جان تازه به زیرساختهای عشایری در کهگیلویه و بویراحمد
کیامرث حاجیزاده
معاون استاندار

ســفر رئیسجمهــور بــه اســتان چهــار فصــل
و شــهیدپرور کهگیلویــه و بویراحمــد در تاریــخ
نهــم مهرمــاه  1400انجــام شــد.
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد بــه تناســب
جمعیــت بیشــترین تعــداد شــهدا را تقدیــم
نظــام جمهــوری اســامی کــرده اســت و هرچند
ایــن اســتان دارای پیشــینه تاریخــی غنی اســت
و مــردم دالوری دارد کــه همــواره در دفــاع از
کیــان اســامی ایــران پیشــقراول بودهانــد
امــا متأســفانه همچنــان محرومیتهایــی
در زیرســاختها دارد و بــه همیــن جهــت
رئیسجمهــور ایــن اســتان را بهعنــوان
پنجمیــن ســفر اســتانی هیــأت دولــت انتخــاب
کردنــد .اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد بــا
وجــود اینکــه  20درصــد منابــع نفــت و گاز را در
اختیــار دارد و 10درصــد آبهــای کشــور در آن
واقــع شــده امــا اســتان محرومــی اســت و در
حــال توســعه بــه شــمار مــیرود.
در ســفر رئیسجمهــور و هیــأت دولــت بــه
اســتان حــدود  3هــزار و  60میلیــارد تومــان
طــرح مصــوب شــد کــه بیشــتر آنهــا در حــوزه
زیرســاختی ،عمرانــی ،راهوشهرســازی ،کشــاورزی،
ورزش و جوانــان و بهداشــتی اســت.
از ایــن میــزان اعتبــار تاکنــون  720میلیــارد
تومــان تخصیــص یافتــه کــه اکثــر پروژههــا
بــا اولویــت طرحهــای نیمهتمــام فعــال
شــدهاند .بــا وجــود اینکــه شــرایط اقلیمــی و
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آبوهوایــی کهگیلویــه و بویراحمــد بــه گونـهای
اســت کــه  6مــاه از ســال بــ ه دلیــل بــارش
بــرف ،بــوران و یخبنــدان پروژههــا بــا کنــدی
پیــش مـیرود امــا بســیاری از پروژههایــی کــه
در ســفر رئیسجمهــور مصوبــه گرفتهانــد در
هفتــه دولــت بــه بهرهبــرداری خواهنــد رســید.
بــه جــرأت میتــوان گفــت بــا تزریــق اعتبــار
بــه  207پــروژه ســفر رئیسجمهــور طرحهــای
توســعهای اســتان جــان تــازهای گرفتــه و
زیرســاختها در بخشهــای سدســازی،
کشــاورزی و عشــایری ســرعت قابــل قبولــی
گرفتهانــد.
در بخــش بهداشــت  4بیمارســتان در ســفر
رئیسجمهــور مصوبــات خوبــی گرفتنــد کــه
یکــی از ایــن بیمارســتانها کــه در شهرســتان
بهمئــی واقــع اســت در آســتانه بهرهبــرداری
قــرار گرفتــه اســت .پیشــرفت فیزیکــی ســه
بیمارســتان دیگــر در شــهرهای چــرام ،لنــده
و دنــا مرکــز سیســخت کــه مــا همــواره
بــا مشــکالت زلزلــه و ســیل در آنجــا مواجــه
هســتیم نیــز در حــال پیشــرفت قابــل قبولــی
اســت .جــاده پاتــاوه  -دهدشــت از پروژههــای
شــاخص مــا در حــوزه حملونقــل اســت کــه
 45درصــد آن در دو ســال گذشــته انجــام
شــده و حــاال بــا مصوبــات ســفر رئیسجمهــور
آمــاده بهرهبــرداری شــده اســت.
«ســد چــم شــیر» بــا حجــم مخــزن 2.2

میلیــارد مترمکعــب از جملــه طرحهایــی
اســت کــه از مصوبــات ســفر تزریــق شــد
و میتوانــد عــاوه بــر ســیراب کــردن
بخشهایــی از اســتانهای خوزســتان
و بوشــهر ،بخــش گچســاران کهگیلویــه
و بویراحمــد را نیــز بویــژه در پروژههــای
نفتــی و پتروشــیمی تأمیــن آب کند.اســتان
چهارمحــال و بختیــاری از اســتانهای
عشایرنشــین اســت کــه بــ ه دلیــل شــرایط
اقلیمــی و جغرافیایــی اســتان در بســیاری
از زیرســاختهای عشــایری از جملــه
ایلراههــای عشــایری و منابــع تأمینکننــده
آب عشــایر بــا عقبماندگیهــای تاریخــی
مواجــه اســت .در ســفر رئیسجمهــور بــه
اســتان خوشــبختانه بــا توجــه ویــژه آیتاللــه
رئیســی بــه کاســتن از مشــکالت جامعــه
عشــایری ،در وهلــه اول  160میلیــارد تومــان از
محــل محرومیتزدایــی بــرای زیرســاختهای
عشــایری مصوب شــد و متعاقب آن توانســتیم
از محــل متمــم ســفر رئیسجمهــور بــه اســتان
کهگیلویــه و بویراحمــد  200میلیــارد تومــان
دیگــر بودجــه بگیریــم کــه اختصــاص رقــم
 360میلیــارد تومــان بــرای زیرســاختهای
عشــایری در یــک ســال ســابقه نداشــته و
ایــن نشــاندهنده توجــه دولــت مردمــی بــه
آحــاد جامعــه بویــژه عشــایر عزیــز و عدالــت
اجتماعــی اســت.

