از راه آهن رشت به آستارا تا اقتصاد گردشگری گیالن
اسدالله عباسی
استاندار
یکســال از ســپردن ســکان اداره کشــور بــه
دولــت ســیزدهم میگــذرد ،دولتــی کــه بــه
ریاســت آیتاللــه ســید ابراهیــم رئیســی
و بــا شــعار «دولــت مردمــی ،ایــران قــوی»
کار خــود را آغــاز کــرد و بــه اذعــان بســیاری از
کارشناســان و ناظــران ،در تاریــخ دولتهــای
پــس از انقــاب ،هیــچ دولتــی بهانــدازه دولــت
ســیزدهم میــراثدار مشــکالت ،ضعفهــا و
کاســتیهای برجایمانــده از دولــت پیــش از
خــود نبــوده اســت.
بــا ایــن حــال گرچــه چالشهــا بســیار زیــاد
بــوده و هســت ،امــا بــا همــت مســئوالن
دولــت ســیزدهم اعــم از رئیــس جمهــور ،وزرا
و ســایر دســتگاههای اجرایــی ،طــی یکســال
گذشــته عــاوه بــر رفــع بســیاری از چالشهــای
گذشــته و تــاش بــرای ریلگــذاری صحیــح
بــرای حرکــت بــه ســوی شــرایط بهتــر ،اقدامــات

و  ۳۲۰میلیــارد تومــان جــزو تعهــدات اعتبــاری
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ۳ ،هــزار و
 ۵۵۲میلیــارد تومــان از محــل منابــع داخلــی
وزارتخانههــا و  ۱۴۸میلیــارد تومــان نیــز از
تعهــدات شــورای برنامهریــزی و توســعه اســتان
بــرای ســالهای  ۱۴۰۰تــا  ۱۴۰۲میباشــد.
از اعتبــارات مربــوط بــه تســهیالت نیــز ،افــزون
بــر  ۵هــزار میلیــارد تومــان بابــت تســهیالت
 ۱۸۸طــرح تولیــدی و اشــتغالزا ،یــک هــزار و
 ۹۶۱میلیــارد تومــان پرداخــت تســهیالت ازدواج
جوانــان و یکصــد میلیــارد تومــان تســهیالت
قرضالحســنه بــرای تأمیــن ودیعــه مســکن،
 ۴۲۸میلیــارد تومــان تســهیالت کمیتــه امــداد
امــام خمینــی بــرای اجــرای  ۸هــزار و ۵۴۹
طــرح اشــتغالزا بــر اســاس برنامــه مصــوب
اشــتغال و خودکفایــی اســتان ۳۰۰ ،میلیــارد
تومــان تســهیالت نوســازی نــاوگان حمــل

ارزشــمندی نیــز در حوزههــای مختلــف
عملکــردی صــورت گرفتــه اســت کــه بــه نظــر
میرســد بــا گذشــت یــک ســال از اســتقرار
دولــت اکنــون نوبــت بــه بازخوانــی آن رســیده
اســت.
ســفر آیتاللــه رئیســی بــه گیــان ۱۸۰
مصوبــه بــا مجمــوع  ۲۰هــزار میلیــارد تومــان
اعتبــار داشــت کــه از ایــن رقــم  ۸هــزار و ۵۰۰
میلیــارد تومــان در قالــب تســهیالت و  ۱۱هــزار و
 ۵۰۰میلیــارد تومــان در قالــب اعتبــارات عمرانــی
و اقتصــادی اختصــاص یافتــه اســت.
از ایــن اعتبــارات عمرانــی ،بالــغ بــر  ۷هــزار

و نقــل عمومــی شــهرهای اســتان توســط
وزارت کشــور ۴۸ ،میلیــارد تومــان تســهیالت
بابــت  ۶۵طــرح اشــتغالزا و  ۱۵میلیــارد تومــان
تســهیالت قرضالحســنه بــرای پاســخ بــه
درخواســتهای مردمــی پرداخــت خواهــد
شــد.
بــه طــور قطــع طــی هشــت ســال گذشــته
وضعیــت معیشــت مــردم دچــار تنگناهــای
بســیاری بویــژه بیثباتــی قیمتهــا و بــی
نظمــی غیــر قابــل قبولــی در حــوزه معیشــت
بــوده اســت .امــا دولــت ســیزدهم بعــد از
مدیریــت کرونــا ،معیشــت مــردم را اولویــت

