خوزستان؛ کانون توجه دولت مردمی
صادق خلیلیان
استاندار
دولــت مردمــی بــا عــزم راســخ ،روحیــه
جهــادی و رویکــرد رســیدگی بــه مشــکالت ،بــه
ویــژه رفــع محرومیــت مناطــق مختلــف کشــور،
دســتیابی بــه شــرایط مطلــوب بــرای مــردم و
جبــران لطمــه وارده بــه اعتمــاد عمومــی ،برنامــه
هــای کاری خــود را آغــاز کــرد .از اقدامــات
مهــم دولــت در شــروع کار ،کــه عاملــی مهــم
در جهــت تغییــر شــرایط بــه نفــع مــردم نیــز
بــه شــمار مــیرود میتــوان بــه ســفرهای
اســتانی رئیــس جمهــور اشــاره کــرد کــه اســتان
خوزســتان بــه عنــوان نخســتین مقصــد ســفر
ریاســت جمهــوری انتخــاب گردیــد و موجــب
شــد خوزســتان در شــروع فعالیــت دولــت
ســیزدهم در باالتریــن ســطح ،مــورد توجــه
مقامــات عالــی رتبــه کشــور قــرار گیــرد.
دولــت در کارنامــه یــک ســاله خــود ســه
ســفر رئیــس جمهــور شــامل ســفر بــه اســتان
خوزســتان  2روز پــس از رأی اعتمــاد ،ســفر بــه
منطقــه زلزلــه زده اندیــکا و ســفر بــه آبــادان
و خرمشــهر را بــه ثبــت رســاند کــه حاکــی از
اهتمــام و بــذل توجــه شــخص آیــت اللــه
رییســی نســبت بــه ایــن اســتان اســت.
ســفرهای رئیــس جمهــور بــه اســتان
خوزســتان؛ مبتنــی بــر تدویــن برنام ه توســعهای
بــه منظــور حــل بخــش قابــل توجــه مشــکالت
اســتان و تحــرک جــدی در رســیدگی بــه
مســائل مختلفــی کــه ســالهای متمــادی
بالتکلیــف روی زمیــن ماندهانــد بــوده اســت
تــا اســتان خوزســتان بــر اســاس ایــن برنام ـه
توســعهای بتوانــد ظــرف مــدت  ۲تــا ســه ســال
از وضعیــت فعلــی بــه نقطــه مطلــوب خــود
نزدیکتــر شــود.
در نتیجــه ســفرهای دولــت بــه اســتان،
در کمتریــن زمــان ممکــن و در جلســات
و پیگیریهــای مختلــف اهــم مســائل
و مشــکالت اســتان احصــا ،شناســایی و
کارشناســی شــد و پــس از آن طرحهــای مــورد
نیــاز بــرای رفــع مشــکالت و توســعه اســتان در
جلســات مختلــف بــا هیــأت دولــت در قالــب
 119مصوبــه در زمینههــای مختلــف همچــون
رفــع مشــکالت آب و فاضــاب ،تامیــن آب
شــرب باکیفیــت ،تکمیــل راههــا و جادههــای
اســتان ،توســعه کشــاورزی ،اشــتغالزایی پایــدار،
محرومیتزدایــی ،فعــال کــردن صنایــع راکــد
و ...بــه تصویــب رســید .برخــی از مصوبــات
ایــن ســفرها متعلــق بــه طرحهایــی اســت
کــه بیــش از  30ســال بالتکلیــف بــوده و بــه
عاملــی بــرای عقــب ماندگــی اســتان تبدیــل
شــده بودنــد.
از اعتبــارات در نظــر گرفتــه شــده در چارچــوب
مصوبــات ســفر دولــت میتــوان بــه تصویــب
 34هــزار میلیــارد تومــان اعتبارات بودجـهای20،
هــزار میلیــارد تومــان توســعه ســرمایهگذاری،
 3هــزار و  500میلیــارد تومــان تســهیالت ارزان
قیمــت بــه منظــور حمایــت واحدهــای تولیــدی
و اشــتغال آفریــن و  3هــزار و  900میلیــارد
تومــان بــرای ازدواج جوانــان بــه صــورت قــرض
الحســنه اشــاره کــرد کــه بســتر خوبــی را بــرای
تحــول و توســعه در اســتان فراهــم م ـیآورد.
یکــی از مهمتریــن مصوبــات دولــت تامین آب
شــرب بــا کیفیــت و ســالم بــرای مــردم اســتان
بــود .از ایــن رو در ســفر دولــت به اســتان هفت

پــروژه آبرســانی در ســطح اســتان تعریــف شــد
کــه تکمیــل فــاز اضطــراری طــرح آب غدیــر از
جملــه مهمتریــن ایــن طرحهــا قــرار گرفــت.
بخــش عمــده ایــن طــرح کــه آب شــرب 52
درصــد جمعیــت اســتان خوزســتان را تأمیــن
میکنــد آمــاده بهرهبــرداری اســت تــا آب
ســالم در دســترس مــردم اســتان قــرار گیــرد.
طــرح توســعه و بهســازی فاضــاب اهــواز
و دیگــر شــهرهای اســتان از جملــه مــواردی
بــود کــه رئیــس جمهــور محتــرم در ســفر
بــه اســتان آن را از طــرح هــای مهــم دولــت
برشــمرد و تســریع ایــن طــرح را در مصوبــات
ســفر خــود ثبــت کــرد .در یــک ســال گذشــته
اصــاح ،تعمیــر و توســعه  ۲۵۰کیلومتــر از شــبکه
فاضــاب اهــواز و بیــش از  ۱۸۰نقطــه بحرانــی
و فــوق بحرانــی در شهرســتان اهــواز صــورت
گرفتــه اســت و معضــل عمــده مرکــز اســتان

