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عالی ترین مقام دولت در پایان خرداد ماه ۹۳ درشرایطی وارد استان لرستان شد که 

پیشاپیش یک عضو مجمع نمایندگان این استان در مجلس گفته بود دولت در جریان 

این سفر متعهد شده بود که به مردم وعده غیر عملی ندهد، اما روحانی و هیأت همراه او 

این استان را با وعده های زیادی ترک کردند که برخی از آنها با گذشت ماه ها هنوز اجرایی 

نشده اند. 

پنجمین سفر استانی روحانی، سفری دو روزه به لرستان بود. او روز چهارشنبه، ۲۸ 

خردادماه سال ۹۳، به همراه هیأتی از وزیران و معاونان وارد استان لرستان شد. 

پیش از این سفر، حجت اهلل سوری، نماینده سلسله و دلفان در مجلس شورای اسالمی )در 

خرداد ۹۳( گفته بود: "در جلسه مجمع نمایندگان استان با رییس جمهور، دولت متعهد 

شده است تنها کارهایی را که به طور قطع می توانند در لرستان انجام دهند بیان کنند و از 

دادن وعده های غیر عملی به مردم پرهیز نمایند."

با این حال این سفر روحانی نیز مانند سفرهای استانی پیش از آن، با طرح وعده های زیادی 

در زمینه های مختلف همراه بود. 

تصویب ۷۹ طرح برای توسعه استان لرستان، تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات عمرانی 

امسال لرستان، اختصاص اعتباری معادل سه برابر بودجه عمرانی لرستان طی امسال و 

سال آینده، احداث یک شهرک صنعت پتروشیمی، ساخت یک هتل چهار ستاره دیگر از 

سوی بنیاد مستضعفان، تکمیل یک هتل نیمه کاره در مرکز استان، اختصاص تسهیالت 

از محل صندوق توسعه ملی برای طرح های صنعتی استان، پروژه های دامداری مدرن 

در لرستان، سرمایه گذاری در بخش آب و گردشگری از جمله وعده های رییس جمهور در 

سفر دو روزه خود به لرستان بود.

بیکاری؛ رونق بیشتر کسب و کار؟

روحانی در اولین سخنرانی خود در جمع مردم لرستان ابتدا با اشاره به یکی از اصلی ترین 

مشکالت این استان گفت: "این سرزمین، سرزمینی نیست که در استادیوم ورزشی اش

http://vista.ir/news/15732294/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-70-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://president.ir/fa/78709/printable
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 از بیکاری در رنج باشند . در مسیر خیابان و استقبال پرشور مردم مهربان این سرزمین هم 

شعارهای زیادی را شنیدم که مردم از بیکاری در رنج اند، جوانان عزیز ، پسران و دختران 

عزیز ما نباید در رنج بیکاری باشند."

رییس دولت با اشاره به برداشته  شدن اولین قدم ها در زمینه تولید توضیح داد: "در همین 

استان لرستان در طول ده ماه گذشته ۲۶۰۰ میلیارد تومان چه بودجه دولتی و چه بخش 

خصوصی برای رونق تولید مصرف شده است."

روحانی همچنین گفت که "در بخش های مختلف ما به سمت رونق حرکت خواهیم کرد تا 

کسب و کار رونق پیدا نکرد و شغل برای جوانان ایجاد نشود، مساله بیکاری حل نخواهد شد."

اما نکته دیگری که روحانی در زمینه اشتغال "مهم" ارزیابی کرد و در مورد آن به مردم 

لرستان "قول" داد، فعال کردن واحدهای تولیدی این استان بود.

روحانی تصریح کرد: "تقریبًا یا کل این واحدها فعال نیست یا درصد کمی از این واحدها 

فعال است. گزارشی که به من دادند حدود ۱۱ درصد از ظرفیت صنایع استان فعال است 

که اگر بتوانیم ظرفیت ها را کامل کنیم، شرایط بسیار خوبی را برای اشتغال جوان های ما 

بوجود خواهد آمد. برای این کار حدود ۱٫۸ میلیارد دالر مورد نظر قرار دادیم تا بتوانیم 

از امکانات صندوق به عنوان وام با تسهیالت الزم در اختیار این واحدها قرار بدهیم برای 

سرمایه در گردش که ان شاء اهلل این واحدهای صنعتی یکی بعد از دیگری فعال شود و 

زمینه ای را برای اشتغال جوان های ما فراهم کند."

رییس جمهور همچنین خطاب به سرمایه داران و کارآفرینان، به صندوق توسعه ملی 

اشاره کرد که به گفته او برای تسهیالت این استان تخفیف ویژه ای را مد نظر قرارمی دهد. 

