توسعه بنیادین هرمزگان و فاصله گرفتن از نارساییها
مهدی دوستی
استاندار

اسـتقرار دولت مردمی ایران قوی به ریاسـت آیتالله
رئیسـی را بایـد نقطـ ه عطفـی در تاریخ خدمترسـانی
بـه مردم و توسـعه کشـور بدانیم چـرا که یکـی اهداف
دولـت سـیزدهم بازگردانـدن رویهها و فراینـد مدیریت
کشـور به ریل اصلـی خدمتگـزاری بر مبنـای آموزههای
راسـتین امـام راحـل و رهبـر معظـم انقلاب اسـت.
اکوسیسـتم پیشـرفت در دولت مردمـی و در هرمزگان
بـر دو محـور برنامههـای رشـد اقتصادی و برخـورداری
مـردم از عدالـت در خدمات طراحی و مدلسـازی شـده
اسـت .اهمیت سفرهای اسـتانی رئیس جمهور محترم
در روشـن کـردن رویـه و رویکردهاسـت تـا نمایندگان
دولـت متناسـب بـا همیـن دسـتورالعمل ،برنامههـای
توسـعه عادالنه اسـتان را تدوین کننـد و خدمتگزاری به
مـردم بیوقفـه اسـتمرار یابد.
تمرکـز مصوبـات سـفر در هرمـزگان هـم بـر رشـد
اقتصـادی بـا تکیـه بـر مزیتهـای نسـبی اسـتان در
محورهـای صنعـت و معـدن ،شـیالت ،کشـاورزی،
گردشـگری ،ترانزیـت و تجـارت و نـگاه بـه مزیتهـای
نسـبی و رویکـرد تقویـت زیرسـاخت صنایع پیشـران،
کاهـش خروجیهـای خـام فروشـی و اولویـت تکمیل
زنجیـره ارزش اسـت .بـا همیـن دسـتورالعمل در ادامه
مسـیر «برنامه اکوسیسـتم پیمان» یا «پیشـرفت مردم
اسـاس» را در دو بخش پیشـرفت و مردم تعریف کردیم
کـه ایجـاد شـهرهای پاالیـش ،فوالد (اسـتیل سـیتی)
و شیشـه ،ابرشهرنسـاجی ایـران و میگـو و باغشـهر
میوههای گرمسـیری را در برنامههای توسـعهای استان
طراحـی و جانمایـی کردهایـم.
در بخـش مـردم نیـز «برنامه پیمـان» با مولدسـازی
داراییهـا و بهبـود کیفیـت خدمـات دولتـی اقدامـات
اساسـی در محورهـای سلامت ،اشـتغال خـرد-
زودبـازده -خانگی ،مردمیسـازی ورزش ،رفع مشـکالت
محلات محـروم و حاشیهنشـینی ،آمـوزش و خـرده
اقدامـات محلـی ،شناسـایی مسـائل اجتماعـی و رفـع
نارضایتیهـای مـردم بـرای افزایـش سـرمایه اجتماعی
خدمـات برنامهریـزی و اجـرای آنهـا آغـاز شـده اسـت.
مشـخصه متمایـز سـفرهای اسـتانی دولـت مردمی
کـه مهمتریـن شـاخصه آن نیـز محسـوب میشـود،
تخصیـص اعتبارات و تسـهیالت ویـژه در جهت تحقق
مصوبـات بـرای پیشـرفت توأم بـا عدالت و رفـاه مردم
ا ست .
اسـتان هرمـزگان بهعنـوان چهاردهمین مقصد سـفر
آیتاللـه رئیسـی ریاسـت محتـرم جمهـوری مشـمول
ایـن نـگاه ویژه دولت شـده اسـت کـه با تحقـق کامل
مصوبـات شـاهد توسـعه بنیادیـن هرمـزگان و فاصله
گرفتـن از نارسـاییها و بیـکاری خواهیـم بود.
