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 در همایش سنگسریهای مقیم تهران:سخنرانی جناب آقای توحیدی فرماندار سابق شهرستان سمنان 

بنده هم عرض ادب و احترام و ارادت دارم به محضر جمع حاضر و در همین ابتدا از همت و بزرگواری تک تک شما دوستان که
معمولادوستان جوانی که آمده بودند دعوتنامه هایشان را توزیع می کردند....دعوت انجمن را پذیرفته اید صمیمانه سپاسگذارم.

دیده ایم که همایشهایی که اینچنین تشکیل می شوند، استقبال چندانی صورت نمی گیرد و این همایش ها اصولا به سردی
برگزار می گردد. ولی به لطف خداوند منان و همت و غیرت و بزرگواری و سلحشوری سنگسریهای عزیز(مهدیشهر یهای مقیم

مرکز) الحمدا... صفای بسیار مطلوب و زیبایی به این محفل داده شده است، به گونه ای که حتی به اندازه کافی
نیست،انشاءا.. دوستان و مسئولین محترم انجمن جلسات بعدی خود را در یک فضایی بزرگتر برگزار کنند.

از قدمت و از پیشینه و از فرهنگ غنی سنگسر (مهدیشهر) گفته شد، و الحمد ا... توانایی ها و استعداد های بسیاری زیادی این
بخش ارزشمند دارد.

بخشی که استعداد دارد و مستعد است و تمامی مسئولان استان هم نیتشان بر این است که تا آنجایی که بر ایشان امکان
هست و قوانین و مقررات اجازه می دهد، خدمتشان را کامل کنند. 

مهدی شهر در تمامی ابعاد توسعه استعداد دارد، عظیم ترین بخش توسعه، نیروی انسانیست که الحمدا... متخصصین و
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مهندسین و تحصیل کرده های فراوانی در این مجموعه حضور دارند که من به وجودشان افتخار می کنم و خرسندم که از این
نظر مهدی شهر از وضعیت نیروی انسانی بالایی برخوردار است.

در بخش کشاورزی، در زمینه دام، در زمینه باغات استعدادهای فراوانی این بخش دارد، در بخش صنعت زیر ساخت های
مناسبی در این بخش مهیا شده است، در بخش توریسم و اکوتوریسم الحمدا... مهدی شهر پتانسیل های خوبی دارد، منطقه

پرواز آن یک منطقه نادریست ، پارک ملی آن پارک بی نظیریست
باید یک کمیته خاصی برای گردشگری تشکیل بشود.

از فرهنگ گذشته آن بسیار صحبت شد و از پیشینه با افتخار مهدی شهر (سنگسر) بیان گردید.
بد است که آیندگان از ما نگویند،الان زمان بسیار مناسبی است و دولت نیز ساخت های مناسبی را در مهد یشهر فراهم کرده

است، ما هم به عنوان کارگزار و نماینده عالی دولت در شهرستان خدمت دوستان عرض می کنم این آمادگی وجود دارد که
دست تمام صنعتگران و کارآفرینان را به گرمی بفشاریم، و کمکشان بکنیم در حد وسع خودمان تا بتوانیم با توجه به قابلیت

های مناسبی که در این بخش وجود دارد از این قابلیت ها حد اکثر استفاده را ببریم . 
ما فرهنگ غنی داریم ، ما مردان بزرگی را در گذشته داشته ایم و مردان بزرگی هم در حال حاضر در عرصه اقتصاد کشور از
مهدیشهر هست و انتظار من بعنوان یک خدمتگزار کوچک از این بزرگواران این هست که گوشه چشمی هم به این مجموعه و

زادگاه خودشان داشته باشند . 
شهر، شهر مذهبیست و من بسار خوشحال بودم در روز نیمه شعبان امسال میلاد حضرت امام زمان (علیه السلام) مهمان

مردم مهدی شهر بودم ، مردم بزرگوار این شهر جشن یکی دو روز بعد از نیمه شعبان نیز ادامه داشت.
مهدیشهر (سنگسر) همیشه زبانزد عام و خاص بوده و است، رشادتهایشان در جنگ و سلحشوریشان در دوران دفاع مقدس و

ایثارشان در هنگامه انقلاب مثال زدنی بوده است.
امروز باید به فکر ایجاد شغل برای جوانان این شهر باشیم که الحمدا... بخشی از آن انجام شده است، و بخشی دیگر را باید

شما کمک کنید. باید دعوت بشود از کارآفرینان و عزیزانی که بهر حال توانایی دارند که در این شهر حضور فعال پیدا کنند و
دوت هم در این زمینه آمادگی هر گونه همگاری را دارد.

بیش از این به خود اجازه نمی دهم، و از حضور همه بزرگان قدردانی می کنم، از بزرگواری شما همین بس که روحانیت
محترم با تمام وجود در اینجا جضور پیدا کرده اند، نماینده محترم شهرستان با همه مشغله فراوانی که داشته باشد در اینجا

حاضر شده اند،مدیران ارشد و مدیران اقتصادی بزرگی در این جلسه حضور دارند که ضمن قدردانی از حضورشان امیدواریم
انشاءا... در مهدیشهر هم خدمتشان برسیم،و امید است که کمک کنند تا بتوانیم بخشی از پتانسیل های مثبت مهدی شهر را

فعال کنیم.
سلامتی و سعادت تک تک شما بزرگواران را از درگاه خداوند منان خواستارم . والسلام
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