال، هویت موسیقی،   با محوریت  فیلم کوتاه  تولید 
شبکه  از  افطار  ملکوتی  لحظات  در  )بازپخش  الحسنی  اسماء  تواشیح 
جدیدی،  مجید  اثر  علی)ع(  حب  خوشنویسی  پوستر،  تولید  آفتاب(، 
نمایش  تولید و اجرای  )اثر جابر غالمی(،   الحرمین کربال  بین  عکاسی 
شهادت،   و  ایثار  اجتماعی،  آسیب های  علوی،  والیت  موضوعات  با 
و  ساروقی(  کاظم  کربالیی  مرحوم  زندگی  اساس  )بر  نقالی  اثر  تولید 
تولید کتاب)مجموعه مقاالت ادبی، آثار شعر و داستان هنرمندان استان، 
خاطرات رزمندگان دوران دفاع مقدس، خاطرات شخصیتهای مذهبی(، 
بخشی دیگری از فعالیت های صورت گرفته حوزه هنری استان مرکزی 

در یک سال گذشته است.

در بازه زمانی مذکور، تولید تئاتر خیابانی با محوریت شهید و شهادت، 
انتشار در  آیین ها و سنت ها، آسیبهای اجتماعی،  تولید عکس نوشته و 
فضای مجازی بر اساس مناسبت های مختلف مذهبی و ملی،  برگزاری 
شب خاطره، برگزاری جلسه نقد کتاب،  برگزاری کارگاه عملی آثار 
تجسمی با موضوع پرچم افتخار و دهه مبارک فجر و برگزاری کارگاه 

تدوین مصاحبه، توسط این نهاد اجرایی شد.

برگزاری کارگاه های هفتگی )شعر، داستان، عکاسی، فیلم کوتاه، نمایش، 
گرافیک، کاریکاتور(، نمایشگاه های شهری با محوریت ایثار و شهادت، 
نمایشگاه  و  اینستاگرام   در  مجازی  نمایشگاه  شریف،   قدس  عاشورا، 
تخصصی در گالری اختصاصی، از فعالیت های صورت گرفته این حوزه 

در طول یک سال گذشته محسوب می شود.
مهمی  اقدامات  اخیر  سال  طول یک  در  نیز  فرهنگی  میراث  در حوزه 
چون حفاظت و مرمت 40 عدد از اشیاء فرهنگی، تاریخی در طول یک 
سال اخیر، گفت: مرمت اشیاء موزه ای از جمله مرمت سکه های نقره 
و  مرمت  ریال،  میلیون  بر 200  بالغ  اعتباری  با  به دوره ساسانی  مربوط 
حفاظت یک عدد گچبری کتیبه دار مربوط به دوره سلجوقی با اعتباری 
اشیاء  قلم   220 مستندسازی  و  ساماندهی  و  ریال  میلیون   300 بر  بالغ 

فرهنگی، تاریخی به انجام رسید.
همچنین سنگ فرمان شاه در روستای انجدان، صندوق چوبی امامزاده 
قاسم کهک تفرش، صندوق چوبی امامزاده قاسم شاهواروق، صندوق 
امامزاده  چوبی  صندوق  و  محالت  یحیی  و  فصل  امامزاده  بقعه  چوبی 
منصوط مامونیه در فهرست آثار منقول ملی و 7 اثر غیرمنقول همچون 
آب انبار حاج محمد کریم بیگ، آب انبار نائب، محوطه باستانی شاختی 
قاالخ، آب انبار میرزا رضا، کاروانسرای تاج آباد، حمام چهارسوق و 

خانه فائزه فراهانی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

ثبت و حفاظت آثار طبیعی به تعداد 3 اثر شامل درخت توت کهنسال 
روستای گازران، درخت چنار کهنسال امامزاده حلیمه خاتون روستای 
آثار  فهرست  در  اسنوه  روستای  کهنسال  توت  درختان  و  فرسمانه 
پخت  مهارت  نیمور،  زردو  نان  پخت  سنتی  مهارت  ثبت  ایران،  ملی 
در  آب  تقسیم  سنتی  مدیریت  نظام  بزچلو،  منطقه  در  چالو  غذای 
ترکی  در  شاه صنم  و  غریب  روایت خوانی  نیمور،  دشت کشاورزی 
سربندی و چوروش چلیک در مراسم عروسی منطقه بزچلو به عنوان 
)بنا،  مرمت  کارگاه   30 فعالیت  و  مرکزی  استان  ناملموس  میراث   5
مجموعه  مرمت  کارگاه  جمله  از  اخیر  سال  یک  طی  محوطه(  بافت، 
بازار تاریخی اراک، مرمت مسجد جامع ساوه، مرمت مسجد مس سر 
هفتاد  امامزاده  مرمت  آستانه،  علی  بن  سهل  امامزاده  مرمت  دلیجان، 
و  فضل  امامزاده  مرمت  تفرش،  فم  محمد  امامزاده  ساروق،  تن  دو  و 
ابراهیم  قنات  مرمت  انجدان،  تاریخی  حمام  مرمت  محالت،  یحیی 
منصور  سید  امامزاده  مرمت  نراق،  السلطنه  شمس  بازار  مرمت  آباد، 
میراث  حوزه  در  شده  انجام  اجرایی  اقدامات  دیگر  از   ... و  زرندیه 

فرهنگی استان مرکزی به شمار می رود.

برپایی 69 موکب از استان مرکزی در عراق، 
مرز مهران و مسیر تردد زائرین

به منظور برگزاری همایش بزرگ پیاده روی اربعین، 23 جلسه در قالب 
ستاد اربعین استان مرکزی برگزار شد تا هماهنگی های الزم در این راستا 

انجام گیرد.

ستاد اربعین استان به جهت تأمین اعتبارات تخصیص یافته اقدام به برقراری 
ارتباط با سازمان برنامه و بودجه استان کرد، همچنین تمهیدات الزم توسط 
فرمانداران شهرستان های تابعه و نیروی انتظامی به منظور کاهش حوادث 

جاده ای در ایام اربعین حسینی نیز اتخاذ شد.
تهیه و تأمین امکانات و ماشین آالت برودتی و سرمایشی برای استفاده 
زائرین و مواکب با توجه به گرما هوا در ایام اربعین و تأمین 20 دستگاه 
کولر گازی ایستاده به منظور استفاده در اماکن اسکان زائرین، ایمن سازی 
و  ایالم  استان  راهداری  با هماهنگی  مهران  اه شهر  به  منتهی  جاده های 
الیروبی رودخانه موجود در شهر مهران، تأمین کاالهای اساسی )برنج و 
آرد و شکر و...( به نرخ مصوب برای موکب ها از طریق اداره کل جهاد 
کشاورزی و اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان، اتخاذ تمهیدات الزم 
به منظور تأمین آب معدنی و آشامیدنی در مرز نهران و کشور عراق در 
ایام اربعین برای موکب داران، تهیه اقالم دارویی و امدادی توسط دانشگاه 
علوم پزشکی برای مواکب و اتخاذ تمهیدات الزم به منظور رعایت دستور 
العمل های بهداشتی و حضور نماینده دانشگاه علوم پزشکی در مواکب، 

اتخاذ تمهیدات الزم به منظور پایش بیماری ها با توجه به گرمای هوا و 
شیوع بیماری های واگیر جهت حفظ سالمت زوار و تهیه و پخش برنامه 
هایی به منظور افزایش سطح رعایت پروتکل های بهداشتی در ایام اربعین 
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توسط مواکب و زائرین از طریق صدا و سیما.  از جمله اقداماتی به شمار 
می رود که برای برگزاری باشکوه پیاده روی اربعین و ارائه خدمت به 

زائرین حسینی به انجام رسید.

ظرفیت  از  استفاده  منظور  به  الزم  تمهیدات  مرکزی  استان  اربعین  ستاد 
دستگاه های اجرایی استان پیرامون تأمین نیازهای ضروری اعالم شده از 
سوی ستاد اربعین کشور برای شهر مهران و کشور عراق نیز دنبال کرد و 
در این راستا تهیه و تأمین تجهیزات امانی شامل 100 عدد باکس بتنی پیش 
ساخته دو در دو ، 3 عدد کانکس دوازده متری ، 2 عدد سرویس بهداشتی 
چهار یا شش چشمه جهت سایت اسکان ، 4 دستگاه آب سردکن 24 شیر 
، 5 عدد تانکر ده هزار لیتری ، ۶00 هزار لیتر آب معدنی ، سیستم روشنایی 
ژنراتور  دستگاه   2  ، فاضالب  لوله 250  تعداد ۸50   پارکینگ،  و  شهر 
 ۸0-100 ، 20 دستگاه کولر گازی ایستاده )سیار( ، 20 دستگاه 
کولر آبی ، 20 عدد سطل زباله ، تجهیزات بهداشتی از قبیل )پالستیک 
و  ایستاده(  الکل  اسپری  دستشویی-ماسک-دستگاه  مایع   - زباله  حمل 
اعزام نیروی پاکپان توسط کمیته زیر ساخت ستاد با همکاری راهداری 

دستاوردهای اقتصادی:
در دولت سیزهم تاکنون گشایش های اقتصادی همچون افزایش 2.3 درصد 
نرخ رشد اقتصادی کشور، افزایش 172 هزار نفری تعداد شاغالن نسبت به 
شروع به کار دولت سیزدهم، رشد 31 درصدی ارزش تجارت خارجی 
کشور طی یکساله اخیر و رشد 2۸ درصدی ارزش صادرات غیرنفتی حاصل 

شده است.
نرخ تورم دوازده ماهه مصرف کننده و تولید کننده به ترتیب معادل ۶ واحد 
درصد و 32 واحد درصد و میزان رشد نقطه به نقطه پایه پولی نیز به ترتیب 
معادل 14 واحد درصد از ابتدای دولت کاهش یافته است. رشد 100 هزار 

واحدی در شاخص کل بورس از دیگر دستاوردهای این دوره است. 
کنترل تورم، کنترل بازار ارز، رفع موانع تولید و حمایت از تولید، حمایت از 
ایجاد اشتغال، توسعه صادرات غیرنفتی و رفع موانع تجارت و بهبود سیاستهای 
تجاری، تغییر رویه اعطای یارانه به منظور هدفمند نمودن یارانههای دولتی، 
حمایت موثر از اقشار ضعیف و تأمین خوراک و مواد ضروری در سفره 
خانوار برای گروههای هدف، وضع سیاستها و مقررات الزم برای استفاده 
بهتر از موقعیت و پتانسیلهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مقابله با قاچاق 
کاال و ساماندهی رویه کولبری و ملوانی از طریق شفاف سازی تجارت 
مرزی و ایجاد اشتغال مرزنشینان و ... از جمله دیگر اقدامات دولت در حوزه 

اقتصادی بوده است.

استان مرکزی در زمره مناطق پیشگام صنعتی کشور است و وجود صنایع 
بزرگی همچون ماشین سازی، آلومینیوم سازی، آونگان، هپکو، آذرآب، 
واگن پارس، پاالیشگاه، پتروشیمی و نیروگاه باعث شده تا چهارمین قطب 
صنعت کشور به عنوان نقطه اتکای صادرات غیرنفتی در کانون توجه توسعه 

اقتصادی قرار گیرد.
وجود صنایع بزرگ و مادر تخصصی ضمن ایجاد اشتغال پایدار در استان 
مرکزی به خصوص در شهرستان اراک، ساوه و شازند نقش آفرینی بیش 
از پیش این استان در ذخیره ارزی، باال رفتن نرخ بهره وری و تولید ناخالص 
ملی را به دنبال دارد چرا که بخش عمده ای از تولیدات این استان به نقاط 
بنیه  تقویت  در  موثری  نقش  مهم  این  و  شود  می  مختلف کشور صادر 

اقتصادی کشور دارد.
بازار  رونق  تولید،  و  صنعت  بخش  در  سیزدهم  مردمی  دولت  رویکرد 
کار و احیای واحدهای تولیدی راکد است که این مهم به عنوان یکی از 
سرفصل های کاری دولت از ابتدای فعالیت خود در دستور کار قرار گرفته 

و تاکنون در این راستا نتایج مطلوبی حاصل شده است.

عملیاتی شد، هچنین تمهیدات الزم به منظور تأمین کامیون یخچال دار 
برای حمل مواد غذایی و آب معدنی اتخاذ شد.

با هماهنگی های صورت گرفته، ۶9 موکب از استان مرکزی در کشور 

 1۸ کوفه،  و  نجف  در  موکب  مرکزی)15  استان  و  مهران  شهر  عراق، 
موکب در کربال، 1 موکب در سامرا و 1 موکب در کاظمین، 15 عمود 
مسیر،2 موکب در مهران،17 موکب در استان( برپا شد و برای تأمین برق 
مواکب و اعزام اکیپ 5 نفره از شرکت توزیع برق استان به شهر مهران 
به منظور تأمین روشنایی و ترمیم شبکه روشنایی با هماهنگی شرکت برق 

شهر مهران و عوامل شهرداری اقدامات الزم انجام گرفت.
اعزام 100 نفر پاکبان و نیروی کمکی به شهر مرزی ، 4 دستگاه پرس زباله 
، 5 دستگاه موتورسیکلت ، 2 دستگاه خودروی سواری و 1 دستگاه خاور 
، 2 دستگاه ماشین نجات به همراه 4 نیروی عملیاتی آتش نشان ، 2 دستگاه 
اتوبوس ، 2 دستگاه خودرو حمل متوفی و 15 نفر کادر اجرایی و راننده، 
ارسال تعداد 50 عدد مخزن زباله مکانیزه و 200 کیلوگرم پالستیک زباله 
دستکش  و  ماسک  نظیر  نظافتی  تجهیزات  سایر  و  جارو   ، کار  لباس   ،

توسط شهرداری اراک، بهسازی و تعریض مسیر بدره توسط اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و پاکسازی و بهسازی معابر شهری 
، الیروبی رودخانه ها و کانال های آن توسط ستاد اربعین استان و تهیه و 
تأمین ماشین آالت سنگین اعزامی به شهر مهران شامل: 2 دوستگاه بلدوزر 
D155 ، 1 دستگاه کامیون آب پاش، 1دستگاه غلطک ، 1 دستگاه لودر 

، 1 دستگاه گریدر ، 3 دستگاه کامیون ، 1 دستگاه تانکر حمل گازوئیل 
، 1 دستگاه خودروی وانت سبک ، 1 دستگاه خودروی حمل جسد ، 1 
دستگاه بیل مکانیکی چرخدار ، 1دستگاه کامیون کمپرسی به منظور ارائه 

خدمت به زائرین اربعین اباعبداهلل اجرایی شد.
همزمان با آغاز همایش راهپیمایی بزرگ اربعین مراسم بدرقه خادمین حسینی 
شهرداری در گلزار شهدا و بدرقه زائرین اربعین حسینی افقانستانی مقیم استان 

و رونمایی از طرح نائب الشهید در ستاد اربعین استان انجام گرفت.
استان مرکزی یکی از استان های فعال در امر موکب داری برای زائرین 
حسینی است و این افتخار را دارد با برپایی تعداد زیادی موکب در سطح 
عراق  در خاک  و  مسیرها  پرترددترین  از  یکی  عنوان  به  مرکزی  استان 
خدمات متنوعی را به زائرین ارائه کند. در استان عالوه بر ایستگاه های 
برپا  با خدمات جامع در مسیرهای مختلف  صلواتی، 19 موکب بزرگ 
شده اند و تقریبا در هر وعده غذایی حدود 400 پرس توسط این موکب 

ها به زائرین عرصه می شود.
از  بخشی  مرکزی،  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  کمک  با  امسال 
موقوفات مرتبط با زائرین سیدالشهدا سازماندهی شد به طوری که برای 
تامین آب زوار به هر اندازه موکب ها نیاز داشته باشند، آب آشامیدنی 
نیز در  استان  تامین و توزیع می شود و شرکت های بزرگ  بندی  بسته 
تامین تجهیزات و ماشین آالت حمل مواد غذایی، آب و آب میوه را نیز 

مشارکت داشته اند.
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در حال حاضر 3۶ نوع ماده معدنی از ذخایر قطعی استان در حال استخراج 
است که بیشترین آن مربوط به معادن تراورتن با 100 فقره و سنگ الشه 
9۸ فقره است و اغلب این معادن در شهرستان های محالت، ساوه و زرندیه 

مستقر هستند. 
بازرسی  استقرار دولت سیزدهم در کشور، شمار  در طول سال نخست 
های انجام شده در استان مرکزی توسط سازمان صمت استان مرکزی به 
4۶ هزار و 437 رسید که در این راستا چهار هزار و 9۸۶ پرونده به ارزش 

پنج هزار و ۸00 میلیارد ریال تشکیل شده است.
شمار گشت های مشترک با اداره کل تعزیرات حکومتی، دانشگاه علوم 
پزشکی، اماکن عمومی و سایر دستگاه های اجرایی نیز در این بازه زمانی 

3 هزار و 211 مورد گزارش شده است.

در حوزه مبارزه با قاچاق استان مرکزی، مجموع شمار بازرسی های کشف 
کاالی قاچاق استان مرکزی صنفی و غیرصنفی 10 هزار و 751 مورد بوده 
که در این خصوص 10۶ فقره پرونده به ارزش بیش از 400 میلیارد ریال 
تشکیل شده است، مجموع شمار بازرسی کشف کاالی قاچاق طی گشت 
مشترک چهار هزار و 775 مورد بازرسی انجام شده که در این راستا 10۶ 

فقره پرونده به ارزش 400 میلیارد ریال تشکیل شده است.
استان مرکزی در حوزه فرش نیز دارای قدمت بسیاری است، انواع فرش 
دستبافت تمام ابریشم، ظریف کرک و ابریشم، تجاری، درشت بافت، گبه 
و تابلو فرش امسال در نقاط مختلف این استان بافته شده است، به طوری 
که 350 هزار دالر فرش دستبافت طی یکسال اخیر از این استان به نقاط 
مختلف جهان صادر شد، همچنین عمده محموله های فرش دستبافت این 
استان امسال به بازار هدف آلمان، ایتالیا، انگلیس، چین و آمریکا ارسال 

شده است.
بیش از 40 هزار متر مربع از فرش های صادراتی این استان طی یک سال 
اخیر با بهترین کیفیت و بدون کوچکترین نقصی تولید و روانه بازارهای 
جهانی شده است و در طول یک سال اخیر، یک هزار و 290 فقره کارت 
قالی بافی و ۶25 مجوز مشاغل خانگی در این بازه زمانی در نقاط مختلف 

استان صادر شد.

در حوزه فعالیت بانک ها در استان مرکزی طی یک سال اخیر، در حوزه 
صنعت و معدن 95 فقره تسهیالت طرح رونق تولید به مبلغ ۸0۶ میلیارد 
ریال، در حوزه کشاورزی ۸4 فقره به مبلغ 1950 میلیارد ریال پرداخت 
شده است، در زمینه تسهبالت بند الف تبصره 1۸، طی یک سال اخیر در 
حوزه صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری 230 فقره به مبلغ 1۶50 

میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شد.
بند ب  قالب تسهیالت  میلیارد ریال در  مبلغ ۶5  به  فقره تسهیالت   51۸
تبصره 1۶ به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی پرداخت شد و درجهت 
حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، 5347 فقره تسهیالت 

به مبلغ 9۶7 میلیارد تومان توسط تمامی بانک های استان پرداخت شد.
پرداخت 2407 فقره به مبلغ 35۸2 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال پایدار 

روستایی که 4۸۸3 فرصت شغلی را ایجاد کرد از دیگر اقدامات صورت 
گرفته در حوزه پرداخت تسهیالت در استان مرکزی به شمار می رود.

اخیر  سال  یک  طول  در  بسیاری  دستاوردهای  نیز  کشاورزی  حوزه  در 
 100 تامین  و  خودکفایی  چون  مواردی  به  توان  می  که  شد  حاصل 
درصدی نیاز استان مرکزی به تخم مرغ، افزایش تولید خوراک دام توسط 
کارخانجات تولید خوراک دام استان به منظور افزایش بهره وری، رشد 
۸ برابری تأمین و توزیع نهاده دام و طیور، سرمایه گذاری بیش از 15000 
میلیارد ریال در زیر بخش های کشاورزی، بهره برداری از 37  واحد صنایع 
تبدیلی و غذایی در استان مرکزی، توسعه 30 هکتاری گلخانه ها وسایبان، 
احداث بزرگترین مجتمع گلخانه ای محالت، رفع تداخل پالک های 
موازی در سطح 200هزار هکتار، تامین و توزیع  10۸93هزار تن کاالهای 
اساسی پرمصرف، رشد 140 درصدی تولید آبزیان پرورشی . رشد 127 
خدمات  مرکز   21 اندازی  راه  و  تأسیس  زینتی،  ماهیان  تولید  درصدی 
اعتبارات بخش کشاورزی  میلیارد ریال  کشاورزی غیر دولتی،52 هزار 
مصوبه سفر ریاست جمهوری به استان، رشد ۶ برابری مرمت و بازسازی 
ارتقاء  و  آبیاری  نوین  های  سیستم  به  اراضی کشاورزی  تجهیز  قنوات، 
رتبه و کسب رتبه نخست درواگذاری تصدی ها بین سازمان های جهاد 

کشاورزی استان ها اشاره کرد.
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حضور رییس جمهوری در استان مرکزی و بازدید از 2 واحد بزرگ صنعتی 
این استان، تاکیدی بر احیای این واحدها و رسانیدن آنها به روزهای اوج 
گذشته بود، دولت سیزدهم برای احیای واحدهای راکد و نیمه فعال عزم 
جدی دارد، هرچند مسائل و مشکالت در این مسیر زیاد است، اما دولت 
سیزدهم ثابت کرد از زمان روی کار آمدن، اشتغال و حمایت از تولیدات 
داخلی به عنوان یکی از رویکردهای اصلی دولت مطرح و تاکنون در این 

زمینه توانسته به موفقیت هایی در جای جای کشور دست یابد.

