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ســفر رئیــس جمهــور محتــرم بــه اســتان
لرســتان پــس از چنــد بــار لغــو و چشــم
انتظــاری مــردم میهمــان نــواز اســتان بــرای
ً
نهایتــا در  19آذر
دیــدار بــا آیتاللــه رئیســی،
ســال  1400انجــام شــد .رئیــس جمهــور در ایــن
ســفر از صبــح تــا پاســی از شــب در لرســتان
حضــور داشــتند .ایــن ســفر از چنــد جهــت قابل
توجــه اســت؛ رئیسجمهــور در محــل کارشــان
امــکان ارتبــاط عاطفــی و معنــوی را بــا آحــاد
جامعــه ندارنــد ولــی ایــن ســفرهای اســتانی
یکــی از راهکارهایــی اســت کــه ایــن امــکان
را بــرای مــردم اســتان هــای مختلــف فراهــم
میکنــد کــه بــا رئیــس جمهــور منتخــب
شــان رودررو و بهصــورت حضــوری دیــدار و
مشکالتشــان را مطــرح کننــد.
بــا توجــه بــه تأکیــد رهبــر معظــم انقــاب
مبنــی بــر حضــور مســئوالن میــان مــردم،
ســفرهای اســتانی مطالبــه آحــاد جامعــه از
دولــت مردمــی اســت.
نتایــج ســفر رئیسجمهــور بــر زیربخشهــای
مختلــف اقتصــادی لرســتان نشــان میدهــد
ایــن ســفرعالوهبر دلگرمــی مــردم ســفر پــر
خیــر و برکتــی هــم بــرای لرســتان بــوده اســت.
هــر چنــد ایــن ســفر در بحبوحــه کرونــا انجــام
شــد و بــه هــر جهــت محدودیتهایــی وجــود
داشــت امــا نتایــج ســفر بســیار فراتــراز انتظــار
بــود.
لرســتان بــا وجــود همــه پتانســیلها و
مواهــب طبیعــی خــدادادی کــه دارد اســتان
کمتــر توســعه یافتــهای اســت و همــواره بــا
محدودیــت اعتبــاری بــرای اجــرای طرحهــای
مختلــف اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
روبهرواســت ولــی بــه یمــن ســفر رئیسجمهــور
بــه اســتان ،نزدیــک بــه 17هــزار میلیــارد تومــان
و  340میلیــون یــورو طــرح در اســتان مصــوب
و بخشــی از اعتبــارش تخصیــص یافتــه
وهمچنــان در دســت تخصیــص میباشــد
و میتــوان گفــت روحــی تــازه در کالبــد
پروژههــای عمرانــی و زیربنایــی تزریــق شــد.
اگــر بــه بررســی اعتبــارات عمرانــی و جــاری
زیربخشهــای مختلــف اقتصــادی لرســتان
بپردازیــم میبینیــم کــه تــا قبــل از ســفر
رئیسجمهــور تزریــق اعتبــار بــه ایــن گونــه
طــرح هــا ناچیــز بــوده ولــی بــا حضــور
رئیسجمهــور در اســتان بســیاری از گرههــای
اقتصــادی اســتان بازشــده و بایــد اذعــان کــرد
کــه نتایــج ملمــوس ســفر رئیسجمهــور هــر روز
بیــش از پیــش نمایــان میشــود.
در مجمــوع تاکنــون بالــغ بــر یکهــزار و 88
میلیــارد تومــان اعتبــار بــه پروژههــای اســتان
لرســتان تخصیــص یافتــه کــه بســیاری از ایــن
طــرح هــا جــزو مطالبــات مــردم لرســتان از
دولــت بــوده اســت .تکمیــل ســد کمنــدان،
تونــل ازنــا -شــازند ،ســد تــاج امیــر ،بیمارســتان
نیایــش خــرم آبــاد ،راهآهــن دورود  -خرمآبــاد،
چهــار خطــه کوهدشــت کــه محــور پرخطــر و
پــر تصادفــی اســت.
بــرای ســد معشــوره تاکنــون  51میلیــارد
تومــان تزریــق شــده و ایــن ســد در دســت
تجهیــز کارگاه اســت ،ســدکمندان بروجــرد نیــز
 170میلیــارد تومــان اعتبــار گرفتــه اســت.
جــاده الیگــودرز  -مســجد ســلیمان  90میلیارد

تومــان اعتبــار گرفتــه و بایــد گفــت در حــوزه
اقتصــادی از مجمــوع اعتبــارات ،حــدود  7هــزار
و  697میلیــارد تومــان تســهیالت بــه ســمت
رونــق طرحهــای راکــد یــا بــا ظرفیــت پاییــن
ســوق داده شــده اســت.