دسـتاورد ایـن سـفر در  ۲۳دی مـاه  ۱۶۳ ،۱۴۰۰مصوبه
بود کـه ۶/۴۲درصـد آن مربوط بـه وزارتخانههای نفت،
راه و شهرسـازی ،نیـرو ،جهاد کشـاورزی و سـتاد اجرای
فرمـان امـام «ره» ۲۹ ،درصـد مربـوط به امـور زیربنایی،
 ۲۴درصـد مربـوط بـه بخـش فرهنگی-آموزشـی۲۰ ،
درصـد مربـوط بـه امـور رفاهـی و اجتماعـی ۱۲ ،درصد
مربـوط بـه آب و خاک و کشـاورزی ۶ ،درصـد مربوط به
بهداشـت و درمـان ۵ ،درصد مربوط به حوزه اشـتغال و
 ۴درصـد مربـوط به صنعـت و معدن میباشـد.
از مهمتریـن مصوبـات سـفر بـه مـواردی همچـون
اختصـاص مبلـغ  ۴۱۰۰میلیـارد تومـان بـرای تکمیـل
طرحهـای حملونقـل و بنادر اسـتان ،اختصـاص مبلغ
 ۱۵۰۰میلیـارد تومـان بـرای اجـرای طرحهـای وزارت
جهاد کشـاورزی در اسـتان شـامل تکمیل بنادر صیادی،
تأمیـن زیرسـاختهای شـهرک کشـاورزی و مجتمـع
گلخانـهای طرحهـای آب وخـاک ،اختصـاص مبلـغ
 ۱۰۰۰میلیـارد تومـان بـرای برقرسـانی بـه سـایتهای
پـرورش میگوی اسـتان ،اختصـاص مبلـغ  ۱۲۰۰میلیارد
تومـان بـرای تکمیـل طـرح آبرسـانی بـه  ۲۳مجتمـع
روسـتایی در سـطح اسـتان ،اختصـاص مبلـغ ۸۰۰
میلیـارد تومـان بـرای احـداث و تکمیـل بیمارسـتان

 ۲۶۴تختخوابـی شـهید محمـدی ،اختصـاص مبلـغ
 ۶۰۰میلیـارد تومـان بـرای احـداث بیمارسـتانهای
آموزشـی بندرعبـاس و آموزشـی کـودکان ،اختصـاص
مبلـغ  ۲۵۰میلیـارد تومـان بـرای احـداث بیمارسـتان
 ۱۶۰تختخوابـی مینـاب ،اختصـاص مبلـغ  ۵۷۰میلیـارد
تومـان بـرای تکمیل تأسیسـات تصفیه خانـه فاضالب
شـهر بندرعبـاس ،اختصاص مبلـغ  ۳۰۰میلیـارد تومان
بـرای احـداث و تجهیـز مراکـز جایگزینی ذخایـر آبزیان
بـرای اولینبـار در جنـوب کشـور و اختصـاص مبلغ ۱۰۰
میلیـارد تومـان بـرای ایجـاد زیسـتگاههای مصنوعـی
دریایـی میتـوان اشـاره کـرد .اعتبـارات بسـیار خوبـی
بـرای اجرای مصوبات سـفر دیده شـد که مبلـغ  ۲۲هزار
و  52میلیـارد تومـان و  ۱۴۷هـزار و  77میلیـارد تومـان
تسـهیالت اسـت که یـک میلیـارد دالر در بخـش ارزی
نیـز ضمیمـه دارد .با توجـه به تخصیـص  ۱۳۲۲میلیارد
تومان تخصیص سـال  ۱۴۰۰از محل سایرمنابع ،بیش از
 ۱۹مصوبـه در بخشهای رفاهی و اجتماعی ،بهداشـت
و درمـان ،نفـت و انـرژی بهطـور کامـل انجـام شـده
اسـت .از مهمتریـن مصوبههـای اجراشـده میتـوان
بـه تکمیـل خـط گازرسـانی بـه کیـش و نیروگاههـای
کیـش ،حمایـت از  ۸هـزار طـرح اشـتغالزایی ،تسـریع
در بهرهبـرداری از منطقـه ویـژه اقتصـادی و انـرژی بـر
پارسـیان بـا برقـراری رویههـای گمرکـی ،اختصـاص ۷۰
میلیـارد تومـان بهعنـوان حـق عضویـت کنوانسـیون
تـن ماهیان غـرب اقیانوس هند ،اختصـاص  ۱۰میلیارد
برای عملیات اجرایی راه زیرکوه-گافر-بشـاگرد ،تسـریع در
بررسـی صـدور مجوز ماده  ۲۳دانشـکدههای شـیمی و
نفـت هرمـزگان ،صـدور مجوز آغـاز عملیات گازرسـانی
به  ۶شـهر اسـتان ،اولویـت جذب نیروهـای تخصصی
(حداقـل  ۵۰درصـد) و صددرصد نیروهای پشـتیبانی و
عمومـی مورد نیـاز در طرحهـا و پروژههای نفـت و گاز
بـا نیروهـای بومی اسـتان همچنین آمـوزش نیروهای
موردنیـاز طرحهـای نفتـی و گازی اسـتان توسـط
سـازمان فنـی و حرفهای با معرفی و تأمیـن مالی وزارت
نفـت را میتوانیـم نـام ببریـم.
