تخصیص بودجه بیسابقه برای کرمانشاه
بهمن امیری مقدم
استاندار کرمانشاه

قطــار پربرکــت ســفرهای اســتانی
رئیسجمهــور محتــرم و هیــأت دولــت
پرتــاش روز  23تیرمــاه در ایســتگاه بیســت
و هشــتم بــه کرمانشــاه رســید ،جایــی کــه
بــه فرمــوده رهبــر معظــم انقــاب «ســینه
ســتبر و چهــره زیبــای ایــران اســامی» اســت
امــا بــا وجــود ظرفیتهــای متعــدد و ویــژه،
متأســفانه از دردهــای بزرگــی رنــج میبــرد کــه
ریشــه بیشــتر آنهــا ناشــی از کــم توجهیهــای
مدیریتــی در گذشــته بــوده اســت ،در حالــی
کــه جنــگ تحمیلــی از ایــن اســتان آغــاز
شــده و بــا عملیــات مرصــاد در همیــن
اســتان پایــان یافتــه کــه نشــان دهنــده حــق
بــزرگ کرمانشــاه بــر گــردن نظــام است.ســفر
آیتاللــه دکتــر رئیســی بــه کرمانشــاه آن هــم
در ســال اول عمــر دولــت مردمــی ،در عیــن
حــال کــه نشــان دهنــده دیــدگاه منحصــر بــه
فــرد دکتــر رئیســی بــه اهمیــت نقــش مــردم
و احیــای امیــد تضعیــف شــده ملــت بویــژه در
اقشــار ضعیــف اســت ،موجــی از شــور و نشــاط
را بــه کرمانشــاه آورد و امیدهــا را بــه حــل
مشــکالت ریشــهدار اســتان بویــژه معضــل
بیــکاری زنــده کــرد ،معضلــی کــه از چهــار دهــه
پیــش گریبانگیــر اســتان اســت.
در ســفر رئیــس جمهــور  ۲۰۰طــرح بــا بیــش
از  ۳۳هــزار و  ۲۴۲میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای
پیشــرفت و جبــران عقــب ماندگیهــای چنــد
دهــهای اســتان کرمانشــاه تصویــب شــد کــه
بیــش از  ۱۷هــزار و  ۵۰۰میلیــارد تومــان آن
اعتبــار عمرانــی و حــدود  ۱۵هــزار و  ۷۰۰میلیــارد
تومــان اعتبــارات اقتصــادی و تســهیالت بانکــی
اســت.
تصویــب ایــن میــزان اعتبــار بــرای اســتان
کرمانشــاه یــک اتفــاق بیســابقه و تحــول
آفریــن اســت؛ بویــژه اینکــه دولــت محتــرم
بــه جــای کلیــد زدن طرحهــای جدیــد و
نمایــش رســانهای ،تمرکــز خــود را بــر تکمیــل
پروژههــای نیمــه تمــام اســتان بــا پیشــرفت
بیــش از  50درصــدی معطــوف کــرده و دنبــال

چشــاندن شــیرینی بهرهبــرداری ایــن طرحهــا
بــه ذائقــه ملــت صبــور و قهرمــان کرمانشــاه
اســت.
مجموعــه مدیریتــی اســتان کرمانشــاه از
فــردای روز ســفر رئیــس جمهــور محتــرم ،تمــام
تــوان و عــزم خــود را بــرای پیگیــری اجــرای
مصوبــات بــکار گرفتــه و در تــاش اســت کــه
همــت و تــاش بیســابقه دولــت محتــرم
در خدمــت بــه مــردم ،بــا اجــرا و افتتــاح
طرحهــای مصــوب در ســریع تریــن زمــان
ممکــن نمــود عملیاتــی پیــدا کنــد.
یکــی از برنامههــای اصلــی دکتــر رئیســی
در ســفر کرمانشــاه بازدیــد هوایــی از مــرز
خســروی و پایانــه مســافری آن بــود؛ برنامـهای
کــه خیلــی زود بــا پیگیــری ویــژه مدیریــت
ارشــد اســتان و نــگاه حمایتــی وزیــر محتــرم
کشــور و ســایر مســئوالن مربوطــه بــه نتیجــه
رســید و مــرز رســمی خســروی بهعنــوان
قدیمیتریــن و نزدیکتریــن مــرز ایــران بــه
عتبــات عالیــات بــه روی زائــران حســینی(ع)

بازگشــایی شــد.
از دیگــر مصوبــات مهــم ســفر رئیــس جمهــور
مردمــی ،تأییــد پیشــنهاد اســتاندار کرمانشــاه
مبنــی بــر «تأســیس قــرارگاه ملــی اشــتغالزایی
اســتان کرمانشــاه» بــود؛ یــک طــرح ابتــکاری
کــه بــرای نخســتین بــار مطــرح شــده و بــا
تشــکیل جلســات پــس از ســفر ،منجــر بــه
تدویــن یــک بســته اشــتغالزایی  ۶وجهــی
بــرای کاهــش نــرخ بیــکاری اســتان بهعنــوان
اصلیتریــن معضــل کرمانشــاه شــده اســت.
در مجمــوع مصوبــات ســفر اســتانی هیــأت
دولــت از تکمیــل ســامانه بــزرگ گرمســیری و
آغــاز اجــرای ســامانه متحــول کننده سردســیری
گرفتــه تــا روی ریــل انداختــن طــرح قطــار
ســبک شــهری ،رونــق در حــوزه کشــاورزی و
گردشــگری کرمانشــاه ،میتوانــد بــا تخصیــص
بموقــع اعتبــارات و اجــرای ســریع آن منجــر
بــه تقویــت امیــد ،همدلــی و همــکاری مــردم
اســتان و تقویــت پایــگاه اجتماعــی دولــت و
در نهایــت انقــاب اســامی شــود.
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