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اســتان ایــام از اســتانهای محــروم و کــم
برخــوردار کشــور اســت کــه بــا وجــود نقــش
درخشــان و پــر رنــگ ایــن اســتان در حماســه
ســازیهای دفــاع مقــدس  ،بــه محرومیــت
تاریخــی ایــن اســتان ،آنچنــان کــه شایســته
اســت بــه نیازهــا ،مشــکالت ،ظرفیتهــا و
خواســتههای آن توجــه نشــده اســت.
ســفر رئیسجمهــور در دوم مهرماه ســال گذشــته
بــه اســتان ایالم یکــی از ســفرهای پر خیــر و برکت
بــود کــه مصوبــات خوبــی بــه همــراه داشــت،؛
یکــی از موضوعــات مهــم کــه در قالــب ایــن ســفر
انجــام گرفــت ،بازدیــد آیتاللــه رئیســی از مناطــق
حاشــیه نشــین و محلــه «کارخانــه نمــک» بــود
کــه بــا مدیریــت شــهرداری و دفتــر فنــی اقداماتی
در راســتای ســاماندهی ایــن محلههــا و ارائــه
برخــی امتیازهــا در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
در حــوزه بیمارســتان  ۳۷۶تختخوابــی شــهر ایــام
هــم کــه قــرار بــود یــک مــاه پیــش افتتــاح شــود،
امــا بهدلیــل مشــکل آب فعـ ً
ـا افتتــاح نشــده بنــا
داریــم در هفتــه دولــت ایــن بیمارســتان افتتــاح
شــود؛ در حــال تــاش بــرای رفــع مشــکل آب
ایــن بیمارســتان هســتیم امــا در مجمــوع آمــاده
ســرویسدهی اســت.
 ۵۰۷میلیــارد تومــان بــرای آبرســانی بــه ۱۲۸
روســتای اســتان هزینــه میشــود کــه بــا
رایزنیهــای انجــام شــده ایــن تعــداد بــه ۲۰۰
روســتا افزایــش مییابــد کــه اعتبــارات ایــن
حــوزه افزایــش خواهــد یافــت.
در حــوزه نفــت و گاز و پتروشــیمی نیــز مصوبــات
خوبــی داشــتیم کــه مهمتریــن آنهــا احــداث
پــارک پلــی پروپیلــن بــا اشــتغالزایی  ۴۰۰۰نفــر
بهصــورت مســتقیم اســت کــه مقدمــات الزم
بــرای شــروع بــه کار ایــن طــرح فراهــم شــده
اســت .پرونــده مالیاتــی نفــت و گاز نیــز یکــی از
مطالبــات مهــم و جــدی اســتان بــود کــه متمرکــز
در اســتان کرمانشــاه بــود و بــا پیگیریهــای
بــه عمــل آمــده ،ایــن پروندههــای مالیاتــی بــا
دســتور وزیــر بــه اســتان بازگردانــده میشــود کــه
تحــول عظیمــی در حــوزه شــهرداریها ایجــاد
میکنــد.در ایــن مــدت همچنیــن توســعه مرزهــا
و توســعه بازارچههــای مــرزی چیــات و چنگولــه
و هاللــه شــمالی در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت
کــه بــا توجــه بــه برگــزاری کنگــره عظیــم اربعیــن
و تعطیلــی بازارچــه مــرزی مهــران ،بــه احتمــال
فــراوان مــرز هاللــه شــمالی جایگزیــن موقــت برای
صــادرات در ایــام اربعیــن شــود .در حــوزه اقتصادی
طــی ایــن مــدت بــا پیگیریهــا و نظارتهــای
بــه عمــل آمــده ،آمــار تــورم در اســتان در مقــام
مقایســه بــا گذشــته و بــرای اولیــن بــار ســه رتبــه
کاهــش یافتــه اســت.در همیــن ایــام هفتــه دولت
طرحهــای اقتصــادی مهمــی در دســتور کار بــوده
اســت کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه طــرح تولیــد
فیلتــر آب بــرای اولیــن بــار در ایــوان کــه مرتبــط با
دانشبنیــان اســت ،اشــاره کــرد ،همچنیــن طــرح
شــرکت فــوالد زاگــرس و طــرح تولیــد کاغذ ســنگی
گ زده خواهنــد شــد.در حوزه
بــرای اولیــن بــار کلنـ 
اشــتغال نیــز رقــم در نظــر گرفتــه شــده اشــتغال
اســتان ( ســال  ۱۴۰۰و  )۱۴۰۱حــدود  ۱۲هــزار شــغل
بــود کــه ایــن رقــم بــه  ۱۴هــزار افزایــش یافــت و
امــروز تــا کنــون از نظــر تحقــق اشــتغال رتبــه اول
کشــور را دارا هســتیم.

