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تحقق  29وعده روحانی
در استان لرستان

ســفر رئیــس جمهــوری بــه لرســتان
در بیســت و هشــتم خــرداد مــاه ســال 93
ســفر پربرکتی بود که دســتاوردهای خوبی
برای مردم این اســتان داشت .نتایج سفر
دولت تدبیــر و امید به لرســتان را میتوان
از دو منظــر وعدههــا و مصوبــات ســفر
رئیسجمهوری بررســی کرد .در این ســفر
محمداصالنی
معاونعمرانی ایجادوراهاندازی29طرحبهمردملرستان
استانداریلرستان از سوی کاروان تدبیر و امید وعده داده شد.
همچنیــن  79طــرح بــا عنــوان مصوبــات
ســفر ،نهایی و ابالغ شــد .با پیگیری مسئوالن لرستان از جمله
اســتاندار و از ســوی دیگــر حضور پــی در پی معاونــت اجرایی
رئیــس جمهــوری در این اســتان بــرای پیگیری رونــد اجرایی
مصوبات و برداشــتن موانع از سر راه اجرای آنها ،خوشبختانه
تا دهه فجر امسال 93،درصدمصوباتسفر رئیسجمهوری
بــه لرســتان محقــق شــد و در آخریــن ســفر معــاون اجرایــی
رئیس جمهوری به لرستان قرار شد که با تخصیص اعتبارات
 100درصــد مصوبــات اجرایی شــود و حال در روزهــای پایانی
ســال  95بایــد ایــن نوید را بــه مردم غیــور لرســتان بدهیم که
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 8طرح باقی مانده مصوبات ســفر رئیس جمهوری به استان
کــه هنوز بــه اتمــام نرســیده و البتــه از درصد باالی پیشــرفت
برخوردار اســت ،بــا تخصیص اعتبــار الزم در آینده نه چندان
دور ،کامــل و بــه مرحله بهرهبرداری برســد .الزم بــه یادآوری
است که لرستان در تحقق مصوبات ســفر دولت تدبیر و امید
بــ ه اســتانهای مختلــف بهعنــوان یــک اســتان پیشــرو تلقی
میشــود و بــا ســرعت فزاینــده تحقــق مصوبــات ســفر
رئیسجمهــوری به اســتان ،طرحهــای عمرانی کــه در قالب
این مصوبات مطرح شــده بود ،چرخ اشــتغال و رونق اســتان
را ســرعت ببخشد .با توجه به لزوم گســترش راههای ارتباطی
اســتان برای توسعه اقتصاد لرســتان ،طرح چهار خطه کردن
راههــای مواصالتی اســتان از جملــه طرحهای اثرگــذاری بود
کــه در زمــره مصوبات ســفر رئیس جمهــوری گنجانده شــده
بــود که بــدون شــک از جمله زیرســاختهای اصلی توســعه
برای لرســتان به شمار میرود که خوشبختانه دارای پیشرفت
مناســبی اســت .از ســوی دیگر ،یکی دیگــر از بخشهای مهم
اقتصــادی بــرای لرســتان کشــاورزی آن اســت کــه ازاهمیــت
خاصی برخورداراست که این بخش در سفر رئیس جمهوری
مــورد توجه خاص قرار گرفت و اعتبارات خوبی برای توســعه
مکانیزاسیون کشاورزی و تجهیز مزارع کشاورزی به شیوههای
نویــن آبیــاری از جمله آبیاری تحت فشــار در نظر گرفته شــد.
به نتیجه رســیدن ایــن طرح ،عالوه بر خوشــحالی کشــاورزان
میتواند کاهش قیمت تمام شده محصوالت و صرفهجویی
درمصرف آب کشــاورزی و حاصلخیزی خــاک را برای بخش
کشــاورزی به ارمغان آورد .در پایان باید بگویم سال 95از بعد
تحقــق نتایج ســفررئیس جمهــوری به اســتان ،ســال به ثمر
نشســتن وعدههای دولت تدبیرو امید به مردم لرستان است
و بدون شــکمردم درســال 96شاهد تحقق کاملمصوبات و
تأثیر آنها بر بخشهای مختلف اقتصاد لرســتان خواهند بود
و امیدواریم ســال جدید ســال پر برکتی برای همه مردم کشور
بویژهمردماستانباشد.