عدم  و  گردش  در  سرمایه  نبود  اولیه،  مواد  نداشتن  زیرساخت ها،  نبود 
توانایی در پرداخت تسهیالت در سال های گذشته تعطیلی و رکود یا نیمه 
فعال شدن بسیاری واحدهای تولیدی را رقم زد که در این زمینه دولت 
به طور جدی  اقتصادی  فعاالن  تعامل و همکاری بخش خصوصی و  با 
برنامه ریزی بسیار خوبی  پیگیر رفع مشکالت واحدهای تولیدی بوده و 
در این راستا انجام شده و تامین زیرساخت ها و حمایت از کسب  و کارها 
و بنگاه های کوچک، 2 برنامه مهم و اولویت دار وزارت صنعت، معدن و 

تجارت محسوب می شود.
در طول یک سال اخیر شاخص های اقتصادی استان مرکزی تغییرات قابل 
توجهی داشته است، بر همین اساس نرخ بیکاری استان که در بهار 1400، 
7.9 درصد بود در بهار 1401 به ۶.۶ درصد رسید، نرخ 35.۶ درصدی 
رقم 37.1 درصد  به  در سال جدید،  بهار 1400  در  اقتصادی  مشارکت 

رسیده است.
در طول یک سال اخیر ۸14 جواز تاسیس واحدهای صنعتی یک سال 
اخیر در نقاط مختلف این استان صادر شد که برآورد سرمایه  برای اجرای 
این مجوزهای صنعتی در استان مرکزی، بیش از 422 هزار و 225 میلیارد 
ریال است و به واسطه این تعداد جواز تاسیس 23 هزار و ۸۸4 فرصت 

شغلی ایجاد می شود.
در این بازه زمانی 432 فقره پروانه بهره برداری در نقاط مختلف استان با 
سرمایه گذاری 45 هزار میلیارد ریال صادر شد که زمینه اشتغال پنج هزار 

و ۸41 نفر را در استان ایجاد کرده است.  
شهرستان اراک بیشترین تعداد پروانه بهره برداری صادره، شهرستان ساوه 
بیشترین اشتغال ایجادی و میزان سرمایه گذاری و شهرستان های آشتیان، 
تفرش، شازند و کمیجان کمترین تعداد صدور پروانه و کمترین میزان 

اشتغال ایجادی در شهرستان های آشتیان و تفرش بوده است.
در کنار تاسیس واحدهای صنعتی جدید، تعدادی از پروژه های صنعتی به 
پیشرفتی باالیی رسیده اند، به طوری از شهریورماه 1400 تا تیرماه 1401، 

بالغ 354 طرح صنعتی باالی ۶0 درصد پیشرفت فیزیکی در استان شناسایی 
شده است که مجموع سرمایه گذاری طرح های صنعتی نیمه تمام استان 
مرکزی 155 هزار میلیارد ریال برآورد می شود و در صورت تکمیل، 15 

هزار و 29 فرصت شغلی در این استان ایجاد می شود. 
 309 و  هزار   19 سرمایه گذاری  میزان  و  طرح   102 با  اراک  شهرستان 
میلیارد ریال بیشترین و شهرستان فراهان با 2 طرح و سرمایه گذاری 175 
میلیارد ریال کمترین طرح های نیمه تمام صنعتی استان مرکزی را به خود 

اختصاص داده  است.  
از  بیش  وزن  به  دالر  میلیون   ۶50 و  میلیارد  یک  گذشته  یک سال  طی 
استان  از گمرکات  تن کاال در یک سال گذشته  هزار  و 130  میلیون   2
مرکزی صادر شد. محموله های صادراتی استان مرکزی در یکسال گذشته 
به مقصد 101 کشور جهان از جمله عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان و 
ازبکستان صادر شده است شامل محصوالتی چون انواع هیدروکربورها، 
پلی اتیلن های سنگین و سبک، شمش آلومینیوم، مواد غذایی و نوشیدنی ها، 
مصنوعات پالستیکی و یک بار مصرف، مصنوعات شیشه ای و بلوریجات، 

مقاطع فوالدی، دستمال کاغذی، کاشی و سرامیک می شود.
در همین بازه زمانی، 190 هزار تن کاال به ارزش 700 میلیون دالر طی 
تولید،  اولیه  مواد  شامل  است  شده  وارد  مرکزی  استان  به  اخیر  یکسال 
پوشک، پاکت آبمیوه و متعلقات، ماشین آالت، اجزا و قطعات، اسانس 
خوراکی، مواد اولیه خوراکی، مفتول فوالدی، کویل آلومینیوم و مواد 

اولیه بهداشتی می شود.
استان مرکزی در کنار صنعت قدرتمند، یک استان معدنی نیز به شمار 
 27 استخراج  ظرفیت  با  بهره برداری  پروانه  دارای  معدن   ۶1۶ رود.  می 
میلیون ۶00 هزار تن و ذخیره قطعی یک میلیارد و 351 میلیون تن با میزان 
سرمایه گذاری هفت هزار و 93۶ میلیارد ریال در استان مرکزی فعال است 
و چهار هزار و 792 نفر نیز در این بخش به کار اشتغال دارند و سال گذشته  
5159 میلیارد ریال حقوق دولتی معادن طی یکسال گذشته در این استان 

وصول شد.
در طول یک سال اخیر، 14 پروانه و 19 گواهی اکتشاف و 39 پروانه 
بهره برداری با ذخیره قطعی 19 هزار و 494 تن و یک هزار و 1۸5 تن 
 7۸5 همچنین  است.  شده  صادر  مرکزی  استان  در  استخراج  ظرفیت 
در  خصوصی  بخش  سوی  از  یکسال  طی  سرمایه گذاری  ریال  میلیارد 
فرصت   225 فرآیند  این  در  که  گرفته  صورت  مرکزی  استان  معادن 

اشتغال جدید ایجاد شد.
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دستاوردهای عمرانی:
کاستی های  و  ضعف ها  مشکالت،  میراث دار  واقع  در  سیزدهم  دولت 

برجای مانده از دولت های پیش از خود بوده است.
از  اعم  با همت مسئوالن دولت سیزدهم  اما  بود،  بسیار  گرچه چالش ها 
رئیس جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه اجرایی، طی یکسال گذشته 
ریل گذاری  برای  تالش  و  از چالش های گذشته  بسیاری  رفع  بر  عالوه 
صحیح جهت حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در 

حوزه های مختلف عملکردی در کشور صورت گرفته است. 
توسعه زیربنایی و عمرانی در دستورکار دولت های مختلف پس از انقالب 
قرار گرفته و در هر دوره سرعت متفاوتی داشته است، دولت سیزدهم در 
زمان به دست گیری سکان مدیریت کشور با بیش از ۸0 هزار پروژه نیمه 
تمام در کشور مواجه شد که بر همین اساس تمرکز مدیریتی و اعتباری 
خود را بر به اتمام رساندن این پروژه مصروف کرد به طوری که در طول 
یک سال اخیر عموما شاهد بهره برداری از پروژه های نیمه تمام هستیم 
و در مواردی انگشت شمار شاهد آغاز عملیات اجرایی پروژه ای خاص 
در کشور هستیم و در کنار آن مهمترین مطالبات مردم که اهم آن تامین 
مسکن بوده است را در اولویت کاری خود قرار داد و در راستای تحقق 
مطالبات مردم، ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی را وعده داده 

است.
استان مرکزی نیز به مانند بسیاری از استان های کشور درگیر پروژه های 
نیمه تمامی بسیاری است، اما با استقرار دولت سیزدهم، تکمیل طرح های 
عمرانی نیمه تمام در تمامی شهرستان های استان مرکزی در اولویت قرار 
دارد و عالوه بر شتاب بخشی در فرآیند تکمیلی این طرح ها رعایت نکات 
ایمنی، اجرای قانون ملی ساختمان و تحویل در زمان مقرر از اصلی ترین 

ملی  نهضت  طرح  خصوص  به  عمرانی  های  طرح  اجرای  پارامترهای 
مسکن است.

احداث بزرگ ترین واحد تولیدی تولید پنل های خورشیدی کشورکه در 
حال حاضر به پیشرفتی حدود 90 درصد رسیده است، رفع موانع بانکی در 
راستای حمایت از واحد تولیدی آذراب اراک به عنوان بزرگ ترین تولید 
کننده تجهیزات پاالیشگاهی، اجرای طرح آبرسانی به شهر ساوه از خط 
انتقال سد کوچری به قم، اجرای طرح آبرسانی، طرح آبرسانی به شهرها 
و روستاهای )خمین،ساوه،دلیجان،محالت و نیمور( استان مرکزی، طرح 
تامین آب  از چشمه هفتیان،  به شهر تفرش و روستاهای مسیر  آبرسانی 
از سد  اراک  به شهر  آبرسانی  اجرای طرح  تفرش همچنین  شرب شهر 
کمال صالح و ایجاد رینگ جنوبی شهری اراک )فاز دوم اجرا( از جمله 
اقدامات در راستای تکمیل طرح های نیمه کاره استان مرکزی است که 

در یک سال گذشته پیشرفت چشمگیری داشته اند. 
در طول یک سال اخیر، فرآیند تکمیلی بیمارستان حضرت ولیعصر)عج( 
اراک نیز که تا سال گذشته به کندی پیش می رفت و حدود ۶5 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشت، در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر به 
۸5 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و تالش می شود تا پایان سال جاری 

تکمیل و سال آینده نیز تجهیز شود.
پیگیری جهت تکمیل بیمارستان 144 تختخوابی شهر خمین و پیشرفت 
 9۶ بیمارستان  احداث  تکمیل  منظور  به  پیگیری  پروژه،  درصد   95
تکمیل  ویژه  پیگیری  اراک،  زایمان  و  زنان  تخصصی  تختخوابی 
اورژانس پرتوی و سوانح سوختگی و پایگاه اورژانس هوایی مرکزی 
اهلل  بیمارستان آیت  توسعه  فازسوم  مناسب  پیشرفت  و  اراک  شهرستان 
خوانساری، درمانگاه خیر ساز هندودر و درمانگاه خیر ساز دیالیز اراک، 
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اولویت  و مستعد جهت احداث نیروگاه های خورشیدی بزرگ مقیاس 
با ظرفیت کل MW ۸75 با تخصیص زمین به مساحت کل حدود 1500 
هکتار جهت انجام فرآیند مناقصه و جذب سرمایه گذار مناسب با هماهنگی 
کلیه دستگاه های ذیربط در استان صورت پذیرفته است و فرآیند برگزاری 
و جذب سرمایه گذار از طریق مناقصه توسط ساتبا در حال برگزاری می 

باشد.
از مزایای آن کمک به ظرفیت تولیدی برق کشور و افزایش سهم انرژی 
تجدید پذیر در سبد انرژی استان و کشور و حرکت به سمت هوای پاک 
و محیط زیست بهتر در صنعتی ترین استان کشور و حفظ محیط زیست و 
منابع انرژی تجدیدناپذیر برای نسل های بعدی و همچنین کمک به  ایجاد 
اشتغال پایدار در شهرستان خمین که دارای نرخ بیکاری باال شهرستان های 

استان می باشد.

 اخذ مجوزهای الزم از وزارت نیرو برای جذب سرمایه گذاِر نیروگاه خورشیدی 
در استان به ظرفیت MW 100 در شهر محالت، تخصیص زمین مورد نیاز حدود 
200 هکتار و انجام فرآیند واگذاری و تغییر کاربری و  تأمین زیرساخت های الزم، 
منجر به آغاز عملیات اجرائِی بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در فروردین ماه 

سال جاری در شهر محالت گردید. 
مضافاً خط تولید احداث بزرگنرین کارخانه پنل های خورشیدِی کشور توسط 
استانی  با ظرفیت 500 مگاوات در شهر خمین در سفر  انرژی پاک  مانا  شرکت 
رئیس جمهور محترم رسماً افتتاح شد که فاز تکمیلی آن نیز امکان تولید 
خواهد  را  برق  مگاوات  ساالنه 1500  تأمین  برای  خورشیدی  پنل های 
پنل  اجزای  تمام  زنجیره ساخت  نیز  سال 1404  تا  اهلل  شاء  ان  داشت.  

خورشیدی در این شرکت بومی خواهد شد.
تبدیل استان مرکزی به قطب انرژی های تجدید پذیر و پاک و کاهش 
اثرات مخرب  صنایع استان علی الخصوص صنایع نیروگاهی بر محیط 
زیست  با توجه به درصد باالی سهم انرژی صنایع استان از کلیه انرژی 
مصرفی استان و محقق نمودن اهداف تعیین شده در جهت سیاست های 
کلی تعیین شده در حوزه انرژی و افزایش پایداری و تاب آوری شبکه 
سراسری مصرف برق کشور با اضافه کردن منابع جدید تامین برق در 
نیروگاههای  عاری از کربن از مزایای  کشور علی الخصوص منابع و 

احداث این نیروگاه خورشیدی است.
 همچنین به منظور  احصاء اراضی مورد نیاز جهت احداث نیروگاه های 
نامه همکاری  تفاهم  استان مرکزی عقد  بزرگ مقیاس خورشیدی در 
نقاط دارای  تعیین  انرژی های تجدید پذیر کشور )ساتبا( و  با سازمان 

کلنگ زنی ساخت بزرگترین نیروگاه انرژی تجدید پذیر و افتتاح بزرگترین کارخانه تولید پنل های خورشیدی کشور
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اطالعاتی و 3 هزار عدد انواع تابلوهای انتظامی و اخطاری با 3 میلیارد 
تومان اعتبار از دیگر اقدامات انجام شده در طول یک سال اخیر است.

سامانه های  زیرساخت های  نیز  راه ها  هوشمند  مدیریت  راستای  در 
مواصالتی  محورهای  های  دوربین  و  یافته  توسعه  جاده ای  هوشمند 
مجهز به ثبت تخطی از سرعت به سیستم میانگین سرعت مجهز شده اند 
و اکنون 72 دستگاه دوربین ثبت تخلف سرعت در سطح استان فعال 
است و به جهت روزرسانی و توسعه سامانه های هوشمند جاده ای ، 72 
میلیارد تومان اعتبار هزینه شده  و تعداد دوربین های نظارتی در استان 
از 24 دوربین به 27 دوربین ارتقا یافته و 4 سامانه هوشمند توزین بار نیز 

در استان فعال است.
نیز70  سال گذشته  در طول یک  نیز  اراک  مدیریت شهری  در حوزه 
میلیارد تومان از بودجه سال 1401 شهرداری در راستای توسعه منطقه 
مصنوعی  چمن  زمین  هفت  و  یافت  اختصاص  گردو  دره  گردشگری 

فوتبال در محله های مختلف شهر اراک ایجاد شد.
آغاز عملیات های اجرایی تقاطع های غیر هم سطح میدان امام خمینی 
قاسم  حاج  شهید  سردار  تندیس  نصب  حسین،  امام  میدان  )ره(و 
نورپردازی  اراک،  شهرداری  در  داری  خزانه  اداره  ایجاد  سلیمانی، 
فضاهای شهری، پخش و توزیع بیش از 70 هزار تن آسفالت در شهر 
اراک و ایجاد سیستم صدور پروانه مکان محور، جذب سرمایه گذار با 
اعتبار یک هزار و 200  میلیارد تومانی ویژه پارک شهید باهنر اراک، 
رونمایی از سامانه مدیریت پسماند اکو در شهر اراک، ایجاد فاز نخست 
بازارچه های  ایجاد  پسماند،  مدیریت  سازمان  در  شهربان 137  کارتابل 
میوه و تره بار در مناطق پردیس 2 و خیابان جهانگیری با پیشرفت فیزیکی 
ناوگان حمل و نقل عمومی شهر  از 50 درصد همچنین نوسازی  بیش 
اراک با خرید 50 دستگاه اتوبوس و مبدل باس از دیگر اقدامات یکساله 

مدیریت شهری به شمار می رود.
در حوزه عمران و توسعه شهری نیز بهره برداری از تقاطع غیر همسطح 
سردار مقاومت حاج قاسم سلیمانی، بهره برداری از تقاطع غیر همسطح 
ایمن  و  استاندارد  پژوهش(،  صیدی)راستگرد  یعقوبعلی  شهید  سردار 
به سیستم  اراک  بوستان شهر  تجهیز 25  بازی کودکان،  سازی وسایل 
های  پارک  در  دوچرخه  مسیر  کیلومتر   35 ایجاد  مطلوب،  روشنایی 
کوی  در  شطرنج(  پارک  موضوعی)  پارک  اولین  ایجاد  شهر،،  سطح 
المان تصاویر شهدا در خیابان  اراک، همچنین نصب 50  صنعتی شهر 

شهدای شهر اراک اجرایی شده است.
منزل   1۶0 ساخت  اجرایی  عملیات  نیز  سازندگی  بسیج  حوزه  در 
مسکونی با اعتباری بالغ بر 39 میلیارد و 520 میلیون تومان طی یکسال 

گذشته آغاز و تاکنون ۶5 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
در مجموع شمار طرح هایی که از سوی بسیج  سازندگی ساخته و افتتاح 
خواهد شد به 204 طرح می رسد که در این راستا اعتباری بالغ بر 4۸ 
میلیارد و 15۶ میلیون تومان در سطح استان هزینه شده است، عمده طرح 
های عمرانی اجرایی، ایجاد منزل مسکونی با اسکلت پیچ و مهره به متراژ 
میانگین ۶0 متر مربع  که در 12 روستای شهرستان انجام شده و پیشرفت 
فیزیکی این طرح ها در شهرستان اراک 30 درصد، خنداب و فراهان  
20 درصد است که درصد پیشرفت فیزیکی این طرح های مسکونی به 

۶5 درصد می رسد.
شامل  مرکزی  استان  سازندگی  بسیج  کار  دستور  در  های  طرح  سایر 
کشاورزی،  آب  ذخیره  استخر  کشاورزی،  آب  انتقال  آبرسانی،  طرح 
یادمان شهدا، آسفالت راه روستایی، احیا و الیروبی قنوات، بازسازی و 
مرمت مدرسه، ایجاد پل بین روستایی، ایجاد و تکمیل مسجد است که 

در آینده ای نزدیک بهره برداری می شوند.
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پیشرفت فیزیکی چشمگیری طرح تقاطع غیرهمسطح سنجان اراک در 
یکسال گذشته و دو شیفته شدن روند احداث پروژه از دیگر اقدامات 
موثر در طول یک سال اخیر به جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام در 

استان مرکزی بوده است.
در حال حاضر یک سالن تاالر مرکزی اراک تکمیل شده و در تالش 
هستیم دومین سالن این مجمتع فرهنگی تا پایان سال نیز تکمیل و آماده 

بهره برداری شود.

