
بررسى وعده هاى حسن روحانى
در سفر استانى به زنجان



حســن روحانــى، رییــس جمهــور ایــران بــه همــراه هیــات دولــت بــه منظــور ســفرى دو روزه وارد اســتان 
زنجان شد. او در جمع بخشى از مردم زنجان و سپس در جمع خبرنگاران از تصویب 71 طرح جهت پیشرفت 
زنجــان در شــوراى عالــى ادارى ایــن اســتان خبــر داد. او گفــت دولــت  بــراى اجــرا و بهــره بــردارى ایــن 

طرح ها 387 میلیارد تومان بودجه درنظر گرفته است. 

روحانــى در ایــن ســفر عــالوه بــر دیــدار عمومــى بــا مــردم اســتان زنجــان، بــا اقشــار مختلــف از جملــه 
ایثارگران، نخبگان و برگزیدگان استان دیدار و گفتگو کرد.

`رییــس جمهــور ایــران در ســخنرانى اصلــى خــود بــا بیــان اینکــه ایــن طرح هــا تــا پایــان ســال94 بــه بهــره
ــردارى خواهنــد رســید، دلیــل خــوددارى کــردن از اعــالم اجرایى شــدن طرح هــا در ســال 94 را ناشــى   ب

از "مالحظه آب و هوایى" دانست.

عــالوه بــر 71 طرحــى کــه در جلســه شــوراى ادارى اســتان زنجــان بــه تصویــب رســید، روحانــى از طــرح
ــرا  ــه اج ــت" ب ــده دول ــر باقیمان ــال عم ــه س ــه او "در س ــه گفت ــه ب ــر داد ک ــرى خب ــم دیگ ــاى مه  ه
در خواهنــد آمــد. دو خطــه کــردن راه آهــن اســتان زنجــان، توســعه دانشــکده هاى صنعتى، گازرســانى به 
روســتاها، توســعه پتروشــیمى و تبدیــل کــردن زنجــان بــه عنــوان یکــى از قطب هــاى الکترونیــک و آى
ــت  ــر دول ــده عم ــان باقیمان ــا، زم ــق آنه ــقف تحق ــه س ــتند ک ــى هس ــه وعده های ــور، از جمل ــى کش   ت

اعالم شده است.

ــا 71  ــداد آنه ــه تع ــتان ک ــن اس ــراى ای ــى ب ــاى عموم ــى، طرح ه ــتانى روحان ــفرهاى اس ــتر س ــد بیش مانن
ــى  ــال 93 و 94 اجرای ــرف س ــه او "ظ ــه گفت ــه ب ــى ک ــده اند؛ طرح های ــریح نش ــده را تش ــالم ش ــورد اع م

و به اتمام خواهد رسید."

 راه آهن استان زنجان – قزوین
طــرح دو خطــه کــردن راه آهن اســتان زنجــان – قزوین از جملــه مهمترین وعده هــاى روحانى در جریان ســفر 
ــوان طــرح اولویــت دار اعــالم  ــه عن ــن طــرح را ب ــود. او گفــت:  "در تهــران در جمــع وزرا ای ــه زنجــان ب ب
کــردم و وزارت راه را مکلــف کــردم کــه کار ایــن پــروژه را شــروع و آغــاز کنــد و ان شــاء اهللا اســتاندار و 

مسئولین این طرح را دنبال خواهند کرد."

روزنامــه دولــت ایــن طــرح را از جملــه "خواســته هــاى دیرینــه مــردم و ازجملــه طرح هایــى دانســته که در 
20 ســال گذشــته همــواره در اســتان زنجــان مطــرح بوده اســت." بر اســاس این گــزارش "پیگیرى هــاى مکرر 
مدیــران اســتان زنجــان و نماینــدگان مــردم در مجلــس ایــن طــرح بــا موافقــت و دســتور آخونــدى، وزیــر 
ــه  ــرار گرفت ــران ق ــالمى ای ــورى اس ــن جمه ــرکت راه آه ــاى ش ــت برنامه ه ــازى در اولوی راه و شهرس

است."
در آبان ماه همان سال، نماینده زنجان و عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس در 
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تبیــن اهمیــت ایــن طــرح گفت: "از دو خطه شــدن محــور قزوین-زنجان، بســیارى از اســتان هاى شــمال غربى 
کشــور نیــز بهره منــد مى شــوند و در واقــع پــازل ناتمــام توســعه راه آهــن غــرب کشــور بــه ســرانجام مــى

 رسد."

