استان البرز روی ریل توسعه راهها و اشتغالزایی

عملیات راهسازی در استان البرز.عکس محمد بابائی
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استاندار البرز
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متفاوتواز4هزارمیلیاردتا 10هزارمیلیاردریالبرآوردمیشود،این
وظیفه ما بود طی جلســاتی با وجود وقت کم با وزیران توانستیم این
اعتبارراتاسقفیکهزارمیلیاردتومانتثبیتکنیم.
سفررئیسجمهوریدردههفجربهالبرز
استاندارالبرزبااشارهبهسفررئیسجمهوریدردههفجرامسال
به اســتان البرز ،خاطرنشان کرد :در این سفر رئیس جمهوری ضمن
افتتاح3طرحبزرگصنعتیشاملافتتاحخطتولیدفروکتوز،گلوکز
و گلوتن ذرت و فاز توسعه ذخیرهسازی و نگهداری غالت در سیلو در
شهرستانساوجبالغ،ازبخشهایمختلفاینواحدبزرگتولیدی
بازدیــد به عمــل آورد و از نزدیک در جریــان فعالیتهای بزرگترین
مجتمــع فرآوری غالت کشــور قــرار گرفت .رئیس جمهــوری در این
مراســم فرمان آغاز اجــرای طرحهای فرآوری غالت ،ذخیرهســازی
غــات ،تولید بردهــای الکتریکی ،بهارســتان لیزر ،تولیــد انواع رنگ
ســاختمانی ،صنعتــی و ترافیکی ،تولید انواع یخچــال و فریزر ،تولید
چمــن مصنوعی ،تولیــد انــواع صابون ،پارچههــای شیشــه ای؛ و در
مجمــوع  8طــرح را صادر کــرد .رئیــس جمهوری همچنیــن کلنگ

کاهش بــار ترافیکی ،گفت :در جریان ســفر دکتر محمد باقر نوبخت
معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان برنامه و بودجه به اســتان
البــرز200میلیــارد تومان جهت تکمیــل ادامه آزادراه شــهید همت
اختصــاص یافت و در حــال حاضر پیمانکار با دریافــت پول در حال
نهاییســازی این طرح اســت .پیشتر قرار بــود ادامه آزاد راه شــهید
همت بــه طرف اســتان ،در ورودی شــهر کــرج خاتمه پیدا کنــد که با
آســیب شناســی از وضعیــت گرههــای ترافیکــی پیشــنهاد ســاخت
کمربند شــمالی به پیمانکار داده شــد تا این مســیر به ســمت شمال
استانهدایتشود.
طهایــی با بیان اینکــه پیمانکار در 2قطعه طــرح را پیش میبرد،
افزود 9:کیلومتر از این طرح با 2تونل ســاختی طی سه شیف کاری در
حال تکمیل اســت و طبق قول پیمانکار قرار است بهار سال آینده به
بهر هبرداریبرسد.
اســتاندار البرز با اشــاره به فرایند تهاتر در ساخت کنارگذر شمالی
اســتان بــرای امتــداد طــرح شــهید همــت ،اظهارداشــت :دولت12
کیلومتــر از اراضــی را در اختیار شــهرداری قرار داده تا با شــیوه درآمد
هزینهاینمسیرراتکمیلکند.
نماینــده عالی دولت در اســتان همچنیــن طــرح آزاد راه جنوبی
البرز را نیز تســهیل گر ترافیک جنوبی شــهر کرج عنوان کرد و با اعالم
آغــاز عملیــات ســاخت کمربندجنوبــی اســتان ،گفــت :ایــن طــرح
در ادامــه طرح شــهید همــت به طرف فردیس ســاخته خواهد شــد
که تــا انبار نفــت امتداد پیــدا خواهد کــرد و به نوعــی کمربند جنوبی
کــرج اســت تــا بخــش عمــدهای از ترافیــک ورودی کــرج را تســهیل
بخشــد .به مــوازات آن ،کمربند جنوبی تهران نیز از جنوب گرمســار،
ماهدشــت و نظرآباد به آبیــک و آزاد راه قزوین وصل خواهد شــد که
ایــن کمربندملی نیــز خود اثر بخش بــر وضعیت ترافیکی این اســتا
خواهد بود.
اســتاندار البــرز تکمیــل راه طالقــان و انجــام عملیــات اجرایــی
ســاخت تونل این مســیر را نیز از جمله طرحهای حوزه راه برشــمرد
که در ســفر رئیس جمهــوری به این اســتان ردیف اعتبــاری دریافت
کرده است.
