تعیین تکلیف سه پروژه ملی در خراسان رضوی
یعقوبعلی نظری
استاندار

ســفر آیتاللــه ســیدابراهیم رئیســی ریاســت
محتــرم جمهــور ،بــرای اســتان خراســان رضــوی
فرصــت بســیار خوبــی را فراهــم کــرد تــا تمــام
طرحهــا و موضوعــات مرتبــط بــا ایــن اســتان
در ســطح ملــی و اســتانی تعییــن تکلیف شــود.
مصوبــات ایــن ســفر کــه بــا هــدف ایجــاد
فرصــت بــرای تحقــق برنامههــای دولــت در
اســتان مــورد بررســی قــرار گرفــت در طــول
ســه ســال آینــده محقــق میشــود .بــر همیــن
اســاس تــاش شــده برنامههــا و طرحهایــی
بــرای جهــش ایــن اســتان در نظــر گرفته شــود
کــه موجــب رونــق اســتان در همــه زمینههــا
خواهــد شــد .اســتفاده از ظرفیتهــای ملــی
بخصــوص در ارتبــاط بــا طرحهایــی کــه نیــاز
بــه تصمیمگیــری در ســطح ملــی دارد بایــد
بهصــورت قاطــع و معیــن هدفگــذاری
شــود.
بودجــه اســتان در ســال  ۱۴۰۱مشــخص
شــده اســت کــه بــا تحقــق آن امیدواریــم
بتوانیــم ظرفیتهــای مــورد نیــاز اســتان را
در مســیر رشــد اقتصــادی تعییــن شــده قــرار
دهیــم ،زیــرا همــه زمینههــا فراهــم شــده
اســت تــا امســال ایــن اقدامــات ،اجرایــی و
عملیاتــی شــود.
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ویــــژهنامه

شهــریور 1401

40

اعتبــار در ســفر ســه روزه رئیسجمهــور و هیــأت
دولــت بــه ایــن اســتان بــرای مــدت ســه ســال
در نظــر گرفتــه شــده اســت.
همچنیــن  ۲۰۰میلیــارد تومــان و یکمیلیــارد
و  ۳۷۹میلیــون دالر بــرای ســرمایهگذاری در
بخشهــای مختلــف اســتان در نظــر گرفتــه
شــد.عالوهبر ایــن اعتبــارات در ســفر هیــأت
دولــت بــه اســتان ۳۱ ،هــزار و  ۴۴۸میلیــارد
تومــان تســهیالت بــرای بخشهــای مختلــف
اقتصــادی و زیربنایــی در نظرگرفتــه شــد.
 ۵۸پــروژه نیــز در ایــن ســفر اســتانی بــه
ارزش  ۱۸هــزار و  ۴۶۰میلیــارد تومــان بــه بخــش
زیربنایــی تعلــق گرفــت .همچنیــن طرحهــای
آب و بــرق و گازرســانی در بخــش تولیــد و انتقال
آنهــا در قالــب طرحهــای زیربنایــی اســت و
بخــش عمــده ســرمایهگذاری ارزی میلیــاردی
نیــز مربــوط بــه بخــش ایجــاد خطــوط انتقــال
گاز خواهــد بــود.
همچنیــن ســهم بخــش کشــاورزی از مصوبــات
ســفر  ۲۱پــروژه اســت ۲ .هــزار و  ۷۳۸میلیــارد
تومــان اعتبــار در ایــن بخــش پیشبینــی شــده
اســت .در بخــش بهداشــت و درمــان  ۱۶توافقنامه
و پــروژه بــه ارزش  ۲هــزار و  ۱۰۵میلیــارد تومــان و
در بخشهــای فرهنگــی ،آموزشــی و ورزشــی نیــز
۲هــزار و  ۶۳۷میلیــارد تومــان اعتبــار در قالــب ۴۲

پــروژه مصــوب شــده اســت.
بــرای بخــش صنعــت و معــدن ۶ ،توافقنامــه
بــا  ۵۰۴میلیــارد تومــان اعتبــار بــه همــراه ۳۰۰
میلیــارد تومــان تســهیالت مصــوب شــد و در
حــوزه امنیتــی ،انتظامــی و قضایــی ،هفــت
پــروژه بــا  ۱۳۰میلیــارد تومــان اعتبــار در نظــر
گرفتــه شــده اســت.
در بخــش رفــاه اجتماعــی و اشــتغال بــا
 ۳۳پــروژه ۱۲۳ ،میلیــارد تومــان اعتبــار و ۲۰۰
میلیــارد تومــان ســرمایهگذاری مصــوب و البتــه
 ۳۱میلیــارد و  ۱۴۸میلیــون تســهیالت نیــز در
ایــن بخــش مصــوب شــد.عالوهبر اینهــا ســه
پــروژه ویــژه و کالن شــامل قطــار ســریع الســیر
تهــران -مشــهد ،آزاد راه حــرم تــا حــرم و شــهرک
فرودگاهــی امــام رضــا(ع) نیــز در ســفر رئیــس
جمهــور مطــرح شــد ،امــا از آنجایــی کــه تعییــن
منابــع ایــن طرحهــا از محلهــای ویــژه و در
اختیــار دولــت اســت ،بودجــه آنهــا بــه اقتضــای
پروژههــا تعییــن خواهــد شــد .ایــن ســه پــروژه
عمــده فقــط مربــوط بــه اســتان نیســت ،بلکــه
ســه پــروژه ملــی بــا هــدف تســهیل ،ارزانســازی
و توســعه زیــارت بــرای آحــاد مــردم کشــور
اســت ،همچنیــن طرحهــای زیربنایــی از جملــه
آب مشــهد نیــز مربــوط بــه دوره اوج حضــور
زائــران در ایــن شــهر مقــدس اســت.

