شتاب دستاوردها در استان اصفهان
در طــول ایــن  3ســال کــه از عمر دولــت تدبیــر و امیــد میگذرد،
شــاهد اتفاقــات خــوب و تأثیرگــذاری در اســتان اصفهــان بــوده
ایــم؛ طرحهــای عظیمــی چــون مصــای بــزرگ اصفهــان،
ورزشــگاه نقش جهــان و تملک کارخانه ریســباف برای ســاخت
مــوزهای درشــأن این شــهر و اســتان به ســرانجام رســیده اســت.
طی ســه ســال وانــدی کــه از عمــر دولــت یازدهــم میگــذرد ،در
دو مقطــع هفتــه دولــت و دهــه مبــارک فجــر شــاهد افتتــاح و
بهرهبــرداری از  12هــزار و  700طــرح در بخشهــای عمرانــی،
خدماتــی و ســرمایهگذاری بودهایــم .ایــن تعــداد طــرح بــا
هزینــهای بالغ بــر ۱۰۵هزار میلیــارد ریال انجام شــده یــا در حال
انجام است.
در دولت روحانی ،اســتان اصفهان شــاهد بهرهبــرداری و افتتاح
۷هــزار و  300طرح با هزینهای بالغ بر ۶۵هزارو  600میلیارد ریال
توســط بخش خصوصی بود که  ۶۵درصد حجم ســرمایهگذاری
را در طــول فعالیــت دولت تدبیــر و امید به خــود اختصاص داده
است.
گردشگری
در بخــش گردشــگری در ایــن مــدت مجــوز ســاخت ۶۳هتل