بـا توجـه بـه تأکیـد و دسـتور رهبـر معظـم انقلاب

در خصـوص توجـه به جزیـره هرمـز و واگذاری اسـناد
مالکیـت به سـاکنین جزیـره هرمـز با همکاری شـورای
حفـظ حقـوق بیـت المـال  ۱۳۰فقـره سـند از اسـناد
مالکیتـی مردم جزیره هرمز رفع مشـکل و بـه آنها اعطا
شـد ،رونـدی که در سـایر نقاط اسـتان هرمـزگان بویژه
محالت حاشـیهای و بافت فرسـوده شهر بندرعباس نیز
بـا هدف افزایـش اطمینان خاطر و مشـارکت مـردم در
بازآفرینـی شـهری در حال انجام اسـت.
در راسـتای تحقق کامل مصوبات سـفر ،مصوبه پیگیری
بـرای اجرای طـرح هایموجود در اسـتان نیز انجام شـد
کـه افزایش تولید در میادین نفت و گاز سـرخون را در پی
خواهـد داشـت و مشـارکت  ۴میلیـاردی در آبرسـانی به
زاج و داربسـت هم دسترسـی مـردم ایـن دو بخش را به
نعمـت آب مقـدور کرده اسـت .همچنین تدویـن راهکار
اجرایـی صدور مجوز سـایتهای پرورش میگو لشـتغان
از توابـع بندرخمیـر و کرتـان نیـز در حوزه محیطزیسـت
پـس از سـالها مطالبـه مردمـی و تعییـن تکلیـف طرح
پـرورش میگـوی مهـرگان ،جـزو بندهـای اجرایـی سـفر
هسـتند .اقدامـات مصوب رفاهـی خانوادههـای نیازمند
نیـز در اولویـت تحقـق قـرار گرفتنـد کـه میتـوان کمک
بـه لولهکشـی گاز  ۲۵۸خانـوار ،احـداث و بازسـازی ۲۶۸۰
چشـمه حمام و سـرویس بهداشـتی منازل و تأمین ۱۶۳۲
فقـره جهیزیه اشـاره کرد.
بـا توجـه بـه اینکـه بخشـی از اعتبـار مصوبـات در
ً
بعضـا در سـال  ۱۴۰۳فرصـت تخصیـص
سـالجاری و
دارنـد ،رونـد اجـرای  ۸۸مصوبـه دیگـر هم با رشـدهای
متغیـر از  ۱۰تـا  ۹۰درصـد آغاز شـده اسـت کـه میتوان
بـه تکمیـل مرکـز آمـوزش فنـی و حرفـهای بشـاگرد
بهعنـوان یکـی از مصوبـات در دسـت اجرا با پیشـرفت
 ۹۰درصـدی اشـاره کـرد ۵۶ .مصوبـه نیازمنـد پیگیـری
در سـطح کالن هـم مراحـل مقدماتـی مکاتباتشـان
شـروع شـده یا در حال رایزنی هسـتیم تـا وارد فازهای
تـازه اجرایـی شـوند .در هفتـه دولـت بخشـی از هدیه
دولـت بـه مـردم شـریف هرمـزگان ،بهرهبـرداری یـا
آغـاز پروژههـای رهـاورد سـفر در حوزههـای ورزشـی،
فرهنگـی و راه خواهـد بـود.
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