در حوزه عمرانی استان مرکزی، در طول یک سال اخیر پنج کیلومتر 
است،  شده  آسفالت  و  تعریض  ساروق  به  آهنگران  ارتباطی  جاده  از 
سالن ورزشی روستای خسروبیگ کمیجان و چندین مجمتع فرهنگی، 
اجرای طرح های آبرسانی و گازرسانی در بسیاری از روستاهای استان 
آماده بهره برداری در سال جاری هستند، همچنین بازنگری طرح جامع 
 50 تاکنون حدود  و  قرار گرفت  کار  دستور  در  هوا  آلودگی  کاهش 

درصد مصوبات اجرایی این طرح به انجام رسیده است.
در زمینه اجرای طرح نهضت ملی مسکن از چهار میلیون تهعد دولت 
برای ساخت مسکن، طی چهار سال،  ۶1 هزار واحد سهم استان مرکزی 
است که از این میزان سهمیه ساخت 19 هزار واحد مسکونی ویژه شهر 
جدید امیرکبیر و مهاجران است که باید متقاضیان در این شهرها ساکن 
البته ساخت بیش از ۸100 حد مسکونی در قالب طرح نهضت  شوند، 
ملی در اراک به عنوان یکی از بزرگ ترین طرح های عمرانی در حال 
طرح  در  مسکونی  واحد  هزار   2 اجرایی  عملیات  همچنین  اجراست، 
شهید سلیمانی و کوی کوثر در قالب طرح نهضت ملی مسکن نیز کلید 

خورده است.
استان مرکزی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن از استان های پیشرو 
و جزو سه استان نخست کشور است چرا که مراحل پایانی 300 واحد 
واحد  چندین  و  شده  سپری  استان  شهرستان های  برخی  در  مسکونی 
تنها  عنوان  به  اراک  و  اند  متقاضیان ساکن شده  و  افتتاح  نیز  مسکونی 
کالنشهر در کشور مطرح است که واحد مسکونی در اراضی اوقاف در 
قالب طرح نهضت ملی ساخته می شود و به عنوان الگوی سایر استان ها 

است.
در یک سال اخیر، پیگیری تکمیل مطالعه، طراحی و ایجاد تقاطع غیر 
در  سنجان(  )ورودی  اراک  شهر  ورودی  در  سنجان  شهدای  همسطح 
دستور کار راه و شهرسازی استان قرار گرفت و پروژه تا یک ماه آینده 

به بهره برداری می رسد. 
پروژه باند دوم جاده ارتباطی شازند به ازنا به طول 40 کیلومتر تا سال 
حاضر  حال  در  که  داشت  درصد   30 حدود  فیزیکی  پیشرفت  گذشته 
پیشرفت آن به 45 درصد رسیده است، تکمیل خط 4 کنارگذر ساوه 
تا سال  استان،  دار زیرساختی در  اولویت  از طرح های  عنوان یکی  به 
پیگیری های  با  اما  داشت،  فیزیکی  پیشرفت  رشد  درصد  پنج  گذشته 
انجام شده اکنون با پیشرفت فیزیکی 70 درصدی در حال تکمیل است 
البته در حال حاضر 20 کیلومتر از مسیر به صورت 4 خطه بهره برداری 
شده و برای ادامه مسیر نیز با پیمانکار قرارداد منعقد شده است و طرح 

در حال انجام است.
تکمیل و بهسازی راه اصلی اراک، فرمهین، خنجین، قهاوند به همدان 
و قهاوند به اتوبان تهران - همدان به پیشرفت 45 درصدی رسیده است.

پروژه تکمیل کتابخانه مرکزی اراک یکی دیگر از طرح های عمرانی 
نیمه تمام استان مرکزی است که تنها پیشرفتی 35 درصدی داشت، اما 

پس از پیگیری های بسیار اکنون به 70 درصد پیشرفت رسیده است.
قابل  عملکردی  نیز  روستایی  های  راه  توسعه  حوزه  در  مرکزی  استان 
قبول داشته است، به طوری که در طول یک سال گذشته، 74 کیلومتر 
حال  در  شد،  سازی  مناسب  تومان  میلیارد   150 اعتبار  با  روستایی  راه 
 20 از  بیش  جمعیت  با  استان  روستایی  های  راه  از  درصد   92 حاضر  
میانگین  از  درصد   15 حدود  که  اند  شده  آسفالت  جمعیت،  خانوار 

کشوری باالتر است.
و  اصلی  های  راه  آسفالت  روکش  و  بهسازی  طرح  اجرای  ابتدای  از 
فرعی در دولت سیزدهم، در مجموع 170 کیلومتر با اعتبار 239 میلیارد 
تومان بازسازی و روکش آسفالت انجام شده است، همچنین ایجاد 22 
کیلومتر روشنایی به ارزش 22 میلیارد تومان در حوزه ارتقای ایمنی راه 
میلیارد تومان در حوزه  به ارزش 1۸  تقاطع غیرهمسطح  ها، احداث 2 
راه ها،  ابنیه  توسعه  و  نگهداری  حوزه  در  زرندیه  شهرستان  استحفاظی 
راستای  در  آبرو  و  پل  انواع  دستگاه   150 بازسازی  و  مرمت  و  تعمیر 
با  ها  راه  میانی  حفاظ  کیلومتر   19 اجرای  و  غیرعامل  پدافند  اهداف 
اعتبار 20 میلیارد تومان را از جمله اقدامات انجام شده توسط اداره کل 

راهداری استان مرکزی در دولت سیزدهم به شمار می رود.

اجرای 1۶00 کیلومتر خط کشی به ارزش 1۶ میلیارد تومان، تعمیر 150 
چراغ چشمک زن به ارزش 1.5 میلیارد تومان، نصب 400 مترمربع تابلو 
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با  استان مرکزی  ستاد راهبری و هدایت حرکت های محرومیت زدایی 
ابالغ اساسنامه توسط استاندار مرکزی در دی ماه 1400 تشکیل شد.  

این ستاد با هدف ایجاد وحدت رویه و هماهنگی دربین تمام ارکان اجرایی 
استان در راستای هدایت طرح ها به سمت اجرای سیاست های اولویت دار 
با رویکرد مناطق محروم شهری و  و اساسی جهت حل مشکالت مردم 
روستایی شکل گرفت و تزریق روحیه جهادی به ساختار و نیروی انسانی 

دستگاه های در دستور پیگیری قرار گرفت.  

اولویت  استقرار  با  ریزی  برنامه  نظام  در  تحول  ستاد  این  اساسی  راهبرد 
جهش اقتصادی، محرومیت زدایی، فقرزدایی و عدالت اجتماعی است. 

انقالبی، 1300 گروه  نهادهای  و  اجرایی  های  دستگاه  ظرفیت  بر  عالوه 
رسانی  خدمت  حال  در  مرکزی  استان  سطح  در  محور  جغرافیا  جهادی 

هستند که تلفیق و هماهنگی این ظرفیت ها در کنار هم می تواند نقش بی 
بدیلی در جهت حل مشکالت مردم در مناطق محروم ایفا کند. در ماه های 
اخیر با استفاده از اعتبارات محرومیت زدایی، منابع دستگاه های اجرایی، 
حمایت خیرین و گروه های جهادی بیش از 220 پروژه محرومیت زدایی 
از قبیل اجرای راه های روستایی، اجرای پروژه های آب شرب ، پروژه 
های آب کشاورزی و آبخیزداری، مدارس، خانه بهداشت و ... در مناطق 
محروم استان اجرایی شد که نقش اساسی در جلوگیری از مهاجرت مردم 

از این مناطق داشته است. 
به عنوان مثال در ماه های اخیر 23 روستای فاقد راه دسترسی مناسب،  به 
راه ایمن، مناسب و آسفالته دسترسی پیدا کردند و مشکل آب شرب در 

4۸ روستای استان مرتفع شد.

تشکیل ستاد راهبری و هدایت حرکت های محرومیت زدایی استان مرکزی
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تعداد پروژه های شهرستان اراک شامل 131 پروژه متشکل از 12۸ پروژه 
عمرانی و 3 پروژه اقتصادی است که با اشتغالی بالغ بر 343 نفر و با اعتباری 

معادل 2502 میلیارد ریال بهره برداری و کلنگ زنی شد. 
 ۶7 پروژه با 594 نفر اشتغال و 1553 میلیارد ریال اعتبار در تفرش افتتاح 
و کلنگ زنی شد که از مجموعه پروژه ها 5۸ پروژه عمرانی و 9 پروژه 

اقتصادی بوده است.
در خمین 49 پروژه در قالب 3۸ پروژه عمرانی و 11 پروژه اقتصادی با 133۶ 
فرصت شغلی به بهره برداری رسید و کلنگ زنی شد که اعتبار این تعداد 

پروژه بالغ بر 13992 میلیارد ریال بوده است.
تعداد پروژه های خنداب 92 طرح متشکل از ۸9 طرح عمرانی و 3 پروژه 
اقتصادی که اعتبار این پروژه ها معادل ۸9۶ میلیارد ریال افتتاح و کلنگ زنی 

شد و برای 4۶7 نفر نیز اشتغالزایی به همراه داشت.
41 پروژه عمرانی و اقتصادی با سرمایه گذاری 5۸97 میلیارد ریالی و با 471 

فرصت شغلی در دلیجان به بهره برداری و کلنگ زنی رسید. 

در شهرستان زرندیه 3۶ پروژه با 4915 میلیارد ریال سرمایه گذاری در قالب 
2۸ پروژه عمرانی و ۸ پروژه اقتصادی بهره برداری و کلنگ زنی شد که به 

واسطه این تعداد پروژه ۸00 فرصت شغلی ایجاد شده است.
در ساوه نیز ۸9 پروژه اعم از ۸0 پروژه عمرانی و 9 پروژه افتصادی با اعتبار 

22۶۶ میلیارد ریال و اشتغالزایی 2023 نفر افتتاح و کلنگ زنی شد. 
۸2  پروژه با 24۸2 میلیارد ریال اعتبار و 194 فرصت شغلی در شازند افتتاح 
و کلنگ زنی شد، همچنین 59 پروژه با 359 میلیارد ریال سرمایه گذاری و 

155 نفر اشتغالزایی در فراهان به بهره برداری و کلنگ زنی رسید.
تعداد پروژه های شهرستان کمیجان و محالت به ترتیب ۶۶ پروژه با 249 
مورد اشتغالزایی و 7۶7 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و 21 پروژه با 21۶0 
میلیارد ریال اعتبار ریالی و 493 نفر اشتغالزایی به افتتاح و کلنگ زنی رسید.

29 پروژه متشکل از 2۶ پروژه عمرانی و 3 پروژه اقتصادی با اعتبار ۶73 
میلیارد ریال در شهرستان آشتیان بهره برداری و کلنگ زنی شد که برای 

417 نفر فرصت شغلی ایجاد کرد.
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پروژه های عمرانی و اقتصادی استان مرکزی در هفته دولت
در   1401 دولت  درهفته  زنی  کلنگ  و  افتتاح  قابل  پروژه های  تعداد 
استان مرکزی بالغ بر 770 پروژه اقتصادی و عمرانی بوده است که در 
تفرش   131 طرح،  اراک  29 طرح،  آشتیان  راستا سهم شهرستان  این 
۶7 طرح، خمین 49 طرح، خنداب 92 طرح، دلیجان 41 طرح، زرندیه 
3۶ طرح، ساوه ۸9 طرح، شازند ۸2 طرح، فراهان 59 طرح، کمیجان 

۶۶ طرح و محالت 21 طرح برآورد شد.
بر  بالغ  استان  در  زنی  کلنگ  و  افتتاح  قابل  های  پروژه  ریالی  ارزش 
رقم  این  از  آشتیان  شهرستان  سهم  که  بوده  ریال  میلیارد   471۸2۸17
به همراه ۶ میلیون دالر آورده ارزی، اراک 2501  ۶73 میلیارد ریال 
میلیارد ریال، تفرش 1553 میلیارد ریال، خمین 13991 میلیارد ریال، 
خنداب ۸9۶ میلیارد ریال، دلیجان 5۸97 میلیارد ریال، زرندیه 4914 
ریال،  میلیارد   24۸1 شازند  ریال،  میلیارد   103۶2 ساوه  ریال،  میلیارد 
فراهان 35۸ میلیارد ریال، کمیجان 7۶۶ میلیارد ریال و محالت 21۶0 

میلیارد ریال است.
 119۸ ارزش  به  پروژه   ۶9۶ شده  یاد  های  پروژه  کل  از  همچنین، 
میزان سهم شهرستان های  این  از  بوده است که  میلیارد ریال عمرانی 
به  پروژه   12۸ اراک  ریال،  میلیارد   30۸ ارزش  به  پروژه   2۶ آشتیان 
میلیارد   1993 ارزش  به  پروژه   5۸ تفرش  ریال،  میلیارد   172۸ ارزش 
ریال، خمین 3۸ پروژه به ارزش 541 میلیارد ریال، خنداب ۸9 پروژه 
میلیارد   1۸۸ ارزش  به  پروژه   31 دلیجان  ریال،  میلیارد   ۶۸0 ارزش  به 
پروژه   ۸0 ریال، ساوه  میلیارد   531 ارزش  به  پروژه   2۸ زرندیه  ریال، 
به ارزش 2051 میلیارد ریال، شازند 7۸ پروژه به ارزش 2415 میلیارد 
ریال، فراهان 5۶ پروژه به ارزش 301 میلیارد ریال، کمیجان ۶0 پروژه 
به ارزش ۶۸0 میلیارد ریال و محالت 1۶ پروژه به ارزش 741 میلیارد 

ریال است.
در هفته دولت 1401 بالغ بر 74  پروژه از کل پروژه های هفته دولت 
میزان  این  از  که  است  بوده  اقتصادی  تومان  میلیارد   3520 ارزش  به 
دالر،  میلیون   ۶ و  ریال  میلیارد   3۶5 ارزش  به  پروژه   3 آشتیان  سهم 
اراک 3 پروژه به ارزش 774 میلیارد ریال، تفرش 9 پروژه به ارزش 
ریال،  میلیارد   13451 ارزش  به  پروژه   11 خمین  ریال،  میلیارد   3۶0
به  پروژه   10 دلیجان  ریال،  میلیارد   21۶ ارزش  به  پروژه   3 خنداب 

میلیارد   43۸4 ارزش  به  پروژه   ۸ زرندیه  ریال،  میلیارد   5709 ارزش 
به  پروژه   4 میلیارد ریال، شازند  ارزش ۸311  به  پروژه   9 ریال، ساوه 
ریال،  میلیارد   5۸ ارزش  به  پروژه   3 فراهان  ریال،  میلیارد   ۶۶ ارزش 
به  پروژه   5 محالت  و  ریال  میلیارد   ۸7 ارزش  به  پروژه   ۶ کمیجان 

ارزش 1419 میلیارد ریال است.
مجموع  در   1401 دولت  هفته  ویژه  عمرانی  و  اقتصادی  های  پروژه 
 49۶۸ تعداد  این  از  که  است  داشته  همراه  به  را  شغلی  فرصت   70۶4

اشتغال مستقیم و 209۶ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است.
به سال  اقتصادی هفته دولت سال 1401 نسبت  پروژه های عمرانی و 
1400 به لحاظ تعداد ۸2 درصد و به لحاظ ارزش سرمایه گذاری 144 
 1۶ نیز  ها  پروژه  اشتغالزایی  زمینه  در  اما  است،  داشته  افزایش  درصد 

درصد کاهش رقم خورده است.
با  پروژه   2۸ نقل  و  حمل  و  آهن  راه  راه،  حوزه  های  پروژه  تعداد 
اعتباری بالغ بر 1533 میلیارد ریال است، 4 پروژه با اعتبار 4۸1 میلیارد 

ریال نیز مربوط به حوزه بهداشت و درمان است.
در حوزه انرژی 1۸7 پروژه با اعتبار 4929 میلیارد ریال و ۶9۶ نفر اشتغال 
هدفگذاری شده است، 7 پروژه در حوزه اجتماعی تعریف شده است 
که با 34 میلیارد ریال اعتبار 15 نفر اشتغالزایی به همراه دارد، در حوزه 
آموزش 1۸  پروژه با اعتباری بالغ بر 1221 میلیارد ریال افتتاح و کلنگ 

زنی شده که 45 نفر فرصت شغلی را رقم می زند.
با  پروژه   15 شامل  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  حوزه  های  پروژه 
با  اعتبار ۶۸9 میلیارد ریالی است، همچنین در بخش ورزش 9 پروژه 
اشغالزایی ۶9 نفره و 19۶ میلیارد ریال ارزش افتتاح و کلنگ زنی شد. 
در کشاورزی و منابع طبیعی سه پروژه با اعتباری بالغ بر 1007 میلیارد 
522 شغل  با  ۸ طرح  هنر  و  فرهنگ  در  1175 فرصت شغلی،  و  ریال 
 413 نیز  روستایی  و  عمران شهری  در حوزه  و  ریال  میلیارد   1931 و 
شغلی،  فرصت   914 و  ریالی  میلیارد   29۶۶ گذاری  سرمایه  با  پروژه 

بهره برداری و کلنگ زنی شد.
با اشتغالزایی برای 5۸  اقتصادی  نیز ۸ پروژه عمرانی و  در حوزه آب 
نفر و سرمایه گذاری 221 میلیارد ریال و در حوزه صنعت نیز 40 طرح 
برداری شد که  بهره  و  افتتاح  ریال  میلیارد   32۶۶1 با سرمایه گذاری 

349۶ فرصت شغلی به همراه داشت.
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وی خاطرنشــان کرد: مردم انتظار نداشــته باشند که یک شبه تورم از بین 
برود و وضعیــت 100 درصد بهبود یابد، این بهبود به مرور در حال انجام 

است.
سخنگوی دولت، مساجد را مهد تعلیم و تربیت عنوان کرد و با بیان اینکه 
دولت زاده شده مسجد است، گفت: کابینه دولت در تهران در 31 مسجد 
حضور پیدا می کنند، چراکه جز از مســجد و هیئــت و بنیان های اصلی 
بومی و دینی، اتفاق خوبی حاصل نخواهد شد. کسی که در زمین دشمن 

بازی کند بازنده است.
وی تصریح کرد: تشــکیل هیئت اندیشــه ورز یکی از اقدامات ابتکاری 
اســتاندار مرکزی بوده که به عنوان یکی از نوآوری های استان، در تهران 

از آن الگوگیری می شود.
بهادری جهرمی یکی از نقاط ضعف دولت را ضعف کارشناســی و یکی 
از سیاست های قوی دولت را توسعه و بهره گیری از ظرفیت های مردمی 

دانست و گفت: از اولویت های محوری دولت، عدالت محوری است.
وی ادامه داد: شــورای عالی نخبگان بعد از 11 ســال تشــکیل جلسه داد، 
همچنین تعداد شــرکت های دانش بنیان از حدود 5 هزار و ۶00 شرکت 
در ابتدای دولت ســیزدهم به 7 هزار شرکت رسیده و آیین نامه استفاده از 

نخبگان و جذب آنها در این دولت اصالح شده است.
رئیس شورای اطالع رسانی دولت افزود: یکی از نکات مد نظر مقام معظم 
رهبری در آغاز فعالیت دولت ســیزدهم که جزو محورهای اساســی مد 
نظر ایشــان بود، جنگ رسانه ای دشمن بود. دشــمن در حوزه اقتصادی 
هدفگذاری کرد تا کشــور را فلج و مردم را ناامید کند و مکمل این اقدام 
او بمباران تبلیغاتی و رســانه ای بود. وقتی متاســفانه مســیر رسانه به جای 
رسانه های رسمی به سمت رسانه های غیررسمی سوق پیدا کند، محکوم 

به  شکست خواهد بود.

دشمن در جنگ اقتصادی و اعمال تحریم ها ناکام ماند
بهادری جهرمی در ادامه ســفر خود در جلســه شــورای اطالع رســانی 
استان مرکزی با تاکید بر اینکه بیشترین تحرکات دشمن در حوزه افکار 
عمومی و رسانه است، اظهار کرد: سرمایه گذاری در حوزه تحریم یکی 
از برنامه های دشــمن در قالب فشار اقتصادی است و هدفگذاری بر روی 

معیشت و اقتصاد مردم موضوعی است که دشمن دنبال می کند.

وی با اشاره به ناکامی دشمن در جنگ اقتصادی و اعمال تحریم ها اظهار 
کرد: ایجاد عملیات روانی با تکیه بر القای ناکارآمدی نظام از برنامه های 
تکمیل کننده عملیات دشــمن در کنار جنگ اقتصادی اســت تا با ایجاد 

فضای ناامیدی در جامعه بین مردم و حاکمیت شکاف ایجاد کند.
وی بــا تاکید بر اینکه دشــمن به دنبال این اســت کــه واقعیت و روایت 
صحیح به مردم منتقل نشــود، تصریح کرد: شــرایط فعلی می طلبد که با 
نهضت تبیین به دنبال بیان واقعیت ها و روایت صحیح باشیم و تکلیف این 

نهضت در این ایام مضاعف می شود.
ســخنگوی دولت افــزود: وقتی رهبر معظم انقــالب بر یک موضوع که 
همانا جهاد تبیین است دائما تاکید دارند تکلیف ما برای اجرای عملیات 
رســانه ای در مقابل جنگ روانی و اقتصادی دشــمن مشــخص است و 
سربازان عرصه رسانه وظیفه و رسالت مضاعفی در این شرایط دارند. در 
صحنه نبرد نباید شانه خود را از زیر بار فشار رسانه ای دشمن خالی کنیم.
بهــادری جهرمی تصریح کرد: این واقعیت بســیار روشــن درخصوص 
جنگ رسانه ای و عملیات روانی دشمن باید به راحتی مورد پذیرش مردم 
قرار گیرد و نباید فضایی بوجود آید که مردم فریب دشمن را بخورند و 

منعکس کننده اخبار غیرواقع باشند.
وی با تاکید بر اینکه با تمامی ابزارهای رســانه ای باید به جنگ با دشمن 
در عملیــات روانــی برویم، افزود: حتی اگر ابزار رســانه ای در دســت 
نداشــتیم باید با سنگ به جنگ با دشمن برویم و با بهره گیری از تمامی 
ظرفیت هــا اجازه ندهیم فضای جامعه در خدمت عملیات روانی و فریب 

دشمن قرار گیرد.
ســخنگوی دولت با بیان اینکه وقتی میدان نبرد ســنگین تر می شــود باید 
هم افزایی و همدلی تقویت شــود، تصریح کرد: شــرایط اقتصادی و در 
کنار آن شــیوع بیماری کرونا موجب نارضایتی مردم شــده است و باید 
تالش کرد فضای ناامیدی که القای دشمن در جامعه است به فضای امید 

برگردد و این رسالت مهم رسانه است.
وی با بیان اینکه دولت برای حل مشــکالت مردم مردانه پای کار ایستاد، 
افــزود: حجم کار دولت بســیار باال بود و در طول یکســال به تمام نقاط 

کشور در قالب سفرهای استانی سفر کرد که یک رکورد است.
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ســخنگوی دولت مهمترین دســتاورد دولت ســیزدهم در نخستین سال 
فعالیت دولت را در میان مردم بودن و برداشتن فاصله ها عنوان کرد.