نخســت خــود قــرار داد؛ مــا نیــز در اســتان
همــگام بــا دولــت اقــدام کردهایــم .درابتــدای
حضــور بنــده در کســوت اســتانداری ،نزدیــک بــه
یــک مــاه ذخیــره کاالهــای اساســی در اســتان
وجــود داشــت کــه از میانگیــن کشــوری هــم
کمتــر بــود در حالــی کــه بایــد بیــن ســه تــا
شــش مــاه باشــد ولــی امــروز مــا بــه نقط ـهای
رســیدهایم کــه نگرانــی از ایــن بابــت وجــود ندارد
و مــردم دغدغ ـهای درخصــوص تأمیــن نیازهــای
اولیــه ندارنــد .بــا توجــه بــه ظرفیتهــای گیــان،
اقتصــاد گردشــگری ،اقتصــاد دریامحــور و اقتصاد
کشــاورزی در ســفر هیــأت دولــت مــورد توجــه
واقــع شــد و مصوبــات مناســبی در ایــن میــان،
ســهم اســتان شــد.
اقتصــاد دریامحــور در گیــان شــکوفا نشــده
و بنــدر کاســپین هــم هنــوز بــه نقطــه قــوت
نرســیده و در ابتــدای راه اســت ،امــا بــا توجــه
بــه تأکیــد دولــت و بالفاصلــه پــس از فرمایــش
مقــام معظــم رهبــری ،در جلس ـهای بــا معــاون
اول رئیــس جمهــور راه آهــن رشــت بــه آســتارا
را در قالــب تهاتــر نفــت الحــاق کردیــم و از
مصوبــات ایــن ســفر قــرار دادیــم و بودجــهای
بیــن  ۸۰۰تــا یکهــزار میلیــون یــورو هــم
پیشبینــی شــد.
در بخــش راه آهــن رشــت بــه کاســپین نیــز
پیــش از ایــن یکهــزار میلیــارد تومــان اعتبــار
پیشبینــی شــده بــود کــه  ۲۰۰میلیــارد تومــان
اختصــاص یافتــه و حــدود  ۱۲۰میلیــارد آن در
حــال تخصیــص اســت و در تــاش هســتیم تــا
بــر اســاس تعهــدی کــه دادیــم ایــن راه آهــن را
بــه نقطــه مطلوبــی از پیشــرفت در ســالجاری
برســانیم.
مســائل زیســت محیطــی اســتان از جملــه
ســاماندهی گوهــررود و زرجــوب در ســفر
رئیــس جمهــوری مــورد توجــه قــرار گرفــت و
در ایــن راســتا بــا تالشهــای صــورت گرفتــه
منشــأ آلودگــی ایــن دو رودخانــه ،شناســایی و
مشــخص شــد کــه زنــدان الکان عامــل آلــوده
کننــده رودخانــه گوهــر رود اســت و بــه ایــن
منظــور ،تصفیــه خانــه ایــن زنــدان در هفتــه
دولــت افتتــاح و منشــأ آلودگــی ایــن رودخانــه
عظیــم بــه کلــی بعــد از مدتــی از بیــن مـیرود.
نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه اعتبــارات
الزم درخصــوص رفــع آلودگــی ایــن دو رودخانه
از طریــق مصوبــات ســفر رئیــسجمهــوری
تأمیــن شــده و هیــچ مشــکل و کمبــود مالی در
ایــن زمینــه وجــود نــدارد.
در ســفر کاروان دولــت مردمــی بــه گیــان
درخصــوص ســاماندهی معضــل پســماند بویژه
پهنــه ســراوان بــه عنــوان یــک ابرچالــش کــه
مــورد تأکیــد آیتاللــه رئیســی رئیسجمهــوری
و وزیــر کشــور اســت ،اعتبــارات خوبــی
پیشبینــی شــد و اقدامــات اثرگــذاری در حــال
اجراســت تــا ایــن منطقــه تــا پایــان ســال بــه
طبیعــت بازگــردد.
دولــت جهــادی و انقالبــی ســیزدهم بــا مــردم
بــه صــورت شــفاف و صادقانــه رفتــار میکنــد
و عمــل بــه وعدههــای داده شــده را همــواره
مدنظــر قــرار میدهــد .بــر همیــن اســاس تأکیــد
کــردهام کــه در هفتــه دولــت ،مدیــران از افتتــاح
پروژههــای نیمــه تمــام یــا یــک بــار افتتــاح
شــده ،پرهیــز کننــد چراکــه بایــد صــادق الوعــد
بــودن دولــت مردمــی را بــه نمایــش بگذاریــم.
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