و مهمتــر از آن توســعه تجــارت و گردشــگری
اســتان خواهــد داشــت.
در کنــار مصوبــات ســفر دولــت بــه
خوزســتان ،اقدامــات دیگــری نیــز در یــک
ســال گذشــته در اســتان صــورت گرفتــه کــه
میتــوان گفــت بــار بزرگــی را از دوش اســتان
برداشــته اســت .از جملــه میتــوان بــه
حــل مشــکالت و مســائل مرتبــط بــا شــرکت
نیشــکر هفتتپــه اشــاره کــرد کــه ابعــاد
ملــی و حتــی بینالمللــی پیــدا کــرده بــود.
ایــن شــرکت حــدوداً  6ســال پیــش بــه علــت
ت بــه صــورت نادرســتی بــه بخــش
وجــود رانـ 
خصوصــی واگــذار شــده بــود کــه مشــکالت
عدیــدهای را بــه ویــژه در حــوزه امنیتــی بــرای
اســتان رقــم زد از ایــن رو بالفاصلــه پــس از
شــروع بــه کار دولــت جدیــد ،در جلسـهای بــا
حضــور مقامــات کشــوری ،مصــوب شــد تــا

پــس از ســالها برطــرف گردیــد .اصــاح
شــبکه فاضــاب ســایر شــهرها و احــداث
تصفیهخانــه فاضــاب در پنــج شــهر در دســتور
کار قــرار گرفــت کــه بخــش عمــده ایــن مــوارد
نیــز انجــام شــده اســت.
احــداث ،تکمیــل و تجهیــز  9بیمارســتان در
ســطح اســتان از دیگــر توافقــات دولــت در
خوزســتان بــوده اســت .بــر ایــن اســاس تاکنــون
عــاوه بــر تکمیــل و تجهیــز برخــی بیمارســتانها،
بیمارســتان طالقانــی آبــادان (بیمارســتان علــوی)
آمــاده بهرهبــرداری و خدماترســانی بــه مــردم
شــریف اســتان اســت.
در حــوزه توســعه راههــا ،حــدود  ۶هــزار و ۸۰۰
میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای چنــد راه اصلــی
در اختیــار اســتان قــرار گرفــت .بــر اســاس ایــن
مصوبــه ،یــک محــور از اســتان خوزســتان بــه
اســتانهای چهارمحالبختیــاری و اصفهــان
تعریــف شــده اســت کــه مرکــز کشــور را بــه
آبهــای بینالمللــی و تجــارت جهانــی از راه
دریــا متصــل میکنــد .ایــن محــور در واقــع
یــک طــرح راهبــردی و اساســی در توســعه
اســتان و همچنیــن کشــور بــه شــمار مــیرود
و تاثیــر بســزایی در زمینــه کاهــش هزینــه
هــای حمــل و نقــل ،کاهــش مصــرف انــرژی

ایــن شــرکت تحــت پوشــش شــرکت توســعه
نیشــکر و صنایــع جانبــی قــرار گیــرد .اکنــون
بــه یــاری خداونــد ایــن شــرکت بــا گذشــت
یــک ســال در وضعیــت خوبــی بــه ســر
میبــرد و پیشبینــی میشــود تــا دو ســال
آینــده بــه ســودآوری کامــل دســت یابــد.
تغییــر الگــوی کشــت پاییــزه ،افزایــش 24
درصــدی خریــد تضمینــی گنــدم بــه رغــم
کاهــش  21درصــدی بارندگیهــا ،تکمیــل
جــاده گردنــه «جریــک» کــه دو شهرســتان
ایــذه و مسجدســلیمان را بــه یکدیگــر متصــل
میکنــد ،طــرح جمــعآوری فلرهــای گازی،
تأمیــن آب شــرب پایــدار بــرای یــک هــزار و
 500روســتا ،رســیدگی بــه منطقــه زلزلــه زده
اندیــکا ،عملیــات امدادرســانی و آواربــرداری
حادثــه بــزرگ متروپــل آبــادان و ...تنهــا
بخشــی از اقداماتــی اســت کــه در مــدت
زمــان یــک ســال گذشــته در اســتان صــورت
گرفتــه اســت تــا انشــاءالله بتوانیــم بــه آنچــه
کــه شایســته مــردم ایــن خطــه اســت دســت
یابیــم .قطعـ ً
ـا بــا تکمیــل شــدن مصوبــات ســفر
دولــت بــه اســتان میتــوان امیــدوار بــود کــه
شــاهد تغییــرات چشــمگیری در چهــره اســتان
خوزســتان باشــیم.
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