در هفتــه دولــت ،ســفر اســتانی رئیــس
جمهــوری و دهــه فجــر امســال ،در
مجمــوع  2هــزار و  391طــرح بــا اعتبــار
هزینــه شــده بالــغ بــر  32هــزار و 864
میلیارد ریال بدون احتســاب طرحهای
شهرداری مشهد ،در حوزههای عمرانی
«علیرضارشیدیان» خراســان رضوی به بهرهبرداری رســید.
استاندارخراسانرضوی این تعــداد طــرح شــامل  253طــرح از
محــل اعتبــارات ملــی بــا اعتبــار هزینه
شــده  2هزار و  64میلیارد ریال 25 ،طرح
از محل اعتبارات ملی اســتانی شــده با اعتبار  88میلیارد
ریال 369 ،طرح از محل اعتبارات اســتانی با اعتبار هزینه
شــده 731میلیــارد ریــال و 577طــرح با اعتبــار 15هزار و
 45میلیــارد ریــال از محل ســایر منابــع اعم از تســهیالت
و مشــارکت بخــش خصوصــی و منابــع داخلــی انجــام
شــده اســت .در این خصوص شهر مشــهد با 7هزار و270
میلیارد ریال ،چناران با 2هزار و 411میلیارد ریال و گناباد با
اعتبار یک هزار و 187میلیارد ریال بیشــترین اعتبار هزینه
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قالــب برنامه طــرح تحول ســامت اســت؛ موضوعی کــه دولت
اهتمام ویژهای به آن داشت.
در اســتان اصفهــان ۶۶هزار میلیــارد ریال طی این  3ســال در
قالب طرح تحول ســامت برای توســعه و ســاخت بیمارســتان،
هتلینــگ و افزایــش تعــداد تخــت بیمارســتانی هزینــه شــده
اســت .تجهیز و توســعه بیمارســتان قلب شــهید چمران ،افتتاح
بیمارســتان تخصصــی قلــب در شهرســتان چــادگان ،توســعه
بیمارســتان سیدالشــهدا(ع) کــه مخصــوص بیماران ســرطانی
اســت و افزایــش یــک هــزار و  350تخــت بیمارســتانی از جملــه
طرحهــای انجــام شــده در طــرح تحــول ســامت در اســتان
اصفهان است.
کشاورزی
در بخــش کشــاورزی نیــز بیــش از یــک هــزار و  ۶۵۰طــرح بــا
اعتبــاری بالــغ بــر  67هــزار میلیــارد ریــال در طرحهایــی ماننــد
راهاندازی ســامانه آبیاری قطرهای ،آبیاری تحت فشار و تولیدات
دام و طیور و صنایع تبدیلی به ســرانجام رســیده کــه  6هزار و 200
اشــتغال جدیــد مســتقیم ایجاد کردیــم .در بخش راهســازی نیز
 4هزارکیلومتــر راهســازی و آســفالت و ۴۳۰کیلومتــر راه جدیــد
احداث کردهایم.
صنعت
در اســتان اصفهــان کــه بــا
بیــش از  8هــزار و  500واحــد
صنعتی ،صنعتیترین استان
کشــور اســت یــک هــزار و 180
پروانــه بهرهبرداری بــا  40هزار
میلیــارد ســرمایهگذاری صادر
و بــه تبــع آن  5هــزار شــغل
جدید بــه طور مســتقیم ایجاد
کردهایــم .در بخش معدن نیز
شــاهد اتفاقات خوبی بودهایم
و  183مــورد پروانــه جدیــد
بهرهبرداری با ســرمایهگذاری
 870میلیــارد ریــال و اشــتغال
یک هزار و  260نفر صادر شــده
است.
وضعیت مصوبات
دکتر روحانی  15بهمن ماه
ســال  93نخســتین و تنها سفر
اســتانی خــود را بــه اصفهــان
داشــت کــه در آن نزدیــک بــه
رسول زرگرپور
 65طــرح بــا اعتبــاری بالــغ بــر
استاندار اصفهان
6هــزار و  700میلیــارد ریــال
بــه تصویــب رســید .تاکنــون
 65درصــد اعتبــار مصــوب
بــه اســتان اصفهــان پرداخت و
مابقی تا آخر امسال به صورت
اوراقمشارکتوخزانهپرداخت
میشــود .در آن ســفر قــرار
بــر ایــن شــد کــه طرحهــا در
مــدت  2ســال بــه ســرانجام
برســد کــه تاکنــون  45درصــد
طرحهــا بــه بهرهبــرداری
رســیده و تــا پایــان امســال بــا تخصیــص صــد درصــدی بودجــه
همــه طرحهــای مصوبه ســفر رئیس جمهــوری بــه بهرهبرداری
خواهد رسید.
تملــک کارخانــه ریســباف از مصوبــات ســفر دکتــر روحانــی
بــه اصفهــان بــود کــه در دی مــاه انتقــال تملــک ملــک از بخش
خصوصی به راه و شهرسازی در حضور وزیر انجام شد.
شــاید تنهــا مــوردی کــه در دولــت تدبیــر و امیــد مغفــول
مانــده 2 ،پرداخــت  20میلیــارد تومانــی بــرای بنــای میراثــی
کارخانــه ریســباف اســت کــه بــا وجــود پیگیریهــای دولــت و
اســتان هنــوز ســازمان برنامــه و بودجــه اجــازه پرداخــت پــول را
نداده است.
بــر ایــن باوریــم کــه بــا وجــود کاســتیها شــاهد اتفاقــات
خوبــی در عرصه صنعت ،کشــاورزی ،گردشــگری و توســعه
زیرساختها در استان اصفهان بودهایم.
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خراسان رضوی ،جذاب
برای سرمایهگذاری