گرگان -معصومــه کریمیان /در ســفرهیأت دولت به گلســتان،
 631میلیــارد تومــان در قالــب  121طــرح تصویــب شــد کــه
 92درصــد اعتبــارات آن از محل تبصره  36قانون بودجه ســال
 95کشــور تحقــق پیــدا کــرده و انتظــار مــیرود تــا پایان امســال
تمامی تعهدات مالی ســفر تأمین شــود .بیشــتر ایــن مصوبات
نیــز در قالــب طرحهــای اجرایــی بــوده البتــه  6تفاهمنامه هم
میــان آن دیــده میشــود .در ایــن بیــن برخــی مصوبــات چــون
طــرح گردشــگری آشــوراده ،منطقــه آزاد تجــاری و زهکشــی
 22هزارهکتــار از اراضــی اســتان بــرای گلســتانیها از اهمیــت
بیشتری برخوردار بوده است.
دولت به تکلیف خود عمل کرد
«حسن صادقلو» ،استاندار گلستان درخصوص علت پایان
نیافتن برخی مصوبههای سفرهای هیأت دولت به این استان،
گفت :دولت تقریباً تمام بودجهای را که در ســفر تصویب شــده
تأمیــن کــرده ،امــا برخــی اوقــات طرحها بــه اتمام نمیرســد و
بعضی میگویند تعهــدات دولت روی زمین مانده ،درصورتی
که دولــت به تکلیف خود عمــل کرده و حتــی بعضی مصوبات
بیشــتر از  100درصــد تخصیــص یافتــه و اعتبار جذب کــرده ،اما
تأخیــر و پایــان نیافتن طرحهــا میتواند دالیل متعــدد دیگری
داشــته باشد .صادقلو افزود :بســیاری از طرحها نیاز به مطالعه
دارد ،برخــی بایــد در مجلس
شــورای اســامی بــه تصویب
برســد ،بعضــی از مصوبــات،
طرحهــای بزرگی اســت که به
هماهنگــی بیــن اســتانهای
همجــوار نیــاز دارد و بخشــی
از مصوبــات ســفر بــه موضوع
برنامه ششم مربوط میشود.
از اینرو مصوبــات طرحهایی
نیســتند کــه یــک ســاله بــه
جواب برســد ،مراحل اجرایی
بعضــی مصوبــات زمانبــر
اســت و بــرای اتمــام آن بایــد
صبر داشت.
وی در خصــوص طــرح
گردشــگری آشــوراده که برای
اســتان از اهمیــت بیشــتری
برخــوردار اســت ،توضیــح
داد :مســئوالن اســتان تمــام
تــاش خــود را گذاشــتهاند
تــا بــه مســأله آشــوراده توجه
ویژه شــود .اســتان مطالعات
خــود را براســاس ضوابطــی
که ســازمان حفاظــت محیط
حسن صادقلو
زیست قبول دارد ،پیش برده
استاندار گلستان
و گام بــه گام بــا ایــن ســازمان
نقشــهها را مهرکــرده اســت.
آشــوراده نیاز بــه تأیید محیط
زیســت دارد و اســتانداری نیز
دقیقاً از این موضوع حمایت
میکنــد .اســتاندار گلســتان
اضافه کرد :آشــوراده موضوع
زیست محیطی مهمی است
کــه حتــی در ســطح جهانــی
مورد توجه قرار دارد ،از اینرو
باید مشکالت مربوط به طرح
زیســتمحیطی آشــوراده حــل شــود .این اســتان در ایــن رابطه
مالحظات زیســتمحیطی را مورد توجه قرار داده تا مطالعات
ســاختاری خوب و قابــل دفاع آن در ســالهای آینــده هم مورد
قبول باشــد .مشــاوران ایــن مالحظــات را مطالعه کردنــد که به
تأیید ســازمان محیط زیست هم رسید وســرانجام توافقنامهای
در راســتای گردشــگری و بوم گردی توســط رئیس این ســازمان
امضا شد واکنون طرح در مرحله مناقصه است.
امیدواریم طرح منطقه آزاد در صحن علنی مجلس
مطرح و به تصویب برسد
یکــی از مباحــث مهم بــرای اســتان ،راهاندازی منطقــه آزاد
اســت که به گفته اســتاندار گلستان ،دولت مســئولیت خود را در
ایــن موضوع تمام کرده اســت .اســتان برای این طــرح  110هزار