"برای بنگاه های کشاورزی، تسهیالت با نرخ بهره ۱۱ درصد، برای بنگاه های صنعتی، 

تسهیالت با نرخ ۱۶ درصد و برای گردشگری ۱۲ درصد است که این تسهیالت می تواند 

زمینه اشتغال را برای استان فراهم کند."

http://president.ir/fa/78709/printable
http://president.ir/fa/78709/printable
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روحانی اضافه بر آن، در این سفر به اقداماتی اشاره کرده که دولت برای استان لرستان، 

مصمم به اجرای آن است. این تصمیمات، به گفته او اولین قدمش آبادانی و توسعه استان 

و در کنارش اشتغال برای جوانان خواهد بود. طرح تکمیل پتروشیمی خرم آباد از جمله 

اقداماتی است که روحانی گفته با اجرای آن قدم هایی در زمینه اشتغال برداشته خواهد شد.

حریم های بین المللی علیه ایران و سیاست های نامناسب اقتصادی در سال  در پی ت

های گذشته بیکاری به یکی از مهمترین مشکالت کشور تبیدل شده است. در این میان 

استان های کمتر توسعه یافته با نرخ باالتری از این معضل در رنج هستند. لرستان از جمله 

این استان هاست. 

این استان طبق تازه ترین اعالم مرکز آمار که پاییز ۹۳ منتشر شده، بعد از کرمانشاه، با 

۱۴.۹ درصد، باالترین نرخ بیکاری در کشور را داراست. استان لرستان همچنین بیشترین 

نرخ فارغ التحصیالن بیکار در بین استان های ایران را دارد. 

لرستان در سال های گذشته هم در صدر جدول بیکاری گزارش های مرکز آمار قرار داشته 

است.

نزدیک به یک سال از سفر روحانی به لرستان می گذرد که طی آنها موضوع اشتغال 

به تکمیل پتروشیمی استان موکول شده بود. در اسفندماه گذشته هوشنگ بازوند، 

استاندار لرستان گفته بود: "کشت و صنعت و پتروشیمی خرم آباد سال آینده )۹۴( افتتاح 

جام می شود." می شود که با این کار رونق اقتصادی خوبی در استان ان

می مبنی بر تکمیل این طرح  با گذشت حدود سه ماه از آغاز سال جدید، هیچ گزارش رس

منتشر نشده اما علی آشتاب، مدیرکل تعاون و رفاه اجتماعی در اردیبهشت ماه ۹۴، در 

مورد وصول وجوه دریافتی برای این پروژه ها توضیح داده بود که: "در ۱۵ جلسه کارگروه 

اشتغال استان در سال ۹۳ تعداد ۲۶۲ مصوبه صادرشده که ۸۱۲ میلیارد ریال تسهیالت 

پرداخت شده است."

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/675888
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/727322
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بر این اساس می توان وعده های روحانی در مورد وضعیت اشتغال در لرستان را که بر آن 

تاکید کرد در حال پیگیری ارزیابی کرد. هر چند باید اشاره کرد که او طی این سفر از رفع 

"قدم به قدم" معضل "اشتغال جوانان و رونق بیشتر کسب و کار" صحبت کرده بود نه حل 

یک باره آن.

محیط زیست؛ آتش سوزی جنگل ها، گرد و غبار

بخش مهمی از ارتفاعات زاگرس با جنگل های غنی و منابع طبیعی فراوان در استان 

لرستان قرار گرفته که به این استان اهمیت محیط زیستی ویژه ای داده است. روحانی در 

سخنرانی خرم آباد بعد از توسعه پتروشیمی و بیکاری، به موضوع محیط زیست در این 

استان پرداخت. 

او گفت: »یکی از مشکالت در مساله محیط زیست، جنگل های بلوط همه ارتفاعات 

زاگرس است؛ البته مشکل استان لرستان کم تر و در ایالم بیش تر است. در ارتفاعات ایالم 

به جنگل ها با مسئولین مربوطه سر زدیم و از نزدیک دیدیم چه مشکالتی برای درختان 

بلوط پیش آمده است و برنامه ریزی کردیم و ان شااهلل این مشکل زیست محیطی را حل 

خواهیم کرد.«

به گفته روحانی در این استان ها تنها بحث جنگل های بلوط نیست، مشکالت فراوانی از 

نظر زیست محیطی وجود دارد که باید برای برخی از آنها برنامه ریزی شود و برخی دیگر را 

با کمک کشورهای همسایه اجنام داد.