پنــج ،چهــار و ســه ســتاره
را صادرکردیــم کــه از ایــن
تعــداد ۳۷هتــل در حــال
ســاخت اســت و بقیــه
مراحل تشــریفات ساخت
ماننــد تهیــه نقشــه را طــی
میکنــد .بــرای تســهیل
در رونــد ســاخت و ســاز
هتلها نیز تســهیالتی اعم
از معافیــت از پرداخــت
عــوارض و مجــوز ســاخت
یــک طبقــه تجــاری بــه
ســرمایهگذاران و نیــز
تخفیف در خریــد مصالح
از ســوی میــراث فرهنگــی
ارائــه میشــود .در طــول
ایــن  3ســال تعــداد تخت
هتلــی در اســتان اصفهان
از ۱۲هــزار و  500بــه 20
هــزار تخــت افزایش یافتــه که با وجــود فاصله زیاد تــا ایده آل،
فعالیــت تأثیرگــذاری در توســعه صنعــت گردشــگری اســتان
محســوب میشــود .بدیــن ترتیــب از تأخیــر برگــزاری تورها به
دلیــل کمبــود تخــت و فضــای اســکان گردشــگران جلوگیــری
بــه عمــل آوردهایــم .بــوم گــردی موضــوع حائــز اهمیتــی در
گردشــگری اســت کــه دولت تدبیــر و امیــد تأکید ویــژهای روی
آن برای توســعه گردشگری داشــت و دارد .با توجه به ظرفیت
موجــود در اســتان و اهتمام دولت روی این مســأله در مدت 3
ســال گذشــته شــاهد بهرهبرداری از۱۲۸واحد بوم گردی بویژه
در «خوروبیابانــک» بودهایم .همچنین۱۳منطقه گردشــگری
نیز در دست ساخت داریم.
سالمت جامعه
از موضوعهایــی که شــاید کمتر بــه آن پرداخته شــده کارهای
صــورت گرفتــه در حوزه بهداشــت و درمان و ســامت جامعه در

شده را در شهرستانها به خود اختصاص دادند .به لحاظ
تعداد طرح نیز شهرستان مشهد با  113طرح ،تربت جام
با 75طرح و قوچان با 70طرح بیشترین تعداد طرحهای
افتتــاح شــده را دارند .از طرفی ،طرحهای مســکن مهر در
دولت گذشته که خود مبتکر و مبدع آن بود  33هزار واحد
افتتاح شــد کــه تا هفته دولت گذشــته 54هــزار واحد آن را
افتتاح کردیم و در دهه فجر 3هزارو  18واحد مســکن مهر
با اعتبار 3هزار و 20میلیارد ریال بهرهبرداری شد.
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افتتاح62ایستگاهآتشنشانیبهیادشهدایآتشنشان

در ایــام دهه فجر امســال  26ایســتگاه آتشنشــانی در
استان به یاد شهدای آتشنشان حادثه پالسکو با اعتباری
بالــغ بــر  5.6میلیــارد تومان کلنــگ زنــی و افتتاح شــد .از
دولــت قبل یک هــزار و  600طرح نیمه تمام بــه ما به ارث
رســیده که از این تعــداد تاکنون حدود نیمــی از طرحها به
انجــام رســیده و  993طــرح دیگر باقــی مانده که تــا پایان
امســال امیدواریم به همت همکارانمــان نزدیک به 469
طــرح به اتمام برســد .با احترام به همه کســانی که قبل از
ما کار میکردند باید با زمینهســازی و ظرفیتسازی برای
تکمیــل طرحها از جیــب دولت آینده پیشخــور نکنیم و
بــه گونهای عمل نکنیم که از جیــب مدیران و دولت آینده
هزینه شود و باعث نشویم در زمینی که ما تدارک دیدهایم
بازی کنند .از سال 81تا 904،91میلیون دالر جذب سرمایه
خارجی داشــتیم ،اما از ســال  92تاکنون  779میلیون دالر
جذب ســرمایه خارجی صورت گرفته که به نسبت  3سال
و در مقایســه با  11ســال رقم خوبی است ،اما رضایتبخش
نیست.
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در دولت
یازدهم،
استان اصفهان شاهد
بهرهبرداری و افتتاح
۷هزار و  300طرح با
هزینهای بالغ بر
۶۵هزار و  600میلیارد
ریال توسط بخش
خصوصی بود که ۶۵
درصد حجم
سرمایهگذاری را در
طول فعالیت دولت
تدبیر و امید به خود
اختصاص داده است

طرح آبرسانی از سد ارداک به مشهد مقدس  -عکس :باشگاه خبرنگاران جوان

جذبسرمایهگذاریداخلیوخارجی

خراســان رضــوی مســتعدترین و امنتریــن منطقــه
بــرای ســرمایهگذاری اســت .مــا بــه دنبــال این هســتیم
رقیبــان قدرتمنــدی در این اســتان بــرای تولیدکنندگان
ایجــاد کنیم و بــه دنبال جــذب ســرمایهگذاری داخلی و
خارجی هستیم.
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