علی بهادری جهرمی روز پنجشــنبه ســوم شــهریور در جریان سفر یک 
روزه خود به اســتان مرکزی به مناســبت هفته دولــت، پس از حضور در 
مراســم بهره بــرداری از پروژه هــای هفته دولت در خمین  در نشســت با 
فعاالن فرهنگی مساجد و هیئت های اندیشه ورز استان مرکزی با اشاره به 
لزوم تربیت نیروی انسانی و کادرسازی و مدیرپروری افزود: باید افرادی 
پرورش پیدا کنند که مایه افتخار باشند، جامعه نخبگانی و پشتیبانان اصلی 
نظام و انقالب در برهه های سخت پای انقالب و نظام بودند و در یکسال 

گذشته در گذر از سختی ها پای کار ایستادند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: ابتدای شهریور سال گذشته که دولت قبل 
به دولت جدید واگذار شــد، شــرایط خوبی وجود نداشت و مقام معظم 

سخنگو و رییس شورای اطالع رسانی دولت در سفر به استان مرکزی:

مهمترین دستاورد دولت در میان مردم بودن و برداشتن فاصله ها است
رهبری نیز خالصه ای از شرایط موجود را ترسیم کردند.

وی بیــان کرد: تورم 12 ماهه منتهی به دولت جدید نزدیک به ۶0 درصد 
بود و آخرین بار این رقم تورم، 70 ســال پیش تجربه شــد. دولت در آن 
شرایط نمی توانست اقدامات دولت قبل را تشریح کند، اما امروز این مهم 
را بیــان می کنــد، چراکه تورم ۶0 درصدی کاهش یافتــه و اکنون به 42 

درصد رسیده است.
بهادری جهرمی با بیان اینکه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی از صفر به 5 
درصد رسیده ادامه داد: سال گذشته 250 هزار میلیارد تومان صرف بودجه 
عمرانی جهت ســرمایه گذاری شد و برای نیمی از بمب نقدینگی 4 هزار 
هزار میلیاردی، پروژه ســرمایه گذاری پیش بینی شده است. تراز تجاری 
کشور از فروردین امسال به سمت مثبت شدن جرکت کرده در حالی که 

در گذشته این تراز منفی بود.

حضور در موکب شهدای گمنام در اراک
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اجتماعی در نماز عبادی سیاسی اراک حاضر شد و در پیش از خطبه ها با 
تاکید بر اینکه اســتان مرکزی به لحاظ پرورش مفاخر بزرگ جایگاه ویژه 
ای در کشور دارد که در صدر این مفاخر امام راحل قرار دارد، اظهار کرد: 
مدیریت جهادی اســتان در طول یک سال گذشته علیرغم همه مشکالت، 

توانسته فرصتی برای پیشرفت استان رقم بزند.
وی تصریح کرد: یکی از رویکردهای اساســی دولت ســیزدهم، ارتباط با 
مردم اســت و در طول یک سال اخیر دولت در 31 استان حضور پیدا کرد 
و امروز نیز همه ارکان دولت در 31 اســتان حاضر هستند تا از مشکالت و 
درخواســت ها و انتظارات مردم مطلع شوند و در واقع این سیاست یکی از 
نعمات الهی است که امیدواریم این رویکرد با قدرت ادامه یافته و در سایر 

ارکان دولت تسری یابد.
زاهــدی وفــا با بیان اینکــه اســتان دارای صنایع بزرگی اســت، در حوزه 
کشــاورزی جایگاه ویژه ای دارد و با کمک نیروی انسانی نخبه و همراهی 
یک مدیریت جهادی می تواند در ســال های آتی پیشــرفت داشته باشد، 
گفت: در حوزه امور واگذار شــده به دولت، مسئله رویکرد مردمی مورد 
تاکید است تا از ظرفیت مردم در پیشرفت کشور استفاده کنیم. تاریخ هشت 
ســاله دفاع مقدس مصداقی از حضور مــردم در صحنه اجرایی و عملیاتی 
اســت و باید حتما از ظرفیت مردم برای حل مشــکالت اقتصادی استفاده 

کنیم.
سرپرســت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشــاره به اینکه دولت در 
شرایطی به عرصه مدیریت و امور اجرایی کشور وارد شد که به تعبیر مقام 
معظم رهبری، در شرایط ســختی قرار داشت، گفت: در آن دوران نگران 
تامین کاالهای اساسی بودیم، هشت میلیارد تومانی که در بودجه 1400 قرار 
داده شده بود، در نیمه نخســت سال هزینه شده بود، نیازمند واکسیناسیون 
بودیم، در انســداد مذاکراتی در حوزه سیاســت خارجی قرار داشتیم و در 
پایان شــهریورماه با تــورم 5۸ درصدی، ناترازی بودجــه، منابع بانک ها، 
صندوق های بازنشستگی کشور و کمبود ارائه خدمت در زیرساخت های 
آب، گاز و برق و ... روبرو بودیم، اما دولت گام های اساسی برداشت و در 
حوزه واکسناسیون و غلبه بر کرونا موفق عمل کرد و با توجه به زیرساخت 

واکسیناسیون مطلوب، موج های کرونا را            تحت کنترل داشتیم.
وی افزود: از نظر زیرســاخت ها دولت به دنبال توسعه در حوزه آب، برق، 
گاز، راه و ... اســت تا کمبودها در شــهرها جبران شود، در حوزه مسکن، 
طرح نهضت ملی در حال اجراســت و امیدواریم که در پایان دولت، آحاد 
مردم از مســکن بهره مند شوند، همچنین وزارت کار طی تفاهم با وزارت 
راه و شهرسازی ساخت 500 هزار مسکن را دنبال می شود تا قشر کارمند و 
کارگر در پایان دولت واجد مسکن ملکی باشند و مشکل یکی از مهمترین 

هزینه ها در سبد خانوار حل شود.

وی با بیان اینکه در حوزه ترانزیت بین المللی، تفاهم نامه های خوبی امضا 
شده است و بر پیشرفت آن تاکید داریم، افزود: در حوزه تجارت خارجی 
و صادرات، دستاوردهای خوبی حاصل شده است و امیدواریم که در سال 

های آتی نتایج آن را شاهد باشیم.
دولت سیزدهم بدنبال تحقق حکمرانی داده محور است

زاهدی وفا چهارم در ادامه سفر یک روزه خود در شصت و هفتمین جلسه 
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی حاضر شد و 
با اشاره به اینکه تشکیل شورا باعث می شود که مشکالت به شکل شفاف 
به مسئوالن و دولت منعکس شود، گفت: در بحث تولید دانش بنیان، حلقه 
مفقوده ای در نظام تولیدی کشــور وجود دارد و آن، انباشــت دانش فنی 
در حوزه های تخصصی است. تعدادی کارخانه دولتی و خصوصی وجود 
دارد، اما هیچ تشــکیالتی برای ارائه خدمات فنی و تحقیق و توسعه در نظر 
گرفته نشــده است، اما تشــکل های بخش خصوصی باید هسته های ارائه 

خدمات فنی و مهندسی و مراکز تحقیق و توسعه ایجاد کنند.
وی با تاکید بر اینکه دانش بنیان بودن تولید فقط یک شــعار لوکس ســال 
نیســت، بلکه ضرورت بقای رقابت ما در صحنه جهانی است، گفت: اگر 
محصوالت خود را به جهان عرضه نکنیم، بازار خود را به محصوالت جهان 
تقدیم می کنیم و اگر در این راستا هم افزایی صورت گیرد، بازار تولیدات 

داخلی و خارجی در اختیار خواهد بود.
وی گفــت: با توجه به تجربه در نظام بانکی، باید به ســمت تجهیز منابع از 
سمت بازار سرمایه حرکت کنیم که طی طرحی در نظر است در هر استان 
یک شرکت سرمایه گذاری استانی تاسیس شود. براساس این طرح به جای 
یک سرمایه گذاری ملی واحد، شرکت ها در استان ها شکل می گیرند تا 
نقشی در تامین مالی الزم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایفا کنند، 
همچنین برای گسترش تعاونی در استان ها، تعاونی نوع دوم قابل عرضه در 
بورس)ســهامی عام( را مدنظر داریم چراکه برای پیشــرفت هر کشور باید 

ساختار تامین مالی را متغیر و متحول کنیم.
زاهدی وفا گفت: به دنبال تحقق سیاست ارائه منابع تامین مالی از مرکز به 
استانها هستیم، باید شرکت های سرمایه گذاری را در استان ایجاد کنیم که 
در این صورت محتاج تامین مالی از مرکز نخواهند بود و طرح مربوطه در 

شرف تدوین است.
سرپرســت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: ســربازان خط مقدم 
جهاد اقتصادی فعاالن بخش خصوصی و اقتصادی هستند و تالش می کنیم 
هرآنچه امکان دارد را در امر تســهیل قوانین و پشتیبانی از فعاالن اقتصادی 

انجام دهیم.
دیدار با خانواده معزز شــهید نظام علی فتحی دیگر برنامه ســفر یک روزه  

سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به اراک بود.
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سرپرســت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: سیاســت و رویکرد 
اصلی دولت، اصالح رابطه مردم با دولت است.

دکتــر محمدهادی زاهدی وفا چهار شــهریورماه 1401 به مناســبت هفته 
دولت، در سفر یک روزه خود به استان مرکزی و در دیدار چهره به چهره 
با مردم به مناسبت هفته دولت تصریح کرد: یکی از تکالیف و رویکردهای 
اصلی دولت، اصالح رابطه مردم با دولت است که به نحوی در دولت های 
قبل مغفول ماند و عمال سرمایه اجتماعی در جمهوری اسالمی ضربه خورد.
وی با اشاره به اینکه طی یک سال اخیر، شخص رییس جمهوری و ارکان 
دولت به 31 استان سفر کردند، گفت: نوع برخورد وزرا و حجم درخواست 
های مردم از وزرا و دولت، حاکی از اعتماد نســبی مردم به دولت بود که 

درخواست خود را مستقیم به دولت منعکس کردند.
زاهدی افزود: یکی از رهنمودهای مقام معظم رهبری بازسازی و نوسازی 

سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سفر به اراک:

رویکرد اصلی دولت، اصالح رابطه با مردم است
انقالبی و عقالنی در مدیریت دولت بود، باید کل بدنه دولت رویکردی در 
جهت احیای اعتماد عمومی داشته باشند، در گذشته بر تکریم ارباب رجوع 
تاکید می شد، اما هنوز برخی دستگاه های اجرایی با عملکرد خود رضایت 
عمومــی را رقم نزده اند و مردم این نارضایتــی را به کل دولت تعمیم می 
دهند. باید این اصالح رابطه دولت و مردم را در کوچکترین مواجهه مردم 

با دستگاه های دولتی دنبال کنیم.
سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اضافه کرد: سال سختی را در 
اداره کشور تجربه کردیم هر چند که دولت اقدامات مثبت و تغییر و تحولی 

را در نظام اداری کشور، اقتصاد و سیاست خارجی رقم زد.
امروز در سطح بین المللی در مقام انفعال قرار نداریم

دکتر زاهدی وفا چهارم پس از جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی و پاســخ به فعاالن اقتصادی در خصوص مشکالت حوزه تامین 

حضور در نماز عبادی سیاسی جمعه اراک
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جزو معابر اصلی کشور محسوب می شود.
وی با بیان اینکه اســتان مرکزی در جمع بندی اســتانی صورت گرفته، 
پیشــرفت های خوبی در چندسال اخیر داشــته و همه شاخص ها در آن 
رو به رشــد اســت گفت: در  برخی موارد توقعاتی بوده و در مواردی 
نیز عقــب افتادگی هایی وجــود دارد که عامل آن کارکنــان این نیرو 

نبوده اند.
فرمانده کل انتظامی کشــور افزود: اگر درصد تصادفات اضافه شــده، 
ســفرها نیز افزایش یافته و زیرســاخت ها اضافه نشــده و این شرایط به 
همکاران نیروی انتظامی برنمی گردد، در واقع آنچه به تالش همکاران 

برمی گردد، رشد داشته است.
ســردار اشــتری با بیان اینکه تا رســیدن به نقطه مطلــوب فاصله داریم 
افزود: اســتان مرکزی کریــدور و معبر اصلی کشــور، چهارمین قطب 
اقتصادی کشــور و زادگاه امام راحل، مشاهیر و علمای بزرگوار است 
و در مجموع، جزو اســتان های استراتژیک کشــور محسوب می شود 
که همواره مورد توجه اســت، تهدیداتی در خصوص این استان وجود 
داشته که با دقت و هوشیاری مسئوالن و با لطف خدا خنثی شده است.

وی بــا تاکید بر اینکه فراجــا در مبارزه با ناهنجــاری های اجتماعی و 
برخورد با مفاســد اجتماعی گام های بزرگی برداشــته است ادامه داد: 
بر اســاس قانون و مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در این حوزه 
برخورد قاطع با باندها، شــبکه ها و گروه هایی که مروج فساد بوده اند 

صورت گرفته است.
ســردار اشــتری ادامه داد: با رصــد تهدیدات در بخــش های مختلف 
نظامــی و امنیتی و اقتصادی و سیاســی و فرهنگــی و ... درمی یابیم که 
جمهوری اســالمی در همه حــوزه ها با قــدرت بازدارندگی که دارد 
ایستاده اســت. جمهوری اســالمی قدرت دفاعی بازدارنده ای دارد و 

با قدرت ایستاده است.
وی بــا تاکید بر اینکــه باید هوشــیارانه عمل کرد افــزود: مقام معظم 
رهبــری نیز چندین بــار درخصوص موضوعات اقتصــادی و فرهنگی 
تاکید داشــتند، لذا باید مراقب نفوذ و اقداماتی که ســبب بروز مشکل 
می شــود باشــیم، جهاد تبیینی که مقام معظم رهبری اشاره کردند باید 
مورد توجه قرار گیرد، ایشان مرتب مسائل را تبیین می کنند و باید این 

جهاد در اولویت قرار گیرد.
پلیس در حوزه عفاف و حجاب از هیچ تالشی دریغ نکرده است
سردار"حسین اشــتری" در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی 
با اشــاره به اینکه ارتقاء امنیت اخالقی نیاز جامعه است، بیان کرد: یکی 
از وظایــف اصلی پلیس مقابله با ناهنجاری های حوزه امنیت اخالقی و 

حفظ و ارتقاء شان این مهم در جامعه است.

وی با بیان اینکه بر اســاس مصوبه شــورای عالــی انقالب فرهنگی 30 
دســتگاه در امــر عفــاف و حجاب دخالــت دارند، خاطرنشــان کرد: 
همــکاران ما در مجموعه پلیس کشــور اقدامات خوبی را در این زمینه 
انجام داده اند و خواســتار کمک سایر دســتگاه های دخیل در این امر 

هستیم .
فرمانــده انتظامی کل  کشــور افــزود: پلیس هیچ وقــت کار را تعطیل 
نکرده و با برنامه ریزی مدون و تالش، در این حوزه از هیچ کوششــی 

دریغ نکرده است.
این مقام ارشد انتظامی کل  کشور در ادامه اظهار کرد: مجموعه فراجا 
کار خــود را در حوزه عفاف و حجاب با برنامه ریزی شــروع کرده و 
در این زمینه با جریان های ســازمان یافته در فضای مجازی و اماکن و 
معابر برخورد کرده است، البته بیشتر به دنبال باندها و شبکه ها هستیم و 
همکاران ما در این زمینه اقدامات خوب و ارزنده ای را انجام داده اند.
سردار  اشــتری به همکاری برخی از دستگاه های دخیل در امر عفاف 
و حجاب با پلیس در این زمینه اشــاره کــرد و گفت: البته در اقدامات 

میدانی، پلیس بهتر و قوی تر عمل کرده است.
وی ابــراز امیدواری کــرد که با اجرایی شــدن مصوبه شــورای عالی 
فرهنگــی در حوزه برخــورد با متخلفــان عفاف و حجاب و اســتفاده 
از محدودیــت هــای اجتماعی بــرای افــراد متخلف و هنجارشــکن، 

بازدارندگی خوبی ایجاد شود.
فرمانده کل انتظامی کشور به اقدامات پلیس در حوزه های دیگر امنیتی 
در سطح کشور اشــاره و بیان کرد: در بحث امنیت اجتماعی، برخورد 
بــا اراذل و اوباش، جمع آوری معتادان و دســتگیری مواد فروشــان و 
همچنین برخورد با ســارقان، به صورت شــبانه روزی در تالشــیم. اگر 
چه مســئله اقتصادی تاثیر بسزایی در این حوزه دارد اما هزینه های جرم 

پائین است و از بازدارندگی الزم برخودار نیست.
وی همچنیــن به رضایتمنــدی مقام معظم رهبری و مــردم از پلیس در 
تامیــن امنیت جامعه اشــاره کرد و افزود: بر اســاس نظر ســنجی های 
صورت گرفته پلیس به لحاظ کســب رضایت شهروندان از رتبه خوبی 

برخوردار است.
ایــن مقام ارشــد انتظامی کشــور خاطرنشــان کرد: اســتان مرکزی به 
لحاظ تعدد شــرکت ها و کارخانجات تولیدی و مشــکالت کارگری 
بــا تجمعات و اعتراضــات زیادی روبرو بوده و همچنیــن به دلیل معبر 
بودن این اســتان، بســیاری از محموله های کاالی قاچاق و مواد مخدر  
از این اســتان عبور  می کنند، اما بــا تالش های صورت گرفته فرمانده 
و مجموعــه انتظامی، اســتان مرکزی به لحاظ امنیتــی از رتبه خوبی در 

کشور برخوردار است.
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فرمانــده کل انتظامــی کشــور گفت: امــروز باالترین ســرمایه نیروی 
انتظامی اعتماد مردم است که باید حفظ شود .

ســردار حسین اشــتری روز چهارشنبه دوم شــهریور در آیین تکریم و 
معارفه فرمانده انتظامی اســتان مرکزی ضمن تبریک هفته دولت اظهار 
کرد: امروز جنگ ادراکی وجود دارد و دشمن به دنبال ضربه به حوزه 
هــای مختلــف از جمله فرهنگی و اقتصادی اســت و تالش دارد مردم 
را به ســمتی ببرد که نسبت به آینده و مســئولین ناامید شوند و مردم را 
به ســمتی ســوق دهد که تصور کنند فساد و تبعیض کشور را فراگرفته 

است.
وی افرود: با گذشــت 43 ســال از پیروزی انقالب اســالمی، علیرغم 
وجود مشــکالت ناشــی از تهدیدات و تحریم ها و فشــارهای بیرونی 
و گاهی ناکارآمدی برخی مدیران، پیشــرفت های خوبی بدست آمده 

فرمانده کل انتظامی کشور در سفر به اراک:

رویکرد اصلی دولت، اصالح رابطه با مردم است
اســت. مردم همواره در مقابــل تهاجمات دفاع کرده و ایســتاده اند و 

معتقدیم آینده خوبی در پیش خواهد بود.
فرمانده کل انتظامی کشــور بیان کرد: مجموعه انتظامی کشور توانسته 
گام هــای خوبی برای امنیت و آرامش و آســایش مــردم خصوصا در 

حوزه داخلی و امنیت عمومی بردارد.
وی با اشــاره به نظرســنجی انجام شــده توسط ایســپا گفت: طبق این 
نظرســنجی باالترین اعتماد مردم بعد از معلمان به مجموعه پلیس است.
ســردار اشتری ادامه داد: امروز باالترین ســرمایه نیروی انتظامی اعتماد 

مردم اســت که باید حفظ شود و مقتدرانه کارها را پیش ببریم.
وی ادامــه داد: اســتان مرکــزی دارای ویژگی های خــاص با مردمی 
متدین و والیت مدار و اســتانی اســت که به لحاظ صنعتی و کارگری 
ویژگی های خود را دارد، این اســتان در همسایگی چند استان است و 

حضور در مرکز آموزش مالک اشتر اراک
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بهره برداری از مدرسه روستای گوره زار

  شهرستان خنداب

اســتاندار مرکزی گفت: تکمیل پروژه های نیمه تمام در اســتان با شتاب 
خوبی در جریان است.

