دولت ،ناجی زیرساخت های عقب مانده البرز
مجتبی عبداللهی
استاندار
کاروان دولــت مردمــی بــدون تشــریفات
معمــول در عیــن ســادگی و بــی آالیشــی وارد
اســتان البــرز شــد ،اســتانی کــه بــه دلیــل تلــون
اقــوام ،از ســوی مقــام معظــم رهبــری« ،ایــران
کوچــک» لقــب گرفتــه اســت ،امــا بســیاری
از زیرســاخت هــای اساســی ایــن اســتان در
وضــع نامناســب بــه ســر مــی بــرد.
رئیــس جمهــور محتــرم بــا آگاهــی کامــل از
شــرایط اســتان ،زیرســاخت هــا و ســرانه هــا
را نشــانه گرفتنــد و ده هــا تصمیــم بــزرگ بــا
اختصــاص اعتباراتــی کــه چندیــن برابــر بودجــه
یــک ســال اســتان اســت ،بســیاری از نیازهــای
اصلــی و دغدغــه هــای جــدی مــردم را مــورد
توجــه قــرار دادنــد.
در ایــن ســفر پــر خیــر و برکــت  ۱۷8طــرح
و برنامــه توســعه ای بــا اعتبــاری حــدود 13
هــزار میلیــارد تومــان بــرای اســتان مــورد
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تصویــب قــرار گرفــت کــه شــامل  ۵۴طــرح
زیربنایــی ۶ ،توافــق در صنعــت و معــدن ،در
بخــش رفاهــی و اجتماعــی  ۱۶توافــق ،در
حــوزه بهداشــت و درمــان  ۱۳توافــق ،در حــوزه
آب ،خــاک و کشــاورزی  ۲۹توافــق ،در حــوزه
اشــتغال  ۴توافــق و در حــوزه هــای امنیتــی،
انتظامــی و قضایــی نیــز  ۹توافــق صــورت
پذیرفت.
در مجمــوع نیــز ســرمایه گــذاری و مشــارکت
بانــک هــا طی  ۲توافــق بــه  ۲۲هــزار و  ۸۹۴میلیارد
تومــان رســید و مبلــغ  ۲۳هــزار و  ۲۴۴میلیــارد
تومــان موافقــت جهــت تخصیــص تســهیالت و
 ۶۱هــزار و  ۶۶۰میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری
بخــش خصوصــی و بانــک هــا بــرای پیشــبرد
پــروژه هــا اختصــاص خواهــد یافــت.
حضــور رئیــس جمهــور محتــرم ســر ســفره
افطــار در خوابــگاه دانشــجویان دانشــگاه

خوارزمــی و بازدیــد ســرزده از چنــد پــروژه مهــم
کــه اهــم آن بیمارســتان رهــا شــده کمالشــهر
بــود ،از جملــه اقدامــات ارزشــمند ایــن ســفر
محســوب مــی شــود.
ســاخت  ۱۰۰مدرســه در اســتان بــا هــدف
فقرزدایــی از ســرانه هــای آموزشــی ،احــداث
یــک بیمارســتان  ۵۰۰تختــی جنــرال و تزریــق
اعتبــار بــرای تکمیــل پــروژه هــای بیمارســتانی
اســتان ،اختصــاص اعتبــار ویــژه بــرای رهایــی
اســتان از ترافیــک هــای ملــی و نفســگیر و
چندیــن اقــدام دیگــر ،موجبــات رضایتمنــدی
مــردم از آگاهــی و اشــراف و دغدغــه منــدی
دولتمــردان مردمــی ایــران قــوی و بارقــه ای از
امیــد شــد.
همچنیــن نشــاط و انگیــزه در مدیــران اســتان
جــان تــازه ای گرفــت تــا بــا تالشــی مضاعــف
در راســتای نیــل بــه اهــداف اقــدام کننــد.