اشاره روحانی به کشورهای همسایه احتماال مربوط به بحران گرد و غبار است که در 

اسفندماه گذشته دامان بسیاری از استان های کشور از جمله استان لرستان را گرفت و در 

مواردی باعث تعطیلی مدارس و ادارات در این شهر شد. 

خریب جنگل های دامنه  اما مهمترین مساله زیست محیطی لرستان آتش سوزی و ت

جهیزات کافی  زاگرس است که هتکارها متر مربع آن در سالهای گذشته به علت نبود ت

مانند نابود شده اند.

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/713091
http://www.mehrnews.com/news/2501805/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF
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مهرداد بهاروندی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان در سوم 

اردیبهشت ماه،  گفته است: "۲۲ هزار هکتار از جنگل های بلوط استان بین ۷۵ تا ۱۰۰ 

درصد دچار خسارت شده اند."

درهمان روز، مدیرکل جهاد کشاورزی لرستان نیز گفته بود: "بیش از ۵۰۰ هزار هکتار 

جنگل بلوط لرستان با درصد خسارت مختلف دچار زوال و خشکیدگی شده است."

مهرداد غضنفری، در مورد مقابله با این بحران روز سوم اردیبهشت ماه، از تشکیل کارگروه 

احیا جنگل های استان لرستان با توجه به زوال بلوط در این استان خبر داده و گفته است 

حقیق، حفاظت، آموزش و اطالع رسانی، احیا و توسعه و  خصصی شامل ت که  پنج کمیته ت

معادن در این کارگروه فعال هستند. 

 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان هم گفته بود که "سال گذشته متعهد 

شدیم ۱۱ هزار هکتار از سطح جنگل های بلوط استان را احیا کنیم که باالی ۵۰ درصد از 

این عرصه ها را شناسایی کردیم."

با توجه به اعالم این دو مقام دولتی مرتبط با محیط زیست در استان لرستان به نظر 

می رسد وعده حسن روحانی برای آغاز اقداماتی جهت حفظ محیط زیست استان همچنان 

در دست پیگری است.

سدسازی؛ وعده برای بهره برداری

یکی از وعده های دیگری که روحانی در سفر خود به استان لرستان مطرح کرد، بهره 

برداری از سدهایی مانند اینشان، مروک، حوزنشان است. او وعده داده بود که این سدها 

در سال ۹۳ و اوایل سال ۹۴ به بهره برداری خواهند رسید.

روحانی از نیروگاه برق آبی رودبار لرستان هم به عنوان پروژه ای یاد کرد در سال ۹۴ به 

بهره برداری خواهد رسید. در مورد سد معشوره هم که فعالیت آن متوقف شده بود 

رییس جمهور وعده ادامه و تکمیل آن را داد.

http://tnews.ir/news/032040486188.html
http://www.mehrnews.com/news/2560406/%DB%B2%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7
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او در زمینه تامین و پمپاژ آب مناطق شیبدار کشاورزی هم گفت که در تهران با وزارت 

جهاد کشاورزی در این زمینه بحث و بررسی های به عمل آمده و سال ۹۳ اقداماتی در 

رابطه با آن صورت خواهد گرفت.

با وجود بحران کم آبی که بسیاری نقاط ایران طی سال گذشته با آن دست به گریبان 

مایندگان دولت از افتتاح سه سدی خبر داده اند که روحانی در خرداد ماه وعده  بودند، ن

بهره برداری از آن را داده بود.

در بهمن ماه ۹۳، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور طی سفری به استان 

لرستان  پس از افتتاح سد ایوشان از امکانات فنی و تاسیسات مربوط به انتقال آب در این 

سد بازدید کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، جهانگیری همان روز، سد مروک واقع در شهرستان 

دورود را هم مورد بهره برداری قرار داد. 

در اسفند ماه سال ۹۳ ماشاءاهلل نعمتی، فرماندار شهرستان دورود گفت که افتتاح این سد 

را یکی از دستاوردهای بزرگ سال ۹۳ برای این شهرستان می داند.

میان، معاون استاندار و فرماندار ویژه بروجرد، در  در مورد سد آبسرده هم مسلم پورقاس

اردیبهشت ماه امسال، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این سد را یکهزار میلیارد ریال عنوان 

کرد و گفت: "امسال ۸۰ میلیارد ریال برای احداث این سد ختصیص یافته است."