در حــوزه عمرانــی از  140مصوبــه پیشــرفت
فیزیکــی  23مصوبــه بــاالی  90درصــد رســیده و
 10مصوبــه نیــز بــه پیشــرفت بــاالی  80درصــد
رســیده 37 ،مصوبــه نیــز در حــد  50تــا 80
درصــد پیشــرفت فیزیکــی هســتند مابقــی نیــز
زیــر  20درصــد اجــرا هســتند.
در حــوزه تســهیالت بــرای رونــق بنــگاه هــای
اقتصــادی بایــد گفــت یــک بخــش تخصیــص
تســهیالت اســت ،روی دیگــر ســکه جــذب ایــن
تســهیالت ،توانایــی و پیگیــری ســرمایهگذار برای
جــذب ایــن ســرمایه و ارائــه وثیقــه اســت کــه در
حــال حاضــر ایــن چالــش پیــش روی ماســت.
همانگونــه کــه درنامــه معــاون اقتصــادی
وزارت کشــور بــه جنــاب دکتــر وحیــدی وزیــر
کشــور هــم آمــده در  21اســتان از جملــه
لرســتان کاهــش نــرخ بیــکاری اتفــاق افتــاده
کــه بررســیهای مــا نشــان میدهــد ســفر
ریاســت جمهــوری و تبعــات مثبــت آن یکــی از
عوامــل رخــداد ایــن اتفــاق خــوب بــوده اســت.
در ایــن گــزارش آمــده اســت کاهــش نــرخ
بیــکاری چهــار محــال و بختیــاری بهعنــوان
نخســتین اســتان  2.9درصــد و لرســتان 2.7
درصــد بــوده اســت .در واقــع خوشــبختانه نــرخ
بیــکاری لرســتان از  15.3درصــد بــه 12.5درصــد
رســیده کــه مــا آن را بــه فــال نیــک ســفر
رئیسجمهــور میگیریــم.
نکتــه مثبــت دیگــری نیــز کــه الزم اســت
مــورد توجــه قــرار بگیــرد ایــن اســت کــه در
مقابــل کاهــش نــرخ بیــکاری مؤلفــه نــرخ
مشــارکت در  6اســتان اتفــاق افتــاده کــه ایــن
دو ارتبــاط تنگاتنگــی بــا هــم دارنــد .ایــن 6

اســتان آذربایجــان غربــی ،بوشــهر ،سیســتان
و بلوچســتان ،قزویــن ،لرســتان و گیــان بــوده
اســت پــس نتیجــه آنکــه اگــر بــه تحلیــل
اقتصــادی ســفر رئیسجمهــور بپردازیــم
میبینیــم کــه ایــن ســفر در نــرخ مشــارکت
نیــز تأثیــر قابــل توجهــی داشــته اســت.
قطعـ ً
ـا نتایــج ســفر رئیــس جمهــور تــا پایــان
ســال بیــش از پیــش بــرای مــردم بویــژه در
بخــش اشــتغال قابــل لمــس خواهــد بــود.
بــه هــر روی در حــدود یکســالی کــه از
فعالیــت دولــت ســیزدهم میگــذرد بــا وجــود
کار بســیار ســخت دولــت بــرای جراحــی
اقتصــادی و مردمیســازی یارانههــا ،دولــت
توانســته بــازار را بــا وجــود تــورم بــه ثبــات
نســبی برســاند و ایــن کار کوچکــی نیســت.
بــا انگیــزه و تحــرک جهــادی مدیــران
اســتانی مــا نیــز بــا همــه تــوان درحــال اجــرای
برنامههــای اقتصــادی در اســتان هســتیم
و انتظــار مــیرود در ســال  1401بــه رشــد
اقتصــادی  6.9درصــد در لرســتان برســیم.
از ســوی دیگــر تزریــق منابــع در قالــب تبصــره
 16و  18بــا نــرخ ســود  ۱۲درصــد بــه کارگاههــا
و واحدهــای صنعتــی اســتان یکــی از کارهــای
بســیار خــوب دولــت ســیزدهم بــوده کــه در
لرســتان موجــب رونــق و فعالیــت دوبــاره
بســیاری از واحدهــا شــده اســت؛ بهعنــوان
مثــال نســاجی بروجــرد بــا اســتفاده از ایــن
تســهیالت توانســته خــط دوزندگــی خــود را
راهانــدازی کنــد کــه بــه ایــن ترتیــب  200شــغل
جدیــد ایجــاد شــده اســت.
و شــاید آنچــه بیشــتر بــرای مــردم لرســتان
بــا اهمیــت بــوده توزیــع عادالنــه اعتبــارات
ســفر رئیسجمهــور بــه همــه نقــاط اســتان
اســت کــه مــا ســعی کردهایــم در حــد تــوان
خودمــان تــاش کنیــم تــا اعتبــارات براســاس
ظرفیتهــا توزیــع شــود.