دکتر فرزاد مخلص االئمه اول شــهریورماه در نخستین روز از برنامه های 
گرامیداشت هفته دولت 1401 و در جریان سفر به خنداب و افتتاح پروژه 
های این شهرســتان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز به جهت آغاز 
رســمی بهره برداری از پروژه های هفته دولت به شهرســتان خنداب سفر 

داشتیم.
وی افزود: سهم خنداب از پروژه های قابل افتتاح هفته دولت به 92 پروژه 
می رسد و عملیات اجرایی یک پروژه با سرمایه گذاری بخشی خصوصی 

نیز آغاز شد.
مخلص االئمه رقم و اعتبار هزینه شــده برای پروژه های قابل بهره برداری 
شهرســتان را بالغ بر 90 میلیارد تومان دانست و گفت: مدرسه سه کالسه 
شهرســتان با مشــارکت یکی از بانک ها احداث و بهره برداری شد و تا 
پایــان هفته دولت طرح های مختلف در حوزه هــای اقتصادی، عمرانی، 

محورهای مواصالتی و ... افتتاح می شود.
اســتاندار مرکزی در آیین افتتاح پروژه زیرساخت و آسفالت راه ارتباطی 
روستای سیردر این شهرستان، با اشاره به اینکه این طرح سالها به صورت 
نیمه تمام باقی مانده بود، اظهار کرد: پروژه با همت جهادگونه مســئوالن 
و پیمانکار پروژه کار تمام شــد و شــاهد اتمام پروژه به صورت کیفی در 

زمانی مناسب هستیم.
وی بیان کرد: اراده دولت ســیزدهم بر اتمام پروژه های نیمه تمام اســت، 

استاندار مرکزی در آیین بهره برداری از پروژه های هفته دولت در خنداب:
اراده دولت سیزدهم بر اتمام پروژه های نیمه تمام است

92 پروژه اقتصادی و عمرانی در خنداب به بهره برداری رسید
متاسفانه حدود ۸0 هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که یکی از 

این: پروژه ها راه ارتباطی روستای سیردر شهرستان خنداب بود.
مخلص االئمه در دیدار با مردم در محل امامزاده محمد)ع( شــهر خنداب 
اشاره به اینکه شهریورماه بازه زمانی مهمی در تاریخ انقالب است چراکه 
پس از حادثه هفتم تیرماه 13۶0، دو تن از یاران امام و انقالب به شهادت 
رســیدند، اظهار کرد: پس از این اتفاق همچنان شاهد هجمه های جریان 
نفوذ بودیم و شرایط سختی سپری شد، شرایطی که اگر برای هر حکومت 
نوپایی که در حال دفاع و مقابله با جریان استکبار بود، رخ می داد شکست 

جدی رقم می خورد، اما این اتفاق برای جمهوری اسالمی رخ نداد.
وی با اشــاره به سخن امام راحل مبنی بر اینکه اگر رجایی و باهنر نیستند، 
اما خدا هســت، گفت: این نگاه عمیق حضرت امام و به پشــتوانه مردم و 
حکومت اســالمی، باعث شد که امروز در میانه دهه اول چهلواره انقالب 
اســالمی باشیم در حالی که بســیاری از انقالب های جهان در دهه سوم، 
بخشــی از انرژی و توان خود را از دســت دادند و به اصطالح دهه ســوم 

انقالب ها دهه انقالب میری نام گذاری شده است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: انقالب اسالمی در میانه دهه چهارم خود به 
مراتب قوی تر از دهه های گذشته است و مرزهای اقتدار هزاران کیلومتر 

پیشتر از مرزهای جغرافیایی رفته است.
مخلص االئمه با بیان اینکه مســلما با حضور مدیران جهادی که کار مردم 
را کار خود بدانند قطعا امور پیش می رود، گفت: امیدواریم که شهرستان 
خنداب بیش از گذشته پیشرفت کند و نواقص این منطقه با سرعت بیشتری 
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بهره برداری از پروژه لوله گذاری آبیاری تیپ روستای ورچه

  شهرستان خمین

استاندار مرکزی از افتتاح و بهره برداری از 49 طرح عمرانی و اقتصادی در 
شهرستان خمین در هفته دولت 1401 خبر داد.

دکتر فرزاد مخلص االئمه ســوم شــهریورماه در جریان ســفر به شهرستان 
خمین به مناسبت دومین روز از هفته دولت 1401، بیان کرد: امسال 49 طرح 
عمرانی و اقتصادی شــامل 3۸ طرح عمرانی و 11 طرح اقتصادی با صرف 
13992 میلیارد ریال اعتبار در زادگاه امام خمینی)ره( در هفته دولت آماده 

بهره برداری است.
وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی یک مرکز درمانگاه در روستای رباط 
مراد از توابع شهرستان با اعتبار 40 میلیارد ریال در هفته دولت، گفت: امروز با 
حضور سخنگوی دولت برخی طرح های شاخص نظیر خوابگاه دانشجویان 
دختر دانشکده علوم پزشکی خمین و لوله گذاری آبیاری تیپ در روستای 

ورچه  مورد بهره برداری قرار گرفت.
مخلص االئمه تصریح کرد: با راه اندازی این طرح ها 133۶ فرصت اشتغالزایی 

در زادگاه امام راحل ایجاد شد.
وی بیان کرد: تاکید رییس جمهوری بر این است که پروژه های نیمه تمامی 
که به مطالبه مردم تبدیل شــده اســت باید به ســرعت و به نفع مردم تعیین 
تکلیف و بهره برداری شود و پس از آن انرژی و منابع مالی بر پروژه و طرح 

های جدید متمرکز شود.
مخلص االئمه با اشــاره به برنامه های هفته دولت در استان مرکزی، افزود: 
در این هفته، طرح های بسیاری به ویژه طرح های نیمه تمامی که سالهاست 
به دلیل کمبود منابع مالی و یا عدم انگیزه کافی و ... به حال خود رها شــده 

استاندار مرکزی در آیین بهره برداری از پروژه های هفته دولت در خمین:
کاهش 40 درصدی آبرسانی سیار به روستاهای استان مرکزی
49 پروژه اقتصادی و عمرانی در خمین به بهره برداری رسید

بودند، بهره برداری خواهد شد.
استاندار مرکزی با بیان اینکه اراده دولت بر اتمام طرح های نیمه تمام و توجه 
جدی به بخش کشــاورزی است، گفت: در جریان سفر ریاست جمهوری 
برای حوزه جهاد کشاورزی، بالغ بر 2100 میلیارد تومان اعتبار مصوب شد 
که بخشی از پروژه های شامل احداث و بهسازی کانال های آبیاری با 1۸0 
میلیارد تومان اعتبار، آبیاری تحت فشــار و سامانه نوین آبیار با 170 میلیارد 
تومــان، مرمت و الیروبی قنوات با 250 میلیارد تومان و ... می شــود که به 

صورت متوازن برای قنوات استان توزیع می شود.
اســتاندار مرکزی تجهیز و نوسازی اراضی سنتی، تجهیز و نوسازی اراضی 
مدرن، مرمت و نگهداری سدهای خاکی با اعتبار 50 میلیارد تومان، اصالح 
و احیا و نوسازی باغات با اعتبار 100 میلیارد تومان، توسعه باغات و کشت 
گیاهــان دارویی در اراضی شــیب دار بــا اعتبار ۸5 میلیــارد تومان، ایجاد 
زیرساخت های مجتمع های گلخانه ای 50 میلیارد تومان، 10 میلیارد تومان 
برای شهرک کشاورزی خنداب، بیابانزدایی با مبلغ 50 میلیارد تومان و ... را 

دیگر مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان مرکزی برشمرد.
وی افزود: به برکت انقالب اسالمی رنگ و رخ بسیاری از شهرها و روستاها 
تغییــر کرده اســت و در حوزه های علمی، فنــاوری، تکنولوژی، عمرانی، 
زیرساخت ها، بهداشــت و درمان و ... اتفاقات بزرگ و مثبتی رقم خورده 
است و اگر خشکسالی ها نبود شرایط بهتری را شاهد بودیم که خوشبختانه 
دولت برنامه های خوبی در حوزه آبیاری های نوین و کشت گلخانه و تولید 

محصوالت با ارزش افزوده بیشتر و آب بری کمتر تدوین کرده است.
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بهره برداری از مرکز دیالیز پرنیان پور

  شهرستان تفرش

استاندار مرکزی گفت: فعالین در حوزه سالمت حضوری فعال دارند.
دکتر فرزاد مخلص االئمه پنجم شهریورماه در جریان سفر به شهرستان 
تفرش به جهت افتتاح پروژه های هفته دولت این شهرســتان بیان کرد: 
همزمــان بــا هفته دولت 1401، بالغ بر ۶7 طــرح عمرانی و اقتصادی  با 
اعتبــاری بالغ بر یک هزار و 700 میلیارد ریال به بهره برداری رســید و 

با افتتاح طرح های اقتصادی این منطقه، 594 اشــتغال ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه طرح های هفته دولت شهرســتان تفرش متنوع و بیشــتر 
در حوزه های عمران روســتایی، توزیع برق و بهداشت و درمان است، 
گفــت: شــتاب پروژه های عمرانی در  اســتان مرکزی شــکل گرفته و 

چشمگیرتر می شود.
مخلــص االئمه افزود: : ابتدای ســال جاری اعالم کردیــم که یکی از 
محورهای تحول سال 1401، شتاب چشمگیر در پروژه های استان است 
و این مهم در نقاط مختلف استان به همت کارکنان دولت، دستگاه های 

اجرایی و خیران در حال اجرا است.
وی گفت: طرح هایی که پیشــرفت فیزیکی باالیی داشــتند همزمان با 
هفته دولت در شهرســتان تفرش بهره برداری می شــوند و اکنون بیش 
از 20 طرح عمرانــی از جمله تکمیل طرح گردنه نقر، تامین منابع آب، 
مدرســه ، خانه محرومین با پیشرفت فیزیکی 90 درصد وجود دارد که 

در آینده نزدیک افتتاح می شود.
استاندار مرکزی در آیین افتتاح مرکز دیالیز خیرساز »علیرضا پرنیانپور« 

استاندار مرکزی در آیین بهره برداری از پروژه های هفته دولت در تفرش:
حضور فعال خیرین در حوزه سالمت 

67 پروژه اقتصادی و عمرانی در تفرش به بهره برداری رسید
تفــرش بیان کــرد: افتتــاح این مرکز با یــک اقدام مردمــی و اخالقی 
انجام شــده و یک کار بزرگ و ارزشــمند در باالترین ســطح کیفی و 
پاسخگویی به نیازهای درمانی استان و شهرستان تفرش است، که جای 

تقدیر دارد.
وی با تشــکر ویژه از خانواده خیر پرنیانپور، افزود: اقدامات خیر در این 
ابعاد، بیش از اینکه نیازمند توان مالی باشــد، نیارمند قلب بزرگ است.

اســتاندار مرکزی ادامــه داد: یکــی از مهمترین نیازهــا در هر جامعه، 
ســالمت اســت و خیران در این راســتا گام های بلندی برداشته اند و در 

ادامه مسیر خدمت نیز به همراهی خیران نیازمندیم. 
مخلص االئمه تصریح کرد: افتتاح طرح ها در ســطح اســتان و کشور به 
طور معمول بیشــتر در هفته دولت و دهه مبارک فجر صورت می گیرد 

و در این هفته نیز 770 طرح در اســتان مرکزی بهره برداری می شود.
وی اظهار داشــت: انقالب اســالمی برخالف همــه انقالب های جهان 
مقتدرتر از گذشته شده و مسیر خود را با قدرت طی می کند و در دهه 

پنجم خود قرار دارد.
استاندار مرکزی عنوان کرد: حضور خیران این استان در حوزه سالمت، 

مدرســه سازی، مراکز فرهنگی و امنیت است که جای تقدیر دارد.
مخلــص االئمــه اضافه کرد: همزمــان با هفته دولت امســال 770 طرح 
عمرانی از محل اعتبارات دولتی، دهیاری ها و خیرین در استان مرکزی 

بهره برداری می شود.
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دیدار با خانواده معزز شهید ملکا

بهره برداری از پروژه بهسازی معابر شهرستان

بازدید و بررسی میدانی شرکت آرد سبوس گل آذین

ادای احترام به مقام شامخ شهدا در گلزار شهدای آشتیان

UPS بازدید و بررسی میدانی شرکت تولید باتری های

بهره برداری از پروژه های توزیع برق
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بهره برداری از دستگاه سی تی اسکن بیمارستان امام سجاد )ع(

  شهرستان آشتیان

استاندار مرکزی گفت: ایجاد تحول بنیادی در چارچوب قانون، رویکرد 
محوری دولت سیزدهم است.

دکتر فرزاد مخلص االئمه پنجم شــهریورماه در جریان ســفر به شهرستان 
آشــتیان و افتتاح پروژه های هفته دولت، در حاشــیه بازدید از یک  واحد 
تولیــدی در جمــع خبرنگاران افــزود:  2۸ طرح عمرانــی و اقتصادی در 
شهرســتان مورد بهــره برداری قــرار گرفت و برای عملیاتــی کردن این 
طرح ها، اعتباری بالغ بر ۶70 میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی، بخش 

خصوصی و خیرین سرمایه گذاری شده است.
وی تاکید کرد: با اجرایی کردن طرح های اقتصادی، زمینه اشــتغال یک 
هزار و 34  نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در شهرستان آشتیان فراهم 

شده است.
مخلص االئمه افــزود: عمده طرح های عمرانی مربوط به توســعه عمران 
شــهری و روستایی، معابر، اجرای دیوار ســاحلی، طرح های حوزه برق و 

آب و فاضالب است. 
وی تصریح کرد: این شهرســتان نخســتین شهرستانی اســت که امروز به 
صورت کامل ســیم مســی شــبکه برق آن به کابل خودنگهدار تبدیل و 
اصالح شبکه برق شهرستان آشتیان به اتمام رسید و می توان  گفت شرکت 

توزیع برق در این راستا پیشرو بود.
اســتاندار مرکزی ادامه داد: خرید و تامین یک دســتگاه سی تی اسکن به 
بیمارســتان امام ســجاد ) ع( رویداد مهمی در روند تشــخیص بیماری ها 
در منطقه تفرش، آشــتیان، فراهان و خلجستان اســت که باید از تعامل و 

استاندار مرکزی در آیین بهره برداری از پروژه های هفته دولت در آشتیان:
ایجاد تحول بنیادی در چارچوب قانون، رویکرد محوری دولت است

29 پروژه اقتصادی و عمرانی در آشتیان به بهره برداری رسید
همکاری خیرین سالمت قدردانی کرد.

وی در آیین افتتاح دســتگاه ســی تی اســکن بیمارســتان امام سجاد )ع( 
شهرســتان آشــتیان افزود: تکمیل و بهره برداری از هزاران پروژه  توســط 
دولت پیگیری می شود که پس از سال ها توقف کامل و مطلق به به جریان 

افتاده و به زودی در جای جای کشور و استان مرکزی افتتاح می شود.
وی گفت: شهرســتان آشتیان گل سرسبد شهرســتان های استان به لحاظ 
پیشــینه تمدنی و نخبگی، حضور نخبگان و مشــاهیر گذشته است و شهر 
استثنایی است و بخش مهمی از هویت ملی و هویت استان مرکزی است. 
اســتاندار مرکزی ادامه داد: همدلی و هم افزایی شهرســتان آشــتیان مثال 
زدنی است و باید از این مهم حداکثر بهره گیری شود و سایر شهرستان ها 

و کشور باید از این همدلی و هم افزایی الگوگیری کنند.
مخلص االئمه عنوان کرد: برای رفع مشــکالت شهرســتان آشــتیان چند 
مصوبه در سفر رییس جمهوری پیگیری و سایر مسایل نیز با جدیت دنبال 

می شود.
وی تصریح کرد: توســعه عمران شهری و روســتایی در این خطه و سایر 

مناطق استان مرکزی در دستور کار جدی است.
وی بیــان کرد: مهمترین پــروژه ای که دولت در دســتور کار دارد بنا به 
دیدار رهبر معظم انقالب که در ۶ شــهریورماه ســال گذشته در دیدار با 
هیات دولت بیان فرمودند، ترمیم اعتماد عمومی مردم است و قطعا دولتی 
که از اعتماد مردم برخوردار باشــد دولت موفقی است و کارهای خود را 

می تواند به سرانجام برساند.
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دیدار با خانواده معزز شهید سیدعلی طباطبایی

بهره برداری از شرکت حامیان گستر زندگی های جدید

بهره برداری از 12 واحد مسکن مددجویی در پرندک

ادای احترام به مقام شامخ شهدا در گلزار شهدای مامونیه

بهره برداری از شرکت زاویه دارویی طب آریانا

بازدید از شرکت برزگر توان در شهرک صنعتی مامونیه
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بهره برداری از شرکت زاویه دارویی طب آریانا

  شهرستان زرندیه

اســتاندار مرکزی گفت: 3۶ پروژه عمرانی و اقتصادی در زرندیه به بهره 
برداری رسید.

دکتر فرزاد مخلص االئمه ششم شهریورماه 1401 به مناسبت هفته دولت و 
در جهت بهره برداری از پروژه های شهرستان زرندیه در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: در این شهرستان 3۶ پروژه عمرانی و اقتصادی به بهره برداری 
رسید که شامل طرح های توسعه روستایی، عمرانی شهری، صنعتی و طرح 

توسعه می شود.
وی اعتبار هزینه شــده برای این تعداد پروژه را بالغ بر 490 میلیارد تومان 
دانســت و گفت: طرح های اقتصادی شهرســتان ۸00 اشــتغال مستقیم و 

غیرمستقیم نیز ایجاد کرده است.
مخلص االئمه با بیان اینکه در این ســفر تعدادی واحد مســکونی مرتبط 
با طرح نهضت ملی مســکن در پرندک نیز افتتاح شــد، گفت: شهرستان 
زرندیه در ســفر ریاســت جمهوری کامال مورد توجه قــرار گرفت، این 
شهرستان در حوزه محورهای مواصالتی و شریانی دارای مشکالتی است، 
که باید به ســرعت برطرف شود، مســیر مامونیه به اتوبان ساوه، مامونیه به 
زاویه نیز باید در اســرع وقت مورد رســیدگی قرار گیرد و ذیل مصوبات 

سفر بخشی از کار به زودی آغاز می شود.
وی اضافه کرد: در حوزه کشاورزی، ورزش و جوانان، بهداشت و درمان، 
آموزش پــرورش، آموزش عالی، مبالغی برای کل اســتان در نظر گرفته 
شده اســت که حتما به صورت متوازن بین شهرستان های استان از جمله 
شهرســتان زرندیه اختصاص می یابد تا ارتقا در شــاخص ها به ویژه نقاط 

استاندار مرکزی در آیین بهره برداری از پروژه های هفته دولت در زرندیه:
صنایع، آب مورد نیاز خود را از بارچرخانی پساب تامین کنند

36 پروژه اقتصادی و عمرانی در زرندیه به بهره برداری رسید
روستایی را داشته باشیم.

اســتاندار مرکزی با بیان اینکه بازچرخانی پساب جز سیاست های اصلی 
وزارت نیرو در کشــور است، افزود: با توجه به تنش آبی و صنعتی بودن 
زرندیه موضوع بازچرخانی پســاب در کاگروه مدیریت منابع آب استان 
مورد بررسی قرار گرفته است، قطعا آب سطحی مرغوب را تحویل صنایع 

نمی دهیم و باید از بازچرخانی پساب آب مورد نیاز خود تامین کنند 
وی بیان کرد: در شــهرهای اســتان به غیر از ساوه تنش آب شرب وجود 
نداشته است که خوشــبختانه در سفر ریاست جمهوری مبلغ 500 میلیارد 
تومان برای انتقال آب از سد کوچری در نظر گرفته شد و کار به سرعت 

با کمک قرارگاه خاتم اجرایی می شود.
مخلص االئمه گفت: ســال گذشته 157 روستا در استان تنش آبی داشتند 
که امســال این رقم به 9۶ روستا رســید و از این تعداد نیمی از آنها با حل 
مباحث زیرســاخت ها روبرو خواهند شــد و طرح امام حســن مجتبی با 
کمک بســیج سازندگی مسئله تنش آب شرب در استان دنبال می شود تا 

در سال آینده مشکل خاصی نداشته باشیم.
وی بیان کرد: در طول یک سال گذشته، دولت و رییس جمهوری به 31 
اســتان سفر داشتند و مسائل مردم و استان ها از نزدیک مورد بررسی قرار 
گرفت و این سفر در استان مرکزی بالغ بر 224 مصوبه در قالب مجموعه 
ای از اقدامات عمرانی، توسعه شهری و روستایی، زیربنایی، زیرساختی و 
روساختی و ... به همراه داشت و باید تا پایان دولت این مصوبات اجرایی 

شوند و به هیچ عنوان به دولت بعدی منتقل نمی شوند.
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دیدار با خانواده معزز شهید نعمتی در روستای غرق آباد

بهره برداری از شرکت پترومهام در شهرک صنعتی نوبران

بهره برداری از کالنتری 1۳ شهرک علوی ساوه

ادای احترام به مقام شامخ شهدا در شهرصنعتی کاوه

بهره برداری از شرکت فن آوران اطالعات و ارتباطات نیتا

بهره برداری از واحد تولیدکننده اسپری های تنفسی پودر استنشاقی
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بهره برداری از اولین واحد تولیدکننده اسپری های تنفسی پودر استنشاقی ایران

  شهرستان ساوه

استاندار مرکزی گفت: توسعه ساوه در گروی مشارکت بخش خصوصی 
و دولتی است.