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کــرج-ایــرانواشــقانی /اســتان البرزبا وجــود تحوالت اساســی و
توانمندیهای باال در بخشهای صنعت ،کشــاورزی ،علم و فناوری
و گردشــگری به دلیل مشکالت اعتباری و زیرساختی هنوز به جایگاه
متناســب با ظرفیتهای موجود دســت نیافته اســت .هرچند ســفر
رئیس جمهوری به اســتان البــرز و تصویب حدود یک هــزار میلیارد
تومــان اعتبــار برای ایــن اســتان میتواند منشــأ تحوالت اساســی در
بخشهــای مختلف باشــد ،اما نگاه ویژه به ظرفیتهای این اســتان
در بودجهریزیهای ســاالنه و ارتقای سطح اعتباری نیازمند حرکتی
پرشتابتر در مسیر توسعه و بهرهمندی از توانمندیهای بالقوه این
منطقه اســت .بــا اعالم اســتانداری البرز ،بودجه ســال  96بــرای این
اســتان 21،هــزار و 324میلیارد ریال اســت که از این میــزان 20هزار و
 743میلیارد ریال از محل درآمدهای عمومی و  581میلیارد ریال از
درآمدهایاختصاصیاست.
افزایشاعتباراتتملکداراییسرمایهای
توگو با
«ســید حمید طهائی» اســتاندار البــرز در این بــاره در گف 
«ایــران» اظهار داشــت :اعتبــارات تملــک دارایی ســرمایهای از یک
هــزار و 260میلیارد ریال در ســال 95به یک هــزار و430میلیارد ریال
درســال 96افزایــش یافته و اعتبارات هزینهای اســتان نیز از یک هزار
و  460میلیــارد ریال در ســال  95به یــک هزار و  830میلیــارد ریال در
سال 96رسیده است .همچنین میزان اعتبارحقوق و مزایای مستمر
 966میلیــارد ریــال و اعتبار ســایر هزینهها نیــز از 740میلیارد
ریال به 860میلیارد ریال رسیده است.
وی بــا بیان اینکــه البرز جزو  10اســتان اول کشــور دربخش
مشــارکت در تأمین درآمدهاســت ،افزود :اعتبارات توازن نیز
از یک هزار و 730میلیارد ریال به یک هزار و 840میلیارد ریال
افزایش داشــته و با بیش از 26درصد رشــد نســبت به سال95
ســومین اســتانی هســتیم که باالترین میزان رشــد را در الیحه
نسبت به ســایر استانهای کشور داشته اســت ،اما بیتوجهی
به ســطح اعتباری اســتان هنــگام تأســیس آن در دولت قبل،
همــواره مشــکالت انباشــته شــدهای را بــرای البــرز بــه همراه
داشته است .عالوه بر این گســتردگی طرحهای عمرانی البرز
و نیازهــای جمعیــت میلیونی اســتان که بواســطه مهاجرت
گســترده از سراسر کشور بســرعت در حال رشد است ،نیازمند
اعتباری بیش از این اســت و بودجه تخصیصی ســال  96البرز
کافینیست.
اســتاندار البرز گفت :این بودجه اگر چه  30درصد نســبت
به بودجه اســتانهای دیگر افزایش یافته ،اما با توجه به اینکه
البــرز نوپا دارای نیازهای بیشــمار و مشــکالت رو بــه افزایش
اســت ،ایــن اعتبــار تخصیصــی کافــی نیســت .البرز اســتانی
در حــال رشــد اســت و از همیــن رو قابــل قیاس با هیــچ یک از
اســتانهای دیگر کشور نیست و نیاز است که توجه بیشتری به
آن شــود .دســتگاههای اجرایی ما همیشــه در ارتباط با بودجه
ابراز نگرانی میکنند و این تبدیل به یک معضل شــده اســت.
تالش میکنیم از لحاظ درآمدی در کشور اول شویم .بهعنوان
مثالدربند«ق»بودجهدربرنامهپنجمموتورسیکلتهاباید
سوختشانتغییرکندکهدراینرابطهماحاضریمهممردم
و هــم پلیس را مجــاب کنیم و به جــای  20درصــد  150درصد
ایــن طرح را انجام دهیم .درقبــال صرفهجویی صورت گرفته
انتظار این اســت که 50درصد از بودجه صرفهجویی شده این
سوختها برای عمران و آبادانی استان هزینه شود.
اختیــارات اســتانها در ارتبــاط بــا توزیــع اعتبــارات تملک
داراییها
اســتاندار البرز با اشــاره به اینکه کل اختیارات اســتانها در ارتباط
بــا توزیع اعتبارات تملــک داراییها پنج تا هفت درصد اســت ،بیان
داشــت :شاهدیم که اختیارات مناطق ،ســال به سال در حال کاهش
است،مدیرانمنطقهایواستانیبایدبتوانندتصمیمبگیرند.
