احیای زیرساختها در فارس
محمد هادی ایمانیه
استاندار فارس

تقویــت رابطــه ملــت و دولــت در ســفرهای
اســتانی و افزایــش اعتمــاد مــردم بــه دولــت
و تقویــت ســرمایه اجتماعــی از بــرکات ســفر
رئیسجمهــور و هیــأت دولــت بــه اســتانها
بــود .اســتان فــارس در هفتمیــن ســفر اســتانی
دولــت ســیزدهم ،میزبــان آیتاللــه ســید ابراهیــم
رئیســی و جمعــی از اعضــای هیــأت دولــت بــود،
ســفری کــه همــراه بــا خیــر و برکــت بــرای ایــن
اســتان پهنــاور بــود .بــا توجــه بــه رویکردهــای
مردمــی دولــت ســیزدهم بــد قولیهــای گذشــته
تــا حــد زیــادی جبــران شــده و بارقههــای امیــد
بــه اجرایــی شــدن مصوبــات بیــش از پیــش
نمایــان شــده اســت.انجام ایــن ســفر عاملــی شــد
تــا مســیرحرکت بــه ســوی توســعه اســتان فــارس
از ســوی دولتمــردان شــتاب بیشــتری گیــرد.
در جریــان ســفر اســتانی رئیسجمهــور و هیــأت
دولــت بــه ایــن اســتان کــه  22مهرمــاه 1400
صــورت گرفــت ،از مجمــوع  142مصوبــه ایــن ســفر،
 110پــروژه طبــق جــدول زمانبنــدی پیــش رفتــه
و اغلــب مصوبــات ایــن ســفربموقع تأمیــن اعتبــار
شــده اســت.
از مجمــوع  142پــروژه مصــوب ایــن ســفر،
 32پــروژه بعــداً افــزوده شــد کــه از ایــن تعــداد
 20پــروژه در ســفر اخیــر معــاون اجرایــی
رئیسجمهــور بــه اســتان ( 24خــرداد  )1401تعییــن
تکلیــف شــد و  12پــروژه باقیمانــده نیــز کــه اخیــراً
مصــوب و ابــاغ شــده بــزودی در مســیر اجرایــی
قــرار خواهــد گرفــت.
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مجمــوع اعتبــارات در نظــر گرفتــه شــده بــرای 142
مصوبــه ســفر رئیسجمهــور بالــغ بــر  6هــزار و 800
میلیــارد تومــان اســت کــه از ایــن میــزان  2هــزار و
 300میلیــارد تومــان تاکنــون در اختیــار اســتان قرار
گرفتــه و اســتفاده شــده اســت.
همچنیــن از مجمــوع  15هــزار میلیــارد تومانــی
هــم کــه بنــا اســت بــه شــکل غیــر مســتقیم بــه
پروژههــای اســتان اختصــاص یابــد تاکنــون
 2هــزار میلیــارد تومــان پرداخــت شــده اســت.
همچنیــن  6هــزار و  400میلیــارد تومــان هــم بنــا
بــود در قالــب تســهیالت در اختیــار مــردم اســتان
قــرار گیــرد کــه پنــج هــزار و  400میلیــارد تومــان آن
در اختیــار اســتان قــرار گرفتــه و بــه متقاضیــان
پرداخــت شــده اســت.
در ســفر هیــأت دولــت بــه اســتان برخــی
پروژههــا شــتاب گرفتــه و بــه شــکل ویــژه
حمایــت شــدند کــه از جملــه میتــوان بــه پــروژه
آزادراه شــیراز  -اصفهــان اشــاره کــرد کــه امیدواریــم
بــا توجــه بــه مصوبــات ســفر اخیــر معــاون اجرایی
رئیسجمهــور بــه اســتان در خصــوص ایــن پــروژه،
آزادراه تــا پایــان امســال زیربــار ترافیــک بــرود.
پــروژه راه شــیراز  -کازرون  -تنــگ ابوالحیــات نیــز
از دیگــر پروژههایــی بــود کــه در ایــن ســفر مــورد
توجــه واقــع شــد کــه امیدواریــم ایــن پــروژه نیــز
طــی دو هفتــه آتــی مــورد بهرهبــرداری قــرار گیــرد.
پــروژه راه نیریــز بــه ســیرجان نیــز تکمیــل اســت
و امیدواریــم در هفتــه دولــت امســال بتوانیــم آن را
تقدیــم مــردم کنیــم.

ســرعت پیشــرفت پــروژه محــور شــیراز -کــوار-
فیروزآبــاد  -عســلویه نیــز بعــد از ایــن ســفر بــه
شــکل قابــل توجهــی افزایــش یافت.پــروژه
آبرســانی بــه شــیراز نیــز از دیگــر پروژههــای
شــاخص اســت کــه امیدواریــم طــی ماههــای
آتــی بــه بهرهبــرداری برســد.
زمانبنــدی اجــرای ایــن پروژههــا متفــاوت
اســت کــه برخــی تــا پایــان امســال و برخــی نیــز
طــی ســالهای آتــی و تــا پایــان ســال ۱۴۰۳
بایــد بــه بهرهبــرداری برســد.برای اجــرای ایــن
پروژههــا کــه طبــق برنامــه در حــال اجــرا اســت
 ۶۶هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار و  ۸۰هــزار میلیــارد
ریــال نیــز تســهیالت در نظــر گرفتــه شــده اســت.
عالوهبــر ایــن حــدود چهــار هــزار میلیــارد ریــال
نیــز از ســوی وزارت نفــت بــرای اجــرای تعــدادی
پــروژه ورزشــی ،بهداشــتی و راهســازی تخصیــص
یافتــه اســت.همچنین از آنجــا کــه حــل مشــکل
آب ،اولویــت نخســت اســتان در دولــت ســیزدهم
محســوب میشــود ،در ســفر اســتانی دولــت
نیــز اعتباراتــی بــه همیــن منظــور تصویــب شــد
و طرحهایــی بــا هــدف تأمیــن آب مــورد نیــاز
مــردم در کوتــاه مــدت ،میــان مــدت و بلندمــدت
در دســت اجــرا اســت.
ایــن مــوارد ،بخشــی از تالشهــای صــورت گرفته
در چهارچــوب اجــرای مصوبــات ایــن ســفر اســتانی
اســت .بــه مــردم شــهیدپرور و آگاه اســتان فــارس
اطمینــان میدهیــم کــه ایــن مصوبــات بهصــورت
مســتمر تــا تحقــق کامــل ،پیگیــری خواهــد شــد.