دکتر فرزاد مخلص االئمه ششم شــهریورماه 1401 در جریان سفر به ساوه 
به مناســبت هفته دولت و در آیین افتتاح کالنتری 13 علوی ســاوه با اشاره 
به اینکه دشمنان تالش داشتند که از همان ابتدا ضربات سنگینی به انقالب 
اســالمی وارد کنند و ترور شهید باهنر و شهید رجایی با فاصله بسیار کمی 
با اتفاق هفتم تیرماه مصداقی از این ضربات ســنگین است، اما موفق نشدند 
و بــا وجود همه ضربات پی در پی، امروز در میانه دهه اول از چهلواره دوم 
انقالب قرار داریم، شرایط مقتدرتر از گذشته است، این اقتدار حاصل خون 

شهدا، خانواده شهدا است.
مخلص االئمه افزود: ســاوه گل ســرآمد اقتصاد غیرنفتی استان مرکزی و 
کشــور به شــمار می رود و در هفته دولت ۸9 پروژه اقتصادی و عمرانی با 
صرف اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان با تولید 1500 فرصت شغلی به بهره 

برداری می رسد.
وی با بیان اینکه شهرســتان قطب اقتصادی و صنعتی اســتان مرکزی است، 
ظرفیت های اقتصادی فوق العاده ای دارد و در واقع کانون صنایع غیرنفتی 
کشــور به شــمار می رود، گفت: با درایت مدیران این شهرستان و حضور 
موثر ســرمایه گذاران مسیر رشد و پیشــرفت ساوه با شتاب مناسب در حال 

طی شدن است.
وی گفت: امیدواریم که در برنامه های بعدی و دهه مبارک فجر، پروژه های 

استاندار مرکزی در آیین بهره برداری از پروژه های هفته دولت در ساوه:
توسعه ساوه در گروی مشارکت بخش خصوصی و دولتی است
89 پروژه اقتصادی و عمرانی در ساوه به بهره برداری رسید

ناتمام شهرستان مورد بهره برداری قرار گیرد و شاهد تحولی در روند اتمام 
پروژه های نیمه تمام استان و شهرستان باشیم.

اســتاندار مرکزی بهره برداری از اسپری های تنفسی تولید شه توسط یک 
شرکت دارویی با سطح تکنولوژی باال، بهره برداری از شرکت تولید گوشی 
تلفن همراه با برند ویژه در کشور، آغاز فعالیت یک شرکت پتروشیمیایی و 
تولیدکننده مواد اولیه صنایع پتروشیمیایی در کشور، اصالح شبکه های برق 
در روستاها و بهره برداری از مسیرهای دسترسی در حوزه راه و شهرسازی را 

از جمله پروژه های افتتاح شده در شهرستان ساوه بیان کرد.
وی گفت: ششــم شــهریورماه سال گذشــته مقام معظم رهبری بزرگترین 
ســرمایه دولت را اعتماد عمومی دانستند که این اعتماد کمی آسیب دیده 
است و باید ترمیم شود، همچنین رییس جمهوری بزرگترین پروژه دولت را 

ترمیم اعتماد عمومی و امید مردم عنوان کرد.
استاندار مرکزی با بیان اینکه امید و اعتماد ضمن داشتن مفاهیم مستقل، اما 
موضوعاتی در هم تنیده هستند، افزود: در فرآیند ترمیم اعتماد عمومی همه 

ارکان کشور باید دولت را همراهی کنند.
وی 5 مولفه اصلی که دولت ها موظف به تامین و تضمین آن هستند را شامل 
رفاه عمومی، آزادی مبتنی بر مبانی دینی، امنیت، هدایت جامعه در شــئون 
مختلف و عدالت دانست و گفت: خوشبختانه مجموعه نیروی انتظامی در 
تمامی این مولفــه های نقش پررنگی دارد و برخی از مولفه ها مانند امنیت 

وظیفه مستقیم این نیرو است.
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اســتاندار مرکزی گفت: واگن پارس مپنا از افتخارات صنایع ســنگین و 
ریلی کشور است.

دکتر فرزاد مخلص االئمه هفتم شهریورماه 1401، در آیین بهره برداری از 
پروژه های هفته دولت شهرستان اراک و در مراسم افتتاح مدرسه روستای 
مهردشت)گاوخانه( بیان کرد: امروز به برکت خون شهدا و مجاهدت های 
بسیار، انقالب اسالمی در میانه دهه اول از چهلواره دوم انقالب قرار داریم 
قرار دارد و سرحدات سیاسی، نظامی، دفاعی، فرهنگی و اقتصادی کشور 
از سرحدات جغرافیایی فراتر رفته است و حضور و همراهی مردم در کنار 
نظام و انقالب نیز اقتدار کشــور را بیشــتر کرده است و باید قدردانی این 

همراهی و حمایت بود.
وی تصریح کرد: ششــم شــهریورماه ســال گذشــته مقام معظم رهبری 
بزرگترین ســرمایه دولت را اعتماد عمومی دانستند و فرمودند این اعتماد 
کمی آســیب دیده اســت و باید ترمیم شــود، همچنین رییس جمهوری 
بزرگتریــن پروژه دولت را ترمیم اعتمــاد عمومی و امید مردم عنوان کرد 
و امیدواریم با رویکرد دولت ســیزدهم و تغییر راهبرد پشت میزنشینی به 

حضور بی واسطه در میان مردم، اعتماد آفرینی بیشتری شکل گیرد.
اســتاندار مرکزی گفت: در طول یک ســال گذشــته، دولــت و رییس 
جمهوری به 31 اســتان سفر داشتند و مســائل مردم و استان ها از نزدیک 
مورد بررســی قرار گرفت و در کنار آن 100 بازدید ســرزده از استان ها 
و شــهرهای کشورتوسط رییس جمهوری صورت گرفت که در گذشته 

مثال نداشته است.

استاندار مرکزی در آیین بهره برداری از پروژه های هفته دولت در اراک:
واگن پارس مپنا از افتخارات صنایع سنگین و ریلی است

131 پروژه اقتصادی و عمرانی در اراک به بهره برداری رسید
وی بــا تاکید بر اینکه در پروژه های مختلف شــاهد تحرک و شــتاب 
بیشــتری هســتیم، گفت: قطعا مردم تفاوت ها را نسبت به گذشته درک 
خواهند کرد، بودجه عمرانی اســتان چندین برابر 10 ساله گذشته است 
که ظرف دو تا سه آینده به پروژه ها تزریق می شود و در کنار آن روش 

های دیگری برای تامین مالی پروژه ها در دستور قرار دارد.
مخلص االئمه با اشــاره به اتفاق بی نظیر ترتیب داده شده در هفته دولت 
1401، گفت: امســال برای اولین بار، همه اعضای کابینه دولت، معاونین 
و وزرا ظرف مدت یک روز)چهارم شــهریورماه( به 31 اســتان کشور 
ســفر کردند و تا پایان هفته این ســفرها با فراز و نشــیب مختلف ادامه 
خواهد داشــت و در طول هفته دولت اســتان مرکزی میزبان تعدادی از 
مســئوالن کشور بود که به واسطه این حضور و بهره برداری حداکثری، 

موفق به باز کردن برخی از گره ها و حل مشکالت شدیم.
وی بــا تاکید بــر اینکه مســلما ایــن حضور مســئوالن در بیــن مردم، 
اعتمادآفرینــی عمومی را به همراه دارد، کما اینکه در نظرســنجی های 
اخیر، روند کاهش اعتماد عمومی متوقف شــده اســت، افزود: در هفته 
دولت اســتان مرکزی 770 پــروژه عمرانی و اقتصادی بهــره برداری و 
کلنگ زنی شــد و تمامی شهرســتان ها از طرح های مناســبی بهره مند 

می شوند.
اســتاندار مرکزی گفت: تعداد زیادی مدرســه در این هفته وارد شبکه 
آموزش و پرورش استان شد و امیدواریم در قالب مصوبات سفر دولت 

تمامی مدارس کانکسی استان جمع آوری می شود.

تحویل 1۰۰ واگن واگن پارس به ناوگان ریلی کشور

  شهرستان اراک
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بهره برداری از شرکت ولکان پالست

  شهرستان شازند

اســتاندار مرکزی گفــت: در هفته دولــت ،1401 ۸2 پــروژه عمرانی و 
اقتصادی در شازند به بهره برداری رسید.

دکتر فرزاد مخلص االئمه هفتم شــهریورماه در جریان ســفر به شــازند و 
افتتاح پــروژه های هفته دولت این شهرســتان در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: در هفته دولــت 1401، بالغ بر ۸2 پروژه با صرف اعتبار حدود 250 
میلیارد تومان و تولید 194 فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم افتتاح و 10 

پروژه کلنگ زنی شد.
وی تصریح کرد: شهرســتان شازند قطب کشاورزی استان و قطب انرژی 
و صنعت کشور شــمار می رود، ظرفیت های بسیاری در خود جای داده 
اســت و  اقدامات  مناسبی در این شهرستان انجام گرفته است و در حوزه 

توسعه روستایی پروژه هایی در این هفته افتتاح شد.
مخلص االئمه با اشــاره به اینکه در این هفته 1۸ واحد مســکن محرومین 
تحویل مددجویان شــد و از فرآیند پیشرفت پروژه های صنعتی شهرستان 
نیز مورد بازدید قرار گرفت و ضمن بازدید از بیمارستان خیرساز هندودر 
امیدواریم به سرعت پروژه تکمیل و تحویل حوزه بهداشت و درمان شود 
تا ضمن انجام عملیات تجهیز در اســرع وقت، کار خدمات دهی به مردم 

را آغاز کند.
وی با بیــان اینکه در حوزه انرژی و تولیدی روند توســعه پروژه های در 
شهرستان شتاب مناسبی دارد، افزود: امیدواریم در ادامه سال، پروژه های 
نیمه تمام شــازند خاتمه یابد و با توجه به بودجه های مصوب و اختصاص 
یافته از ســفر ریاست جمهوری به اســتان مرکزی، می توانیم پروژه های 

استاندار مرکزی در آیین بهره برداری از پروژه های هفته دولت در شازند:
شازند قطب کشاورزی و صنعت استان مرکزی است

82 پروژه اقتصادی و عمرانی در شازند به بهره برداری رسید
شهرســتان در حــوزه های کشــاورزی، تکمیــل محورهای شــریانی و 
غیرشریانی، بهداشــت و درمان، ورزش و جوانان آموزش عمومی، جمع 
آوری مدارس کانکســی که تعداد آن در شازند بیش از دیگر شهرستان 
هاســت، را شــتاب بخشــید و در دهه مبارک فجر پروژه های بیشتری را 

افتتاح کرد تا مردم از این پروژه های منتفع شوند.
وی با اشاره به تالش و همکاری خوب برخی از دهیاری ها در اتمام پروژه 
های نیمه تمام، افزود: در مجموع از دهه فجر ســال گذشته تا هفته دولت 
1401، با تالش دســت اندرکاران اجرایی و بــا حرکت جهادی و تزریق 
مالی دولت کار به خوبی پیش رفته اســت و از این پس نیز شــاهد شتاب 

بیشتر در اتمام پروژه های نیمه تمام خواهیم بود.
مخلص االئمه تصریح کرد: دســتگاه های دولتــی، اداری و اجزای دولت 
باید همه تالش خود را برای افزایش اعتماد مردم به کار گیرند و این مهم 

جز با افزایش کارآمدی محقق نمی شود.
وی اظهار داشــت: امید مهمترین موتور محرکه برای پیشرفت و حرکت 
اســت و مدیران وظیفه دارند برنامه های خود را در راستای تحقق این مهم 

بکار گیرند.
اســتاندار مرکزی، از گروه های مردمی و خود جوش که این مســیر را در 
کشــور همراهی می کنند تقدیر کرد و افزود: در مسیر ترمیم رابطه مردم 
با مدیران و دولتمردان اقدامات زیادی اندیشــه شده که یکی از جلوه های 
آشــکار آن، 31 سفر اســتانی منجر به مصوبه در یک سال گذشته رییس 

جمهور بوده و این مهم به جز سفرهای دیگر است.
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بهره برداری از بازارچه صنایع دستی

  شهرستان کمیجان

اســتاندار مرکزی گفت: به مناســبت هفته دولت، ۶۶ پــروژه اقتصادی و 
عمرانی در شهرستان کمیجان افتتاح شد.

دکتر فرزاد مخلص االئمه هشتم شــهریورماه در جریان سفر به شهرستان 
کمیجان به مناســبت هفته دولــت 1401، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
از مجموع 770 طرح اقتصادی و عمرانی اســتان مرکزی، ۶۶ پروژه متعلق 
به شهرستان کمیجان است که با اعتباری بالغ بر 77 میلیارد تومان اجرایی 

شده اند.
وی اشــتغال حاصل از پروژه های اقتصادی را بالغ بر 250 شــغل مستقیم 
و غیرمســتقیم دانست و گفت: در این ســفر بازارچه دائمی صنایع دستی 
کمیجان افتتاح شد، سالن ورزشی روستای خسروبیگ مورد بهره بهرداری 
قرار گرفت و 27 سری جهیزیه به کمک کمیته امداد و خیرین نیز تحویل 

شد.
استاندار مرکزی گفت: امیدواریم به زودی شاهد رشد و توسعه شهرستان 

به ویژه در حوزه توسعه روستایی را شاهد باشیم.
وی در آیین افتتاح سالن ورزشی شهدای روستای خسروبیگ، اظهار کرد: 
تالش و اراده دولت سیزدهم بر تسریع و شتاب پروژه های نیمه کاره است 
و باید طرح ها ســریعا خاتمه یابد تا کشــور برای کارهای جدید بیشتری 

آماده شود.
وی بیان کرد: در طول یک ســال اخیر دولت 31 ســفر استانی داشت که 
مســبوق به ســابقه نیســت، اما دولت برای کم کردن فاصلــه بین مردم و 

استاندار مرکزی در آیین بهره برداری از پروژه های هفته دولت در کمیجان:
انجام 31 سفر استانی به منظور کاهش فاصله بین مردم و دولتمردان

66 پروژه اقتصادی و عمرانی در کمیجان به بهره برداری رسید
دولتمردان این سیاست و رویکرد را دنبال کرد تا مسائل و مشکالت استان 
ها توســط شــخص رییس جمهوری بازدید و بررسی شود و به زودی نیز 

دور دوم سفرها آغاز می شود.
اســتاندار مرکزی اضافه کرد: در هفته دولت نیز ۶2 ســفر توسط کابینه، 
مسئوالن و وزرا و معاونین رییس جمهوری انجام گرفت و استان مرکزی 
نیز ســوم و چهارم شــهریورماه ها میزبان ســخنگوی دولت و سرپرست 
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بود و امیدواریم به کمک این سفرها 
و مصوبات سفر ریاست جمهوری برخی عقب افتادگی ها و کارهای روی 

زمین مانده جبران شود.
وی با اشــاره به اینکه پروژه هایی که ۶ ماهه اول ســال خاتمه می یابد در 
هفته دولت به بهره برداری می رســند، گفت: امروز در کمیجان ۶۶ طرح 
و پروژه در حوزه توســعه و عمران شهری و روستایی، جهاد کشاورزی، 
بهداشــت و درمان، فرهنگــی، ورزش و جوانان، گردشــگری با صرف 

اعتباری بالغ بر 77 میلیارد تومان بهره برداری شد.
استاندار مرکزی افزود: به کمک طرح های هفته دولت شهرستان کمیجان 

250 فرصت شغلی ایجاد می شود.
وی بــا بیان اینکه در این هفته 770 طرح در کل اســتان به مناســبت هفته 
دولت به بهره برداری می رسد، گفت: احداث این سالن ورزشی روستای 
خسروبیگ یکی از الزامات منطقه بود که امیدواریم خدمات خوبی را به 

بهره برداران و جوانان و نوجوانان ارائه کند.
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بهره برداری از 1۰ واحد مسکن مددجویی

  شهرستان فراهان

اســتاندار مرکزی گفت: بــه منظور الیروبی و مرمت قنــوات برنامه های 
خوبی در استان تدوین شده است.

دکتر فرزاد مخلص االئمه هشــتم شــهریورماه 1401، در جریان ســفر به 
فراهان و افتتاح پروژه های هفته دولت این شهرستان در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: در هفته دولت 1401، بالغ بر 59 پروژه عمرانی واقتصادی بهره 

برداری و کلنگ زنی شد.
وی با اشــاره به اینکه از این تعداد پروژه 40 طرح مورد بهره برداری قرار 
گرفت که عمدتا در حوزه روستایی است و عملیات اجرایی 19 پروژه نیز 
آغاز شــد، افزود: مجموع اعتبار هزینه شــده برای پروژه های افتتاح شده 
بالغ بر 3۶ میلیارد تومان است و در این مسیر بخش خصوصی و خیرین در 

کنار دولت بودند.
اســتاندار مرکزی اضافه کرد: طرح های اقتصادی شهرســتان حدود 155 
فرصت شغلی مستقیم و غیر مســتقیم به همراه دارد، گفت: اصالح شبکه 
برق، اصالح معابر و مرمت قنوات در روستاها از جمله روستای عزیزآباد 
که در ســیل اخیر مورد آســیب قرار گرفت از جمله پروژه های عمرانی 

شهرستان به شمار می رود.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه مرمت و الیروبی قنوات، برنامه مفصلی در 
استان تدوین شده است، گفت: در سفر دولت به استان، منابع مالی خوبی 
در این حوزه و بازســازی اراضی سنتی، مدرن سازی اراضی کشاورزی، 
آبیاری نوین و ... اختصاص یافته اســت و به شکل متوازن در سطح استان 

استاندار مرکزی در آیین بهره برداری از پروژه های هفته دولت در فراهان:
تدوین برنامه الیروبی و مرمت قنوات در استان مرکزی

59 پروژه اقتصادی و عمرانی در فراهان به بهره برداری رسید
توزیع می شــود و مســلما شهرســتان فراهان به عنوان قطب کشاورزی و 

دامپروری استان سهم مناسبی از منابع دولت در اختیار خواهد داشت.
استاندار مرکزی تاکید کرد: پایه و بنیان ریشه دار نظام جمهوری اسالمی 
مانع از شکست آن شده و اکنون در حال رسیدن به نیمه نخست دهه اول 
از چهل واره دوم انقالب هستیم و به مراتب در شرایطی مقتدرتر و باثبات 

تر از دهه اول انقالب هستیم .
مخلص االئمه گفت: ششــم شــهریورماه پارســال رهبر معظم انقالب در 
دیدار با اعضای هیات دولت تاکید کردند که اعتماد عمومی و امید مردم 
آسیب دیده و بر همین اساس تقویت اعتماد عمومی در دستور کار دولت 

قرار گرفت.
مخلــص االئمه بزرگترین ســرمایه دولــت را اعتماد عمومــی و افزایش 
رضایتمندی مردم بیان کرد و گفت: بر همه روشــن است که رهبر معظم 
انقالب بر بحث امید مردم بســیار حســاس هستند و ایجاد ناامیدی را یک 

حرام ملی و حرام شرعی می دانند.
وی ادامــه داد: در مجموع اعتماد عمومــی و امید مردم به لحاظ مفهومی 
به هم نزدیک و درهم تنیده اســت اما در مجموع 2 مفهوم مســتقل است 
و امیدهــا با ارائــه محتواها افزایش پیدا می کند نــه اینکه ادراک مردم را 
دستکاری کنیم و مردم بر اساس ادراکات و احساسات تصمیم می گیرند 
و این مهم مدنظر باشــد چنانچه امید میان مردم نباشــد در هیچ برهه ای از 

زندگی مردم پیشرفتی حاصل نمی شود.
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بهره برداری از نیروگاه برق سیمان عمران انارک

  شهرستان دلیجان

استاندار مرکزی گفت: استفاده از ظرفیت های نیروگاه های تجدیدپذیر 
و خورشیدی راه نجات کشور در حوزه انرژی است.

