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بــدون شــک شــجاعانه تریــن تصمیــم دولــت
ســیزدهم تغییــر راهبــرد حرکتــی جمهــوری
اســامی و عــدم معطــل نگــه داشــتن کشــور
بــه امیــد رفــع تحریــم هــای ناعادالنــه و اجرای
سیاســت هــای توســعه ای در قالــب اقتصــاد
مقاومتــی ،توســعه جــدی تعامــات و تبــادالت
گســترده بــا کشــورهای دوســت و همســایه بــا
رویکــرد دیپلماســی اقتصــادی ،حــذف ارثیــه
شــوم ارز  4200تومانــی و نیــز تــاش بــرای
مدیریــت کشــور از محــل درآمدهــای مالیاتــی
بــوده و حاصــل آن ایجــاد چشــم انــدازی
مثبــت از حــذف رانــت و بــی عدالتــی ،کاهــش
تــورم و توســعه اقتصــادی کشــور مــی باشــد.
در میــان ایــن همــه تــاش ،بــی تردیــد
ســفرهای اســتانی دولــت ســیزدهم و تشــکیل
جلســات هیــأت محتــرم وزیــران در اســتان
هــا پاســخ منطقــی و عادالنــه بــه خواســت
عمــوم مــردم شــریف اســتان هــا مــی باشــد
کــه بــه منظــور قدرشناســی از ایــن مــردم عزیــز
آشــنایی بــا مشــکالت آنهــا و تصویــب انجــام
فعالیــت هــای الزم بــرای حــل ایــن مشــکالت
و تحــرک بخشــی بــه اقتصــاد اســتان هــا در
دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
اســتان زنجــان کــه میزبانــی ســفر اســتانی
رئیــس محتــرم جمهــور و هیــأت همــراه ایشــان
در آبــان مــاه ســال  1400را در کارنامــه خــود دارد از
ایــن حضــور در محورهــای مختلــف بهــره منــد
شــد کــه از جملــه مهمتریــن آنهــا کمــک بــه
تکمیــل پــروژه هــای حمــل و نقــل بــه منظــور
تقویــت نقــش آفرینــی اســتان در حــوزه حمــل
و نقــل از طریــق اختصــاص مبلــغ  6500میلیــارد
ریــال بــرای تکمیــل خــط دوم راه آهــن قزویــن-
زنجــان و  5970میلیــارد ریــال بــرای تکمیــل راه
هــای اســتان از محــل اعتبــارات ملــی می باشــد
کــه موجــب ســرعت بخشــی بــه ارتقــای نقــش
اســتان در بخــش حمــل و نقــل کاال و مســافر
در مســیرهای شــمال -جنــوب و غــرب بــه شــرق
کشــور و نیــز توســعه اقتصــادی اســتان مــی
گــردد .در همیــن راســتا بــا وجــود مشــکالت
اساســی در امــر تأمیــن و بهــره بــرداری از منابــع
آبــی اســتان تصویــب اعتبــارات ملــی بــه میــزان
 4795میلیــارد ریــال بــه منظــور تســریع در
عملیــات اجرایــی تأمیــن و بهــره بــرداری از آب
در اســتان از مصوبــات مهــم و گــره گشــا مــی
باشــد.
گردشــگری از محورهــای اصلــی توســعه
اقتصــادی اســتان بــوده و نیــاز بــه مســاعدت
بــرای تکمیــل زیرســاخت هــا در ایــن راســتا
مــی باشــد کــه تصویــب مبلــغ  1000میلیــارد
ریــال اعتبــار ملــی بــرای تحــرک بخشــی ایــن
محــور در اســتان نیــز از مصوبــات ســفر مــی
باشــد.
هــم راســتا بــا تصویــب اعتبــار بــرای
زیرســاخت هــای اقتصــادی و تولیــدی اســتان،
تصویــب واگــذاری زمیــن رایــگان توســط وزارت
راه و شهرســازی و تســهیالت الزم از طریــق
بانــک هــای عامــل بــرای احــداث  1250واحــد
مســکن بــرای محرومیــن تحــت پوشــش و
نیــز اختصــاص مبلــغ  8640میلیــارد ریــال
تســهیالت ازدواج بــرای جوانــان در ســال
 1400و نیــز تصویــب اختصــاص و پرداخــت
تســهیالت بــه میــزان  53هــزار میلیــارد ریــال

و  280میلیــون یــورو از ســوی بانــک هــای
عامــل طــی ســالهای  1400و  1401بــرای طــرح
هــای ســرمایه گــذاری دارای توجیــه فنــی و
اقتصــادی معرفــی شــده توســط اســتان کــه
دارای پیشــرفت فیزیکــی بــاالی  50درصــد
هســتند نیــز محــرک مناســبی بــرای ایجــاد
ظرفیــت هــای جدیــد در بخــش هــای مختلــف
بــوده و امــکان ارتقــای شــاخص هــای رشــد و
توســعه همــراه بــا تحقــق عدالــت اجتماعــی از

ایــن رهگــذر را فراهــم خواهــد کــرد.
بــا توجــه بــه پتانســیل هــای بــاالی اســتان
بــرای ایفــای نقــش در مقیــاس اســتانی و
ملــی ،امیــد آن مــی رود کــه بــا ایــن حرکــت
هــای محــوری و مشــخص شــدن تاثیــر آنهــا
در راســتای پیشــرفت اســتان و کشــور ،شــاهد
توجــه بیشــتر کاروان دولــت مردمــی در دور
بعــدی ســفرها بــوده و امیــدواری ایجــاد شــده،
هــر چــه بیشــتر شــکوفا گــردد.