با توجه به افتتاح این سدها به نظر می رسد وعده رییس جمهور برای بهره برداری از آنها تا 

حدود زیادی به اجرا در آمده اما در مورد پمپاژ آب به مناطق شیب دار کشاورزی و باغبانی 

هنوز گزارشی منتشر نشده و منی توان آن را جزو وعده های اجرا شده روحانی ارزیابی کرد.

هتل پنج ستاره؛ تقویت گردشگری

استان لرستان یکی از استان های کشور است که میراث فرهنگی و جاذبه های تاریخی 

فراوانی دارد، اما به علت توسعه نیافتگی هیچ گاه به مرکزی برای گردشگری کشور تبدیل 

نشده است.

http://isna.ir/fa/news/93111307128/%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
http://www.yjc.ir/fa/news/5120455/%D8%B3%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%88%DA%A9-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931228000016
http://lorestan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=55673
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احسن روحانی در جریان سفر خود به این استان برای رونق در عرصه گردشگری و جذب 

نیروی انسانی علم گفت که نیاز به تاسیس یک هتل ۴ ستاره وجود دارد. 

به گفته رییس دولت برای تامین تسهیالت مربوط به این بخش: "بخشی از آن را سازمان 

میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری به عهده گرفته است. این سازمان همچنین 

به عهده گرفته که برای توسعه صنایع دستی، اقدام جداگانه ای را در استان آغاز کند که 

برای اشتغال جوان های ما مخصوصا بانوان بسیار موثر خواهد بود."

آن زمان مسعود سلطانی فر، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

به عهده گرفنت این مسولیت را تائید کرده بود: "دکتر روحانی درباره ی استفاده از 

ظرفیت های گردشگری، من را موظف به تهیه طرح گردشگری در استان کردند. ما 

مام جاذبه های استان را مورد بررسی قرار دهیم و جهت تعامل فرهنگی و  موظفیم ت

اقتصادی از آن ها استفاده کنیم."

به گفته رییس سازمان میراث فرهنگی بخشی از اعتبارات این طرح را دولت و بخشی دیگر 

را سرمایه گذاران تأمین می کنند. 

سلطانی فر در خصوص صنایع دستی هم که مورد تاکید روحانی بود گفته بود: "با توجه به 

درخواست های دو فرماندار شهرستان ها، منابعی را برای اشتغال زنان سرپرست خانوار، 

افراد هنرمند و روستاییان قرار خواهیم داد تا با توجه به این ظرفیت خوب به صورت خارج 

از نوبت، تسهیالتی را ارائه دهیم."

اما با گذشت حدود یک سال از سفر روحانی و سپردن اجرای این وعده به سازمان میراث 

ماينده خرم آباد در مجلس، با اشاره به ظرفيت های گردشگری  فرهنگی،  آقامحمدی، ن

استان لرستان از علمکرد این سازمان انتقاد کرده و گفته است: "انتظار بسيار زيادی از 

حرک جدی در اين زمينه داشته  ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع  دستی داشتيم که ت

باشد."

ولی به گفته او زيرساخت های الزم برای جذب گردشگر در استان را ضعيف است و 

می توان گردشگران را ترغيب و تشويق کرد اما زيرساخت های الزم وجود نداشته باشد." "ن

http://www.isna.ir/fa/news/93032916313/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1
http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=1649715
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هوشنگ بازوند، استاندار لرستان در اردیبهشت ماه ۹۴، از آمادگی واگذاری زمین به 

سرمایه گذاری برای ساخت هتل در مناطق گردشگری لرستان، خبر داد و گفت: "هر کس 

تصمیم به ساخت هتل پنج ستاره در استان را داشته باشد تا میزان چهار هکتار زمین با 

پروانه رایگان در اختیار او قرار خواهد گرفت و این امتیاز بزرگی است که کمتر استانی در 

اختیار سرمایه گذار قرار می دهد."

سعید شیرکوند، معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی رییس سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری در اردیبهشت ماه ۹۴، از اختصاص ۸ درصد یارانه به سود 

تسهیالت بانکی در حوزه گردشگری خبر داد.

با توجه به این اظهارات می توان گفت این وعده گرچه همان ابتدا جهت اجرا به نهاد 

می توان آن را جزو وعده های درحال پیگری دسته بندی کرد.  مربوطه سپرده شد، اما ن

آشکار است که برای تبدیل منطقه یا استانی به مرکز گردشگری و جذب نیروی متخصص 

انسانی، احداث یک هتل که از متعلقات ابتدایی و بدیهی زندگی شهری است و اختصاص 

ماینده  درصدی از یارانه که دارایی مردم و نه دولت است، کافی نیست و همانطور که ن

خرم آباد گفته، بدون داشنت "زیرساخت های الزم"، که این استان از آن محروم است، 

اصوال برنامه ریزی برای گردشگری امکان پذیر نیست.