دکتر فرزاد مخلص االئمه دهم شــهریورماه در جریان سفر به شهرستان 
دلیجان به مناســبت هفته دولت اظهار کرد: تعــداد 41 پروژه عمرانی و 

اقتصادی در دلیجان مورد بهره برداری و کلنگ زنی قرار گرفت.
وی با اشــاره بــه اینکه از این تعداد پروژه 40 مــورد افتتاح و یک مورد 
کلنگ زنی شد، گفت: 570 میلیارد تومان برای این تعداد پروژه سرمایه 

گذاری شده است و 470 فرصت شغلی ایجاد می کند.
اســتاندار مرکزی تصریح کرد: شهرســتان دلیجان یکــی از قطب های 
صنعتی اســتان اســت و ظرفیت های منحصر به فردی دارد و به واســطه 
شــرکت های خاص در منطقه و نخبــگان ویژه جایگاه خوبی را به خود 
اختصاص داده اند و صنایع به دنبال طرح توســعه هســتند که باید موانع 
موجود در این راســتا رفع شــود و ظرف روزهای آتی مجوزهایی برای 
ســرمایه گذاری در منطقه صادر می شود تا مسیر رشد و توسعه استان و 

دلیجان هموار شود.
وی با اشاره به افتتاح نیروگاه 12 مگاواتی دیجی)نیروگاه تولید پراکنده( 
بیان کرد: توسعه نیروگاه های تولید برق پراکنده در کشور و تولید برق 
تجدیدپذیر سیاســت دولت است و از مدیران ارشد صنایع استان دعوت 
می کنیم که در این نیروگاه ســرمایه گذاری کنند، البته در حوزه انرژی 
های تجدید پذیر ســاختگاه هایی در اســتان در نظر گرفته شده است و 

استاندار مرکزی در آیین بهره برداری از پروژه های هفته دولت در دلیجان:
نجات کشور در حوزه انرژی، در توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر است

41 پروژه اقتصادی و عمرانی در دلیجان به بهره برداری رسید
در واقــع این اقدام به لحاظ تجاری و اتصال به منبع پایدار بســیار مهم و 

موثر است.
مخلص االئمه نجات کشــور در حوزه انرژی را استفاده از ظرفیت های 
بی نظیر نیروگاهای تجدیدپذیر و خورشــیدی دانســت و گفت: دولت 
تولید 10 هزار مگاوات برق خورشــیدی را هدفگذاری کرده است که 
در گام نخست 4 هزار مگاوات آن تولید می شود و سهم استان مرکزی 
در این عرصه تامین 700 مگاوات برق خورشــیدی است و حال حاضر 
بزرگترین نیروگاه برق خورشــیدی با ظرفیت 100 مگاوات در محالت 

در حال ساخت است.
استاندار مرکزی اضافه کرد: استان مرکزی ظرفیت تولید برق خورشیدی 
تا ظرفیت هزار مگاوات را دارد و در صدد خودکفایی شرکت در تامین 

برق هستیم.
وی بیــان کرد: وی با تاکید بر اینکه رویکرد دولت ســیزدهم در مواجه 
با مردم و سرکشــی به شهرها و شهرســتان ها با دولت های قبل متفاوت 
اســت و راهبرد پشت میز نشــینی به راهبرد حضور مستقیم و بی تکلف 
در بین مردم تبدیل شــده است، گفت: طی سال اول فعالیت دولت، 31 
استان کشور مورد بازدید قرار گرفت و این رویه به شکل دیگر ادامه می 
یابد تا دور دوم سفرها شــکل بگیرد و هفته دولت امسال با حضور همه 
دولتمــردان، وزرا و معاونین رییس جمهوری در نقاط مختلف کشــور 
برگزار می شود و هر وزیر حداقل در دو استان حضور خواهند داشت.
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بهره برداری از واحد فیلتر پرس کارخانه تولید مس محمدآباد

  شهرستان محالت

اســتاندار مرکزی گفت: دســتگاه های اجرایی اســتان موظفند حداکثر 
تسهیلگری را برای سرمایه گذاری، سرمایه گذاران فراهم کنند.

دکتر فرزاد مخلص االئمه دهم شــهریورماه در جریان سفر به شهرستان 
محــالت به مناســبت هفته دولت اظهار کرد: در شهرســتان محالت 21 
طرح عمرانی و اقتصادی با ســرمایه گــذاری 21۶ میلیارد تومان و تولید 

490 فرصت شغلی افتتاح شد.
وی افزود: در این هفته صنایع حوزه نساجی، گلخانه ها وارد مدار تولید 
شــدند و ظرفیت های فوق العاده ای در منطقه وجود دارد و خوشبختانه 

سرمایه گذاران به خوبی این ظرفیت ها را شناسایی کرده اند.
اســتاندار مرکــزی تصریح کرد: دســتگاه های اجرایی اســتان موظفند 
حداکثر تســهیلگری را برای ســرمایه گذاران جهت استفاده از ظرفیت 
های موجود اســتان و شهرســتان ها فراهم کنند تا رشد اقتصادی استان 

رقم بخورد.
وی تصریح کرد: در ســند تحول دولت مردمی، بهبود و تغییر شــرایط 
جامعه به نفع مردم هدفگذاری شــده و اجرای این مهم  درقالب سه افق 

کوتاه مدت، میان و بلند مدت برنامه ریزی شده است.
اســتاندار مرکزی عنوان کرد: افزایش کارآمدی دســتگاه های دولتی و 
دوایر اجرایی از مولفه های کلیدی ایجاد و ارتقای اعتماد عمومی مردم 

است و این مهم باید تقویت شود تا به افق مطلوب تر دست یابیم.
مخلص االئمه تصریح کرد: 200 شبکه رسانه ای منافق و نفوذی پرقدرت 

استاندار مرکزی در آیین بهره برداری از پروژه های هفته دولت در محالت:
تسهیلگری در امر سرمایه گذاری، وظیفه دستگاه های اجرایی
21 پروژه اقتصادی و عمرانی در محالت به بهره برداری رسید

که بودجــه کالنی برای آن هزینه می شــود در تالش هســتند که نظام 
جمهوری اســالمی را ناکارآمد جلــوه دهند و هدفی جز این ندارند و با 

بهره گیری از ظرفیت رسانه آن را برجسته کنند.
وی افزود: رشد اقتصادی کشور در 10 سال گذشته صفر بوده در حالی 
که میزان نقدینگی 10 برابر شــده و دولت ســیزدهم در تالش است این 

مهم را در مسیر صحیح هدایت کند.
اســتاندار مرکزی عنوان کرد : دولت ســیزدهم بخــش قابل توجهی از 
بودجه کشور را در راستای ترمیم و تکمیل طرح های عمرانی اختصاص 
داده که این میزان اعتبار در تمام حوزه ها برای اســتان مرکزی 11 هزار 
و 200 میلیارد تومان مصوب شده است و باید اذعان داشت هیچ طرحی 
از مصوبات دولت ســبزدهم به دولت آتی منتقل نمی شود و دولت آتی 

بدهکار دولت کنونی نیست.
وی خاطر نشــان کرد: امید اســت با انجام فعالیت هــا و عملکرد مثبت 
مسئوالن دســتگاه های اجرایی شرایط امیدوارکننده ای برای مردم ایجاد 
کنیم، هر چند در بازه زمانی کوتاه مدت بر اساس یک نظرسنجی میزان 

اعتماد عمومی مردم تاحدودی بهبود یافته است.
مخلص االئمه اضافه کرد: به برکت انقالب اسالمی رنگ و رخ بسیاری 
از شهرها و روســتاها تغییر کرده است و در حوزه های علمی، فناوری، 
تکنولوژی، عمرانی، زیرســاخت ها، بهداشــت و درمــان و ... اتفاقات 

بزرگ و مثبتی رقم خورده است.
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راستای امیدآفرینی باشد بسیار اهمیت دارد و امید است تعامل و همکاری 
استمرار داشته باشد .

وی با اشاره به اینکه در هفته دولت عملیات اجرایی هیچ طرحی آغاز 
نمی شود، گفت: ارائه آمار طرح ها نیز باید هماهنگ و صحیح باشد و 
از شنبه هفته آینده، این نشست سه بار در هفته تشکیل و دستگاه های 

اجرایی باید مصوبات نشست را برای استانداری ارسال کنند.
پروژه ای کلنگ زنی نمی شود/محوریت با بهره برداری از پروژه های 

نیمه کاره است
بررسی روند  به جهت  نیز  هفته دولت 1401  و در آستانه  مردادماه   31
برگزاری برنامه های این هفته نشست گرامیداشت هفته دولت نیز مجدد 

برگزار شد.
نظری در این نشست بیان کرد: ظرفیت سازی الزم برای ارائه عملکرد 
راستای  در  فعالیت دولت سیزدهم  آغاز  از  استان،  اجرایی  دستگاه های 
ایجاد آمید آفرینی در جامعه صورت گیرد. رویکرد دولت سیزدهم در 
هفته دولت، متفاوت از دولت های گذشته است چرا که آغاز عملیات 
از طرح های  بهره برداری  با  اجرایی طرحی آغاز نمی شود و محوریت 

عمرانی و اقتصادی نیمه کاره است.

با  دولت  هفته  طرح های  از  بهره برداری  شده  مقرر  داشت:  اظهار  وی 
رویکرد امیدآفرینی و تبیین با حضور و مشارکت پررنگ مردم باشد و 
فرمانداران در این هفته از دورافتاده ترین روستا تا شهر ارتباط مستقیم و 

چهره به چهره با مردم داشته باشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی با بیان اینکه شهیدان 
به  ناجوانمرادنه  و  دادند  تشکیل  را  مکتبی  دولت  اولین  باهنر  و  رجایی 
شهادت رسیدند،گفت: 43 سال از عمر با برکت انقالب اسالمی می گذرد 
و این کشور روز به روز مقتدرتر شده و از روزهای اول پیروزی انقالب 
تاکنون، دشمنان به دنبال ضربه بزند و از آنجا که قرار است این کشور 
آغازگر حکومت جهانی امام زمان)عج( باشد، سختی های زیادی پشت 
سر گذاشته شده و امروز جمهوری اسالمی و یک کشور تاثیرگذار است.
وی افزود: امروز جمهوری اسالمی قدرت مطلق منطقه است و با اقتدار 
هیچ  امنیتی  حوزه  در  و  می آورد  در  زانو  به  االسد  عین  در  را  آمریکا 

تصمیمی بدون حضور ایران اتخاذ نمی شود.
نظری اظهار کرد: شاید در یک سال توقعات زیادی از یک دولت نباشد، 
اما دولت سیزدهم در یک سال گذشته اقدامات و گام های بلندی را در 
عرصه های مختلف برداشته که باید اطالع رسانی ویژه در این خصوص 

صورت گیرد،  دولت سیزدهم در شرایطی دولت را تحویل گرفت که 
فقط ۸0 هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود داشت. 

دولت  خدمات  ارایه  برای  فرصت  بهترین  دولت  هفته  کرد:  بیان  وی 
سیزدهم است و رسانه ها باید در این راستا تالش ویژه و مضاعفی به کار 
باید دستاوردهای دولت در طول یک  نیز  اجرایی  گیرند، دستگاه های 
سال گذشته را به صورت ویژه ارائه دهند و روابط عمومی های منفعل 
باید به موتور محرکه ارایه اخبار دستگاه های خود تبدیل شوند این هفته 
فرصت مناسبی است تا مسئوالن از پای میز خود بلند شوند و برای حل 

مشکالت مردم در میدان کنار مردم باشند.
میزهای  افزود:  مرکزی  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
این  در  ویژه  و ظرفیت های  نمادین خارج شوند  از حالت  باید  خدمت 

خصوص برای قشرهای مختلف تعریف شود.
رئیس شورای اطالع رسانی استان مرکزی 13 شهریورماه نیز در شورای 
اطالع رسانی استان نیز بیان کرد: انتقاد سازنده نسبت به عملکرد دولت 
در  دولت  دستاوردهای  دادن  جلوه  کمرنگ  اما  است  پذیرش  مورد 
راستای ایجاد یاس و ناامیدی میان مردم در شان و زیبنده نظام جمهوری 
اسالمی نیست و بنا بر فرمایشات رهبر معظم انقالب سفر رئیس جمهور 
و هیات دولت به 31 استان کشور طی یک سال اقدام بزرگی در راستای 
است. تقدیر  قابل  که  بود  دولتمردان  و  مردم  رابطه  و  اعتماد   ترمیم 
نظری ضمن تاکید بر اینکه اطالع رسانی صحیح تنها تعریف و تمجید 
از دولت نیست گفت: اختالف زیادی میان اقدامات انجام شده از سوی 
دولت و بازنشر اخبار در فضای مجازی و برخی رسانه ها وجود دارد که 
باید در این راستا مخاطب شناسی و آگاهی بخشی الزم صورت گیرد که 
می طلبد از سوی شورای اطالع رسانی استان در این زمینه هدفگذاری 

الزم انجام شود.
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برگزاری جلسات گرامیداشت هفته دولت
از اوایل مردادماه برنامه ریزی برای برگزاری برنامه های گرامیداشت هفته 
دولت 1401 که در واقع اولین هفته دولت، در دولت سیزدهم به شمار 
می رود از سوی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی بعنوان 
رییس ستاد بزرگداشت هفته دولت و شورای هماهنگی بزرگداشت هفته 

دولت آغاز شد.
اقدامات دولت باید به درستی به آحاد جامعه منعکس شود

با حضور  و  مرکزی  استان  رسانی  اطالع  قالب شورای  در  جلسه  اولین 
مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی و بهنام نظری معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی در تاریخ 10 مردادماه 1401 برگزار 

شد.
دستگاه های  توسط  اقداماتی  اکنون  کرد:  بیان  نشست  این  در  نظری 
اجرایی استان در حال انجام است که انتقال این دستاوردها و اقدامات به 
آحاد جامعه مغفول مانده که نیاز است با تقویت روابط عمومی ها زمینه 

انتقال این دستاوردها به جامعه فراهم شود.
وی ادامه داد: هیات رئیسه روابط عمومی های استان مرکزی باید رصد 
الزم را به اقدامات روابط عمومی ها داشته باشد و تنها به برگزاری این 

نشست ها اکتفا نشود.

کرد:  خاطرنشان  مرکزی  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
با  روابط عمومی دستگاه های این استان درون دستگاهی عمل نکنند و 
توجه به اینکه با حجم گسترده ای از مخاطبان در ارتباط هستند در سایر 

حوزه ها نیز فعالیت داشته و اقدامات دولت را به جامعه منتقل کنند.
جمله  از  را  بحران  مدیریت  زمینه  در  ها  خبرگزاری  به  آموزش  نظری 
نیازهای جامعه خبری استان مرکزی عنوان کرد و گفت: خبرگزاری های 
این استان از آموزش های الزم در زمینه مدیریت بحران برخوردار نبوده 

و در این زمینه ضعیف هستند.
بینی،  پیش  مرحله  در  مرکزی  استان  بحران  مدیریت  داد:  ادامه  وی 
اکنون که در  و  بحران خوب عمل کرد  برابر  پیشگیری و آمادگی در 
بازتوانی دولت خود را موظف به ساخت خانه های  بازسازی و  مرحله 

مردم می داند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی با یادآوری تالش 
مردم  به  رسانی  خدمت  زمینه  در  استان  دستگاه های  و  مسئوالن  های 
روستای آهنگران گفت: انتقال خدمات مسئوالن در هنگام بروز سیالب 

و بحران امید آفرینی در جامعه را به همراه داشته و نیاز است این اقدامات 
به مردم منتقل شود.

اقدامات کیفی و دارای آثار ملموس، پررنگ شود
 15 تاریخ  در  دولت،  هفته  گرامیداشت  برگزاری  برای  جلسه  دومین 

مردادماه 1401 برگزار شد.
های  بخش  مدیران  و  دولت  داشت:  تاکید  نشست  این  در  نظری  بهنام 
مختلف خدمات و فعالیت های ارزنده ای داشته اند و انتظار است این 

فعالیت ها به صورت گسترده در جامعه منعکس شود.
وی با بیان اینکه در راستای برگزاری هفته گرامیداشت شهیدان رجایی و 
باهنر که به عنوان هفته دولت نامگذاری شده دستاوردهای دولت سیزدهم 
را برای مردم تبیین کنیم، گفت: در کنار تمام اقدامات انجام شده، شعار 
فاخر دولت سیزدهم باید، با مردم بودن را برای مردم بودن تغییر دهیم. 
یک مسئول با چنین روحیه ای می تواند در تراز دولت سیزدهم باشد و 
این مهم باید برای مردم ملموس باشد که انجام تمام اقدامات و فعالیت 

های ما برای مردم است.
و  کرد  ایجاد  را  اعتمادسازی  مردم  میان  باید  اینکه  بر  تاکید  با  نظری 
رویکرد پشت میزنشینی باید تغییر کند، گفت: اقدامات کیفی که آثار آن 
برای مردم ملموس بود باید مدنظر قرار گیرد و با انعکاس اخبار مثبت از 
سوی دولت که در یکسال گذشته انجام شده باید اعتمادسازی بین مردم 
صورت گیرد و اقدامات شاخص را کیفی گزینی کنیم و در مصوبات 

لحاظ شود.
نظری با بیان اینکه در آیین بزرگداشت هفته دولت دو موضوع اعم از 
حضور میدانی مدیران برای افتتاح طرح ها و شیوه اطالع رسانی که در 
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برق  قطعی  که  شد  سازماندهی  شکلی  به  امسال  برق  دقیق  بسیار  ریزی 
خانگی کامال متوقف شد.

استاندار مرکزی اضافه کرد: برای بخش کشاورزی و صنعت برنامه ریزی 
برق به شکلی بود که حداقل خسارت را متحمل شوند و همکاری خوبی 
در بخش تجاری و خانگی و مصرف بهینه در بخش کشاورزی و صنعت 
را شاهد بودیم و امروز به پایان مرحله اضطرار رسیده ایم و ساعات کاری 
نیز از هفته آینده به شرایط عادی باز می گردد، اما راه گریز از این شرایط 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر است و نیروگاه خورشیدی نمونه کلیدی 

در این حوزه به شمار می رود.
وی تصریح کرد: امروز برق از طریق انرژی های تجدیدناپذیر تامین می 
شود در حالی که باید به سمت انرژی های تجدید پذیر حرکت کرد و 
دولت در این راستا، تولید حداقل 10 هزار مگاوات از این منابع با محور 
نیروگاه های خورشیدی هدفگذاری کرده است، در فاز اول تولید 4 هزار 
مگاوات برق خورشیدی برنامه ریزی کرده است و سهم استان مرکزی 

تولید 700 مگاوات است.
استاندار مرکزی امروز میزان تولید برق خورشیدی در کشور کمتر از هزار 
مگاوات است، گفت: در حال حاضر بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور 
در شهرستان محالت در حال احداث است و امیدواریم ظرف هفته های 
آینده فاز نخست این نیروگاه با ظرفیت بیش از 100 مگاوات افتتاح شود 
و برای 700 مگاوات دیگر در استان و تمامی شهرستان ها نیز برنامه ریزی 
شده است و از صنایع استان برای سرمایه گذاری در تولید برق خورشیدی 

دعوت به عمل آمده است.
وی تاکید کرد: پیش نیازهای این طرح در کشور و استان مرکزی مهیا شده 
اند و به آن بسیار امیدوار هستیم و به سرعت با سرمایه گذاران همکاری 

می شود.
مخلص االئمه اضافه کرد: بزرگترین کارخانه تولید تجهیزات نیروگاه های 
خورشیدی کشور نیز در شهرستان خمین مستقر است که تمامی تجهیزات 
مورد نیاز یک نیروگاه را به صورت کامل تولید می کند و تا سال 1404 

فناوری آن کامال بومی خواهد شد.

مخلص االئمه تصریح کرد: در سفر ریاست جمهوری، یکی از مواردی که 
مطرح شده، ارتقای شبکه بزرگراهی و آزادراهی استان بود و در این راستا 
مصوبات خوبی اخذ شد به طوری که حدود 3 هزار میلیارد تومان اعتبار 

اختصاص یافت.
وی اضافه کرد: برای محور اراک - بروجرد که نیازمند بهسازی و روکش 
آسفالت است و تکمیل بزرگراه شمال به جنوب اعتبار مناسبی اختصاص 

و  فراهان  به طرف آشتیان،  اراک  بزرگراه  احداث  است، همچنین  یافته 
نیز پیشنهاد شد و مسئله انجام مطالعات برای این پروژه به  آزادراه ساوه 

تصویب رسید.
دیگر  و  ساوه  کنارگذر  تکمیل  برای  اینکه  به  اشاره  با  مرکزی  استاندار 
کمربندیها استان منابع مالی اختصاص یافته است، تاکید کرد: هیچ کدام از 
مصوبات سفر ریاست جمهوری به دولت بعدی منتقل نخواهد شد و باید 
نهایتا پروژه تا سال 1402 باید اجرایی شوند و مسلما پروژه های نیمه تمام 
را می توان با تزریق مالی، تغییر مدیریتی و تغییر پیمانکار به سرانجام رساند.
وی افزود: امروز کشور با ۸0 هزار پروژه نیمه تمام روبرو است که حتی 
اگر 30 سال بودجه کشور برای آنها اختصاص یابد، تکمیل نشود بر همین 
اساس دولت سیزدهم با رویکرد اتمام پروژه های نیمه تمام، اولویت بندی 
طرح ها را به انجام رسانده است و پروژه جدید غیرقابل اجرا را آغاز نمی 

کند.
به  امسال  ولیعصر  بیمارستان  اضافه کرد: عملیات ساخت  االئمه  مخلص 
انجام       بیمارستان  اوایل سال آتی تجهیز  یابد و  صورت کامل خاتمه می 

می گیرد تا به سرعت وارد فاز بهره برداری شود.
پیاده روی  برای  اندیشیده شده  تمهیدات  مرکزی در خصوص  استاندار 
مراسم  این  در  زائر  میلیون   5 می شود حدود  بینی  پیش  اربعین گفت:  
شرکت کنند، استان مرکزی به عنوان شاهراه عبوری از چند محور، جز 
مسیرهای پرتردد خواهد بود، همچنین تعداد زیادی موکب از این استان 
راهی می شوند و در این راستا برنامه های بسیاری در حال پیش بینی است.
مخلص االئمه تاکید کرد: آماده سازی بخش زیادی از زیرساخت های 
پایانه مرزی مهران بر عهده استان مرکزی است و در طول مسیر داخل استان 
نیز موکب های بسیاری فعال خواهند شد، تمامی فعالیت های اربعین کامال 
مردمی است و تنها خدمات زیرساختی مانند تامین آب و برق و گاز و ... 