وضعیتورزش
طهایــی در خصــوص وضعیــت ورزش اســتان البــرز ،گفــت:
اســتعدادهای ورزشــی این اســتان باالســت و این در حالی اســت که
امکانــات و ســرانه ورزشــی آن جوابگــوی ایــن نیازهــا نیســت .برای
حمایت از نسل جوان بهعنوان یک وظیفه در حوزه ورزش باید همه
دستگاههاپایکاربیایندوکمککنند.
تحولدرالبرز
اســتاندار البرز با اشــاره به اینکه تخصیص 68درصدی اعتبارات
ســفر رئیسجمهــوری به البرز این اســتان رامتحولمیکنــد ،افزود:
 2ســفر رئیس جمهوری به استان برکت بســیاری برای استان داشته
کــه در صــورت تخصیــص اعتبــارات مصوب میتــوان به تحــول در
بخشهایمختلفامیدواربود.

طهایــی با اشــاره بــه قابلیتهــای متعــدد و ظرفیتهــای باالی
البــرز ،تصریــح کــرد :در بخشهــای صنایــع ،معــادن ،کشــاورزی،
دارویــی ،خدماتــی ،حمــل و نقل عمومــی و ریلی و شــهر فرودگاهی
کــه در آینده نزدیــک باید ایجاد شــود ،یک حرکت جدی نیاز اســت.
نــگاه ســرمایهگذاران بــه البــرز با توجــه به شــرایط موجود بایــد ویژه
باشــد چراکــه بســترهای فراوانــی بــرای توســعه کســب و کار و رونق
سرمایهگذاری فراهم اســت .در سفر رئیس جمهوری به این استان،
دولــت خود را مکلف به اختصاص 9هــزار و 950میلیارد ریال اعتبار
کردومانیزتعهدداریمظرفدوسالطرحهایخودرااجراییکنیم.
مســئوالن و فرمانداران باید اقدامهای الزم را انجام دهند تا در زمان
مقرر شــاهد اجرایی شدن طرحها باشــیم .در این سفر اعتبار خاصی
نیز برای راه طالقان که سالها نیمه کاره مانده بود ،اختصاص یافت
کــه این نیــز از بــرکات حضور رئیــس جمهوری به این اســتان بــود .از
طرحهای پیشنهادی در این سفر چهار خطه کردن ریل تهران  -کرج
بــا اعتبار یک هــزار و  700میلیــارد ریال بود کــه قرار شــد ،از اعتبارات
ملی محاســبه شود تا ما اعتبارات این ســفر را در طرحهای مهم تری
اجراییکنیم.
وی اضافه کرد :از دســتاوردهای ســفر دولت تدبیــر وامید به البرز
اینبودکهطرحهاییکهسالهانیمهکارهماندهبود،درمدتدوسال
عملیاتــی میشــود .بــا توجه به اینکه ســقف اعتبــارات در اســتانها

اجــرای طــرح زرکام در بزرگتریــن مجتمــع فــرآوری غــات را نیز به
زمین زد .در این سفر ،محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت ،معدن و
تجارت اعالم کرد :طرحهایی که توســط رئیس جمهوری کلنگ آنها
به زمین زده شد در مدت زمان  ۲سال نهایی و به بهرهبرداری خواهد
رســید .استاندار البرز به پیشرفت چند طرح کالن در این استان اشاره
کرد و گفت :سال 93وضعیت سرانههای پایین بهداشت و درمان در
این اســتان به وزیر بهداشــت ،درمان وآموزش پزشکی گزارش شد و
ویپسازبازدیدمیدانیازالبرز،ایناستانمجاورپایتخترادرزمره
استانهایمحرومکشور اعالمکرد.
ویافزود:متوسطتختبیمارستانیدرکشوربهازایهریکهزار
نفــر 7.1،تخت اســت در حالی که در البرز 4دهم تخت بیمارســتانی
یعنیزیرنیمدرصدتختداشتیم.بههمتمسئوالنونمایندگانو
باهمراهیوزارتبهداشتتعدادتختهایبیمارستانیایناستان
به  900تخت و بزودی نیز تا  2هزار و 100تخت ارتقا خواهد یافت.
طهایی با اشاره به تکمیل امکانات بیمارستانهای استان اعم از
تجهیزات مدرن و اتاق عمل و آی.ســی .یو و ،..گفت :این رشــد ،البرز
را در بخــش ســرانههای بهداشــت و درمان بــه آمار ملــی نزدیکتر
میسازد.
روندپیشرفتطرحهایراهسازی
اســتاندار البــرز بــا اشــاره بــه رونــد پیشــرفت کمربنــد شــمالی و
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