هکتــار زمیــن پیشــنهاد داده بــود کــه در کمیســیون اقتصــادی
مجلــس کلیــات آن به  30هزار هکتــار کاهش یافــت .اکنون این
میزان مساحت مبنا قرار گرفته و نقشههای منطقه تغییر کرده،
به طوری که آخرین اصالحات در نقشه توسط استان پایان یافته
و در شــورای مناطــق آزاد نیــز مورد تأییــد قرار گرفته اســت .این
طرح قرار اســت برای تصویــب نهایی به صحــن علنی مجلس
برود و دولت مدت هاست الیحه آن را آماده کرده است.
اســتاندار گلســتان در ایــن بــاره تأکید کــرد :این اســتان پیگیر
اینموضوع مهم بوده و همه اقدامهای الزم را انجام داده حتی
بــا رئیس مجلس هم در ســفری که به گلســتان داشــته صحبت
شده اســت .امیدواریم بعد از اتمام الیحه برنامه ششم و الیحه
بودجه در مجلــس ،طرح منطقه آزاد در صحــن علنی مطرح و
به تصویب برسد.
زهکشی  22هزار هکتاری
زهکشی اراضی شــمالی گلســتان هم از آن طرحهایی است
کــه یک دهه اســت در مورد آن صحبت میشــود ،اما ســرانجام
ایــن طرح در دولت یازدهــم آغاز و تا پایان ســال  96طبق تعهد
دولــت پایان مییابد .صادقلو در این خصوص گفت :براســاس
مطالعــات اولیه دراســتان ،دولت به زهکشــی  280هزار اراضی
شمالی استان اعتقاد دارد ولی  22هزار هکتار آن را تصویب کرد

آشوراده .عکس فریدون قارئی

چهار بانده کردن راه مواصالتی لرستان -عکس :تی نیوز

افتتاح  7هزارو 705طرح دولت یازدهم در استان گلستان

دولت یازدهم در سال  93به گلستان سفرکرده
و در طول عمر این دولت 7 ،هزار و  705طرح در این
استان افتتاح شده است.
در سفرهیأت دولت به گلستان 631 ،میلیارد
تومان در قالب  121طرح تصویب شد که  92درصد
اعتبارات آن تحقق پیدا کرده و انتظار میرود تا پایان
امسال تمامی تعهدات مالی سفر تأمین شود.
دولت تقریباً تمام بودجهای را که در
سفرتصویب شده تأمین کرده ،اما برخی اوقات
طرحها به اتمام نمیرسد و بعضی میگویند
تعهدات دولت روی زمین مانده ،درصورتی که دولت
به تکلیف خود عمل کرده است.
کــه بــزودی  12هکتار آن به مرحلــه اجرا و عملیات میرســد .در
این رابطه  5هزار هکتار توســط  2دســتگاه آب منطقهای و جهاد
کشــاورزی شــروع میشــود و  102میلیارد تومان برای آن تأمین
اعتبارشده است.
به گفته اســتاندار ،زهکشــی  280هزار هکتار از اراضی اســتان
میتوانــد تولیــد گنــدم گلســتان را  600هزارتــن افزایــش دهد و
درخواست استان برای تسریع دراین مصوبه همین نکته است.
دولــت نیز بــا یکی از نهادهــا مذاکره داشــته تا پایان ســال آینده
 22هزار هکتار از زهکشــی را براساس تخصیص ماده  36بودجه
و فاینانس تمام کند .گفتنی است ،دولت یازدهم در سال  93به
گلستان سفرکرده و در طول عمر این دولت 7 ،هزار و  705طرح
در این استان افتتاح شده است.