بیمه و درمان 

بیماری و مشکالت بهداشتی و سالمتی از جمله پیامدهای توسعه نیافتگی یک منطقه 

است و بر این اساس استان لرستان بیش از استان های توسعه یافته به خدمات پزشکی نیاز 

دارد. 

خبگان برای توسعه و پیشرفت های استان  تاالر اندیشه لرستان، که به منظور هم اندیشی ن

تشکیل شده، در دی ماه سال ۸۳ طی گزارشی به تنگناها و چالش های کلی وضعیت 

بهداشت و سالمت در این استان پرداخته و از جمله نوشته است: "برنامه های پيش بينی 

شده درحوزه سالمت براساس سند ملی توسعه ی بخش سالمت - برنامه چهارم وپنجم 

می شوند." توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور- کامل اجرا نشده اند و ن

http://www.mehrnews.com/news/2581044/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%AA%D9%84
http://www.lornews.com/news/detail/55/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF/
http://talorestan.blogfa.com/post/1
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بر اساس این گزارش در استان لرستان ساختارپوشش بيمه همگانی وعدم وجود يك نظام 

واحد ارائه  خدمات بيمه ای و درمانی، دچار ضعف شده است. 

در بخش دیگری از این گزارش در خصوص مشکالت حوزه درمان آمده است که "شاخص 

)پرداخت هزينه از جيب مردمOOP( بسيار باال است، براساس سند توسعه چهارم اين 

شاخص باید به كمتر از سی درصد برسد ولی درواقع اين رقم هم اكنون حدود ٦٥ درصد 

است واين سبب می شود تا برمناطق محرومی مانند لرستان، فشاربرمردم دوچندان 

شود."

جهیز  روحانی در جریان سفر خود به لرستان اما به این معضالت اشاره نکرد و تنها به ت

جهیز و تکمیل و بهره برداری از  برخی مراکز پزشکی اشاره کرد و از جمله گفت: "برای ت

ظرفیت کامل بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد قول می دهم و همین جا از دو شهید 

رحیمی که در مجلس شورای اسالمی در خدمت آنها بودیم و همه شهدای استان لرستان 

یاد می کنم."

دکتر محمدعلی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان، چند 

ماه پس از این "وعده" روحانی، روز ۳۰ بهمن ماه، ۹۳ توضیح داد که: "برای تکمیل کلی 

بیمارستان شهید رحیمی ۱۶۷ میلیارد ریال نیاز بود که ۵۳ میلیارد ریال از منابع استانی ، 

ملی و درآمدهای اختصاصی دانشگاه برای تامین سیتی اسکن و ایجاد بخش Nicu تامین 

و هزینه شد." 

جام  جهیز این بیمارستان ان گرچه به نظر می رسد تالش هایی برای تامین بودجه تکمیل و ت

شده اما هنوز دو سوم هزینه های این پروژه تامین نشده است. با اینحال با توجه به اینکه 

حقق "وعده" خود تعیین نکرده و پیشرفت های چشمگیری  روحانی سقف زمانی برای ت

می توان این قول را جزو وعده های اجرا شده دولت در  هم در پیشرفت آن حاصل نشده، ن

لرستان دانست.

http://www3.irna.ir/fa/News/81471394/
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پنجمین سفر استانی حسن روحانی در حالی پایان رسید که دولت به گفته یک عضو 

مایدگان استان لرستان در مجلس،  متعهد شده بود به مردم این استان وعده  مجمع ن

غیرعملی ندهد، اما با گذشت یک سال به نظر می رسد نه تنها بسیاری از وعده ها اساسا 

عملی نیستند، بلکه پیشرفتی هم متانسب با حجم وعده های امکان پذیری که او در این 

استان طرح کرد، حاصل نشده است.
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وضعیت پیگیریوعده

در حال پیگیری با تاکید بر رفع قدم به قدم معضلبیکاری

درحال پیگیریمحیط زیست؛ آتش سوزی جنگل ها، گرد و غبار

محقق شدهسدسازی؛ وعده برای بهره برداری

گزارشی دراین خصوص منتشر نشدهپمپاژ آب مناطق شیبدار کشاورزی

اقدام مهمی صورت نگرفته استتقویت گردشگری

جهیز بیمارستان شهید رحیمی( اقدام مهمی صورت نگرفته استبیمه و درمان )ت
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نقشهآرایحسنروحانیدراستانلرستان:

visual.ly :منبع اینفوگرافیک