توسط دستگاه های دولتی فراهم می شود.
مخلص االئمه تاکید کرد: آماده سازی بخش زیادی از زیرساخت های 
پایانه مرزی مهران بر عهده استان مرکزی است و در طول مسیر داخل استان 
نیز موکب های بسیاری فعال خواهند شد، تمامی فعالیت های اربعین کامال 
مردمی است و تنها خدمات زیرساختی مانند تامین آب و برق و گاز و ... 

توسط دستگاه های دولتی فراهم می شود.
وی افزود: برای موکب استان در مهران تمهیدات کامل اندیشیده شده اند 
و سازوکار الزم برای استقرار موکب در خاک اراک نیز پیش بینی شده 
است و امیدواریم که سفر معنوی خوبی تدارک دیده شود و با کمبود 

خاصی روبرو نشویم.
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تمام مصوبات در دولت سیزدهم اجرایی می شوند
استاندار مرکزی گفت: هیچ کدام از مصوبات سفر ریاست جمهوری به 

استان مرکزی در 31 تیرماه 1401 به دولت بعدی منتقل نخواهد شد.
دکتر فرزاد مخلص االئمه دوم شهریورماه 1401 و همزمان با فرارسیدن 
به  اشاره  با  آفتاب  استانی  شبکه  خدمت  سیمای  برنامه  در  دولت،  هفته 
دشمنان تالش داشتند که از همان ابتدا ضربات سنگینی به انقالب اسالمی 
وارد کنند، اما موفق نشدند و امروز در دهه اول از چهلواره دوم انقالب 

شرایط مقتدرتر از گذشته داریم، این اقتدار را حاصل خون شهدا دانست.
وی با اشاره به اینکه هفته دولت و دهه فجر دو مقطع زمانی است که طرح 
ها و پروژه هایی که به اتمام رسیده اند، مورد بهره برداری قرار می گیرند و 
عملیات اجرایی برخی از پروژه ها نیز آغاز می شود، گفت: در هفته دولت 
1401، طرح هایی که از اسفندماه سال گذشته به پایان رسیده اند رسما مورد 
بهره برداری قرار می گیرد و در واقع در این هفته، بالغ بر 770 طرح و پروژه 

عمرانی و اقتصادی افتتاح و کلنگ زنی می شود.
استاندار مرکزی با بیان اینکه 714 طرح افتتاح و 5۶ پروژه کلنگ زنی می 
شود، افزود: در سال گذشته 423 پروژه در استان افتتاح شد و امسال ۸2 
درصد در تعداد پروژه ها رشد حاصل شده است و به لحاظ اعتباری برای 
پروژه های امسال 4700 میلیارد تومان هزینه صورت گرفته است در حالی 
که سرمایه گذاری برای پروژه های سال گذشته بالغ بر 1930 میلیارد تومان 
بوده است و در این حوزه نیز افزایش 144 درصدی نیز حاصل شده است.

امسال در حوزه های فرهنگی، آموزشی،  وی تصریح کرد: پروژه های 
ورزشی، انرژی، عمرانی شهری و روستایی، صنعت و ... افتتاح و کلنگ 

زنی می شود.
مخلص االئمه این پروژه ها را شامل ۸ پروژه در حوزه فرهنگ و هنر با 
اعتباری بالغ بر یک میلیون و 931 هزار میلیون ریال با اشتغال 522 نفر، 1۸7 
پروژه در حوزه انرژی، 1۸ پروژه در حوزه آموزش که عمدتا در حوزه 
افتتاح مدرسه است، 7 پروژه در حوزه امور اجتماعی، ۸ پروژه در حوزه 
آب با تولید 5۸ فرصت شغلی، 2۸ پروژه در حوزه راه و حمل و نقل، 15 
پروژه در حوزه فناوری اطالعات، 33 پروژه در حوزه کشاورزی و منابع 
طبیعی با 1175 شغل، 4 پروژه در حوزه بهداشت و درمان و 413 پروژه در 

حوزه عمران شهری و روستایی و 400 پروژه در حوزه صنعت دانست. 
وی با اشاره به تالش و همکاری دهیاری ها در حوزه عمرانی گفت: در 

213 روستا پروژه عمرانی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و در حوزه 
اقتصادی نیز طرح های خوبی در استان افتتاح می شود که شامل توسعه 
مجتمع های گردشگری و رفاهی و ... با اشتغالزایی مناسب می شود که 
با سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرایی شده اند و در واقع در تمامی 

شهرستان ها پروژه های اقتصادی و عمرانی خواهیم داشت.
وی با تاکید بر اینکه رویکرد دولت سیزدهم در مواجه با مردم و سرکشی 
به شهرها و شهرستان ها با دولت های قبل متفاوت است و راهبرد پشت 
میز نشینی به راهبرد حضور مستقیم و بی تکلف در بین مردم تبدیل شده 
است، گفت: طی سال اول فعالیت دولت، 31 استان کشور مورد بازدید 
قرار گرفت و این رویه به شکل دیگر ادامه می یابد تا دور دوم سفرها شکل 
بگیرد و هفته دولت امسال با حضور همه دولتمردان، وزرا و معاونین رییس 
جمهوری در نقاط مختلف کشور برگزار می شود و هر وزیر حداقل در دو 

استان حضور خواهند داشت.
تمامی وزرا،  اینکه روز جمعه چهارم شهریورماه،  بیان  با  االئمه  مخلص 
معاونین رییس جمهوری و مسئوالن دیگر در نماز جمعه 31 مرکز استان 
میزبان  مرکزی  استان  شهریورماه  دوم  گفت:  داشت،  خواهند  سخنرانی 
سردار اشتری فرمانده فراجا بود که همزمان مراسم تکریم و معارفه فرمانده 
انتظامی استان نیز برگزار شد، سوم شهریورماه نیز میزبان سخنگوی دولت 
هستیم و به شهرستان خمین سفر می کنند و چهارم شهریورماه نیز سرپرست 
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در استان حضور خواهند داشت که 
ضمن سخنرانی در نماز جمعه اراک، مالقات عمومی و حضور در جلسه 
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از دیگر برنامه های وی 

خواهد بود.
وی در خصوص برنامه استان در زمینه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
بیان کرد: تامین انرژی و برق کشور یکی از دغدغه های مهم همه دولت 
ها از جمله دولت سیزدهم بوده و است، شرایط سال گذشته و قطعی های 
ناهماهنگی در بخش صنعت، کشاورزی،  پیامدهای بسیار و  مکرر برق 
خدمات به دنبال داشت و بر همین اساس دولت سیزدهم در ابتدای شکل 
و  شد  تدوین   1401 تابستان  برق  مدیریت  و  برق  تامین  برنامه  گیری، 
نتیجه این برنامه ریزی این بود که امسال علیرغم متفاوت نبودن شرایط 
زیرساختی نسبت سال های گذشته، وضعیت تحت کنترل درآمد، تعدادی 
از نیروگاه تعمیر شدند، نیروگاه های نیمه تمام وارد مدار شد و با برنامه 
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 رشد 120درصدی خرید گندم در استان مرکزی
حسن میرزاخانی ۶ شهریور ماه به مناسبت هفته دولت با حضور در برنامه 
سیمای خدمت شبکه استانی آفتاب اظهار کرد: در ابتدای استقرار دولت 
سیزدهم سه چالش ناکارآمدی مدیریتی، تحریم های خارجی و معضل 

کرونا به شدت اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده بود.
وی با اشاره به اینکه دولت در ابتدای امر با بدهی های داخلی ناشی از چاپ 
اوراق روبرو است، گفت: متاسفانه دولت تا سال 1403 بدهکار کرده است 
و باید ماهانه به صورت میانگین 10 هزار میلیارد تومان از تعهدات دولت 
قبل را پرداخت کند، عالوه بر این، بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی 
میلیارد  نفتی و طلب هشت  استقراض، غیرقابل وصول شدن مطالبات  از 
دالری از کره، بی ثباتی بازار و افزایش مستمر نرخ ارز، رکود بازار، کسری 
بودجه دولت در سال 1400، تورم مزمن در اقتصاد، کاهش ارز پول ملی و 
عدم شفافیت در حساب های بانکی و مسئله ابربدهکاران بانکی و کمبود 
اعتبارات الزم برای کاالهای اساسی از چالش های جدی پیش روی دولت 

سیزدهم در ابتدای کار بود.
شناختی،  سطح  سه  در  ها  رویکرد  در  تحول  و  تغییر  کرد:  تصریح  وی 
نهادی و فرآیندی از موارد مورد تاکید دولت سیزدهم بوده است و یکی از 
تغییرات رویکردی دولت موضوع شفافیت بوده است که می توانست منجر 
به امیدافرینی شود و دولت تاکید بر اجرای کامل دولت الکترونیک داشته 
و دارد که در حوزه شفافیت بسیار اثربخش است، انتشار صورت های مالی 
شرکت های دولتی که در کدال قابل مشاهده است شفافیت در عمل را به 
انجام رساند، انتشار وضعیت شرایط اموال تملیکی با کمک قوه قضاییه که 
به ترخیص کاالهای دپو شده در انبارهای این سازمان انجامید، ایجاد سامانه 
پاکنار به جهت شفاف سازی حقوق کارکنان دولت که برای سازمان های 
نظارتی قابل رویت است، جلوگیری از پنهان کاری و رانت خواری به ویژه 
در کاالهای اساسی از جمله واکسن و دارو از دیگر مصادیق شفافیت دولت 

به شمار می رود.
وی افزود: در یک سال اخیر دغدغه اصلی دولت مسئله کرونا بود که مانع 
اجرای اقدامات اساسی دولت در حوزه اقتصاد شده بود و معیشت و کسب 
و کار به تعطیلی و حاشیه رانده بود و در این راستا بحث اصالح یارانه ارز 
ترجیحی مطرح شد که این یارانه خزانه ارزی کشور را به غارت می برد که 
دولت تدبیر کرد و امروز اثرات این تدبیر را در کاهش قاچاق کاال به خارج 

از کشور می توان شاهد بود.
کاالهای  خصوص  در  مرکزی  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
اساسی موجود در بازار گفت: بیش از 7۶۸1 تن اقالم اساسی شامل برنج، 
روغن، شکر، گوشت مرغ و قرمز را ذخیره سازی داشته است که نسبت به 
مدت مشابه این رقم ذخیره سازی 2.5 برابر شده است و هیچ دغدغه ای 
وجود ندارد و در طول یک سال اخیر 10 هزار و ۶23 تن کاال در استان 
توزیع شده است و در راستای تامین نیاز فروشگاه ها و مردم چالشی متصور 

نیست.
وی در خصوص نصب کارتخوان در نانوایی ها، گفت: در بین 31 استان 
رتبه دوم یا سوم کشور متعلق به استان مرکزی است و عملکرد خوبی را 
شاهد هستیم و 99 درصد خبازی های استان مجهز به دستگاه کارت خوان 
شده اند و شرایط خوبی در بحث نظارت حاصل شده است، رفتار نانوا از 
طریق سامانه به جهت ساعت شروع و اتمام فعالیت، تعداد نان های فروخته 
شده و ... کنترل می شود و تخلفات نانوا از طریق پیامک گوشزد می شود و 

به ندرت شاهد برخوردهای تعزیری در نانوایی ها هستیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی افزود: ذخایر استراتژیک 
استان در پشتیبانی امور دام مطلوب است و به محض خروج بازار از حالت 
عادی، به سرعت تزریق کاال انجام می شود و مشکلی وجود ندارد و حتی 

گوشت منجد نیز به اندازه کافی ذخیره سازی شده است.
وی در خصوص خرید گندم بیان کرد: از ابتدای فصل زراعی 1400-1401 
بالغ بر ۶7 هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران کشور پرداخت شده 
است و ۸3 درصد مطالبات نیز به صورت کامل پرداخت شده است و باقی 
مطالبات به سرعت پرداخت می شود، همچنین رشد 55 درصدی در خرید 
گندم حاصل شده است و از 7 میلیون تن در کشور فراتر رفته ایم و 2.5 

میلیون تن بیش از سال گذشته خرید صورت گرفته است.
میرزاخانی گفت: تا ابتدای شهریورماه 1401، 192 هزار و 555 تن گندم در 
استان خریداری شده است و همچنان این خرید ادامه دارد و به خرید 200 
هزار تن برسیم در حالی که در سال گذشته ۸7 هزار تن خریداری شد و 
امسال رشد 120 درصدی را تجربه خواهیم کرد و 147 هزار تن گندم در 
سیلوها ذخیره شده است و 2221 میلیارد تومان وجه گندم خریداری شده از 
گندمکاران استان است که تا پنجم شهریورماه بالغ بر 14۶7 میلیارد تومان از 
مطالبات پرداخت شده است و 754 میلیارد تومان باقی نیز پرداخت می شود.
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در دولت سیزدهم، مردم محور همه امور هستند
یک  در  گفت:  مرکزی  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 

حرکت مردمی، مردم محور همه امور قرار گرفته اند.
بهنام نظری 31 مردادماه 1401 و در آستانه هفته دولت، در برنامه سیمای 
هفته  برنامه های  و  ها  پروژه  آفتاب در خصوص  استانی  خدمت شبکه 
ترمیم  بحث  سیزدهم  دولت  کارکردهای  از  یکی  کرد:   اظهار  دولت 
مردم  برای  به  بودن  مردم  با  رویکرد  و  است  مردم  با  دولتمردان  رابطه 
بودن تغییر کرد و در یک حرکت مردمی، مردم محور همه امور قرار 

گرفته اند.
وی با بیان اینکه در هفته دولت گزارشی از اقدامات دولت ارائه می شود 
و در این هفته حضور دولتمردان را در شهرهای استان خواهیم داشت، 
گفت: حضور در شهرستان خنداب در اول شهریورماه در واقع آغازگر 
برنامه های هفته دولت است و این چرخه در 12 شهرستان استان تکرار 

می شود و پروژه های اولویت دار به بهره برداری می رسد.
نظری تصریح کرد: حتما پروژه هایی افتتاح می شوند که قابلیت بهره 
از  برخی  و  کنند  تجربه  آنها  از  استفاده  شیرینی  مردم  تا  دارند  برداری 
نیز  دارد  وجود  آینده  سال  سه  برای  اعتبار  تامین  امکان  که  ها  پروژه 

پیگیری می شوند.
اعتماد  ترمیم  بر  مبنی  اصلی دولت  پیرو سیاست  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
ترتیب داده شده  با مردم  ارتباط مستقیم  عمومی، در طول هفته دولت 
است و شخص استاندار در طول هفته به تمامی شهرستان ها سفر می کند، 
گفت: البته هفته دولت نمادی از کنار مردم بودن است چراکه در طول 
یک سال اخیر و عمر دولت سیزدهم، نماینده دولت در استان)استاندار 
مرکزی( چندین مرتبه به شهرستان ها و نقاط مختلف استان سفر داشته 

اند و سفرها و برنامه ها نیز با کمترین تشریفات انجام می گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با اشاره به اینکه نشاط 
اجتماعی الزمه زندگی و پیشرفت و توسعه است، بیان کرد: با توجه به 
شیوع کرونا در طول دو سال اخیر، یاس و دغدغه ای در بین بشر ایجاد 
شد، امروز اگر قرار بر تحقق نشاط اجتماعی است، باید کار و اقدامات 
با محوریت مردم انجام گیرد و در این راستا با تشکیل هیات های اندیشه 

ورز موانع موجود در مسیر این امر دنبال می شود.
وی اظهار کرد: سالمت فرد دارای ابعاد روحی و جسمی است و مسلما 

ورزش همگانی در شکل گیری این سالمت نقش دارد و باید در همه 
حوزه ها این امر دنبال شود. در استان حدود 90 هزار ورزشکار ساماندهی 
شده وجود دارد، اما برنامه ها در جهت تحقق نشاط اجتماعی باید برای 
این  در  مشخصی  ریزی  برنامه  که خوشبختانه  شود  تعریف  اقشار  همه 
عرصه در اختیار است و برای تحقق اهداف و برنامه ها باید از ظرفیت 

های هیات های ورزشی، باشگاه های ورزشی و سمن ها استفاده شود.
استان گفت:  تامین سالمت و بهداشت عمومی در  نظری در خصوص 
در  دولت  وعده  سیزدهم،  دولت  استقرار  با  و  اخیر  سال  در طول یک 
بحث واکسیناسیون و پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا محقق شد و 
خوشبختانه هر روز شاهد روند نزولی آمار مبتالیان و بیماران بستری در 

بیمارستان و پیک های مختلف بودیم.
از محورها و  ارتقای شاخص های سالمت یکی  اینکه  بر  با تاکید  وی 
در  فنی  و  علمی  رویکردهای  با  امر  این  و  است  بوده  دولت  شعارهای 
حال پیشرفت است، افزود: دولت دغدغه ویژه ای در حوزه سالمت دارد 
چراکه مسلما پیشرفت کشور منوط به داشتن جامعه ای سالم است، البته 
استان مرکزی در برخی از شاخص های سالمت وضعیت مناسبی ندارد 

و قطعا باید در جهت ارتقای شاخص ها اقدام کرد.
معاون استاندار مرکزی در خصوص روند ساخت بیمارستان ولیعصر)عج( 
استاندار  شخص  های  پیگیری  با  سیزدهم  دولت  در  کرد:  بیان  استان 
مرکزی، روند کار در حال پیشرفت است و همواره تاکید می شود که 
غرب  در  وسیع  خدماتی  بلکه  نیست  مرکزی  استان  مختص  بیمارستان 
کشور ارائه می کند و باید روند ساخت آن تسریع شود و با اعتباری که 
برای بیمارستان در سفر ریاست جمهوری اختصاص یافته است، عزم بر 

تکمیل و بهره برداری از پروژه است.
وی افزود: در دیگر شهرستان های استان پروژه هایی در حوزه سالمت 
از جمله بیمارستان و مراکز بهداشت و ... وجود دارد که به واسطه سفر 
ریاست جمهوری اعتباراتی به آنها اختصاص یافته است که توزیع می 

شود تا بتوانیم ارتقای شاخص های سالمت در استان را رقم بزنیم.
نظری در پاسخ به روند کنترل قاچاق کاال تصریح کرد: برخورد با قاچاق 
کاال و ارز و شناسایی آن مولفه های مختلفی دارد و نمی توان با یک 
اهرم این امر را کنترل کرد و امروز بخشی از قاچاق از طریق شبکه های 

مجازی و بخشی از طریق کولبری و معابر غیررسمی است.
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نشست خبری و توررسانه ای دستگاه های اجرایی استان
برگزاری توررسانه ای از اقدامات موثر برای ارائه اقدامات دولت در بخش 

های مختلف به شکل قابل لمس برای خبرنگاران است که در ایام هفته 
دولت در دستور کار دستگاه های اجرایی استان قرار گرفت .
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سایر اقدامات رسانه ای
اقدامات و دستاوردهای مجموعه دولت در استان  در  تبیین  در راستای 
نشستی با حضور مدیران خبرگزاری ها برای جلوگیری از موازی کاری 

هر  و  شد  اقدام  خبرگزاری ها  بین  کاری  حوزه های  تقسیم  به  نسبت 
خبرگزاری به تشریح اقدامات حوزه مربوطه پرداخت.

اقدامات تبلیغی و رسانه ای
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تولید چند رسانه ای 
تهیه  قالب  در  دولت  دستاوردهای  و  اقدامات  از  رسانی  اطالع 
اینفوگرافیک، موشن گرافیک، تهیه فیلم و تیزراز اقدامات محوری و 
مورد تاکید به دستگاه های اجرایی استان بود که بیش از 50 دستگاه 

اجرایی استان نسبت به انتشار اینفوگرافیک از اقدامات شاخص و مهم 
های  کلیپ  و  گرافیک  موشن  تهیه   نمودند،  اقدام  مربوطه  دستگاه 
کوتاه و انتشار از صدا و سیما نیز از دیگر اقداماتی بود که در این ایام 

اجرایی شد.
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تبلیغات محیطی
ضمن فضاسازی محیطی که توسط شهرداری ها صورت گرفت ، اقدامات 
شاخص هر دستگاه به صورت تیتروار و خالصه در بنری که طراحی و در 

اختیار دستگاه ها قرار گرفت ، درج و به صورت یکپارچه در سطح شهر و 
مقابل درب ادارات نصب شد که مورد توجه شهروندان قرار گرفت و در 

راستای امید آفرینی و اعتماد زایی موثر بود.
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