بــا ایــن حــال تــا زمــان کلیــد زدن ایــن طــرح یــک ســال طــول کشــید. جمشــید انصــارى، اســتاندار زنجــان 
ــى  ــران نهای ــان - ته ــن زنج ــردن راه آه ــه ک ــرح دو خط ــات ط ــت:  "مطالع ــال 94 گف ــاه س در بهمن م
و پیمانــکار برنــده بــراى اجــراى ایــن طــرح مشــخص شــده اســت و هــم اکنــون آغــاز عملیــات اجرایــى آن 

منتظر تامین اعتبار الزم است."

او در زمــان اعــالم ایــن خبــر گفتــه بــود "اجــراى ایــن طــرح از ســمت تهــران بــه قزویــن شــاهد پیشــرفت
 هایى نیز بوده است."

بــه گفتــه مقامــات ایــن اســتان، زنجــان داراى موقعیت ویــژه اى در کشــور اســت و در شــعاع 400 کیلومترى 
خود به بیش از 50 درصد جمعیت و 50 درصد بازار کشور دسترسى دارد.

توسعه علمى
ــه  ــده ب ــن وع ــک در اســتان زنجــان اســت.  او از ای ــه توســعه آکادمی ــوط ب ــى مرب ــده روحان ــن وع دومی
ــى  ــته هاى مهندس ــى از رش ــت: "برخ ــریح آن گف ــرد و در تش ــاد ک ــم ی ــاى مه ــى از وعده ه ــوان یک عن
در ایــن اســتان وجــود دارد، ولــى برخــى از رشــته هاى مهندســى مهــم کــه مــورد نیــاز ایــن اســتان اســت 
ــد  ــن اســتان طراحــى خواه ــدارد و دانشــکده هاى الزم در ای ــن اســتان نیســت. کرســى آن وجــود ن در ای

شد."

ــان از  ــالمى زنج ــگاه آزاداس ــس دانش ــده، ریی ــن وع ــرح ای ــس از ط ــال پ ــک س ــال 94، ی ــاه س در مهرم
راه انــدازى رشــته مهندســى پزشــکى با ســه گرایــش بیوالکتریــک، بیومکانیــک و بیومتریــال خبــر داد و گفت: 
"بــا ایــن وضعیــت تعــداد رشــته هاى دانشــگاه آزاد بــه 20 رشــته در مقطــع دکتــرى و 51 رشــته در مقطــع 

کارشناسى ارشد رسید."

این رشته با موافقت شوراى گسترش وزارت علوم ، تحقیقات و فناورى صورت تاسیس شد.

در دانشــگاه زنجــان کــه یکــى از قدیمى تریــن دانشــگاه هاى ایــران اســت 268 رشــته گرایــش تدریــس مــى
 شــود کــه بــه گفته اســتاندار زنجان 93 رشــته گرایــش دکترى، 113 رشــته گرایش کارشناســى ارشــد و 60 

رشته گرایش کارشناسى را شامل مى شود.
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گاز رسانى به روستاها
سومین وعده مشخص روحانى در جریان سفر به زنجان، انتقال سوخت به نقاط دور افتاده این استان بود.

او گفــت: "320 روســتاى بــاالى 20 خانــوار در ایــن اســتان وجــود دارد کــه لوله کشــى گاز بــه آنهــا نرســیده 
برنامه ریــزى و طراحــى شــده اســت از همیــن امــروز ان شــاء اهللا آغــاز و شــروع مى شــود و مــا ان شــاء اهللا 
ایــن پــروژه را ظــرف ســه ســال اجرایــى و عملیاتــى خواهیــم کــرد. ان شــاء اهللا اســتان زنجــان جــزو اولیــن 
خواهنــد  برخــوردار  آن  مناطــق  همــه  گاز  نعمــت  از  کــه  بــود  خواهــد  اســتان هایى 

بود."

بعــد از گذشــت بیــش از یــک ســال از طــرح ایــن وعــده، 25 طرح گازرســانى بــه روســتاهاى اســتان زنجان، 
همزمان با افتتاح 138 طرج سفرهاى استانى، آنطور که خبرگزارى دولت گزارش داده، توسط رییس جمهورى 

از طریق ویدئو کنفرانس، به بهره بردارى رسید.

روحانــى در همیــن مراســم وعده داد تا پایان دولت یازدهم 95 درصد از روســتاهاى کشــور از نعمت گاز بهره 
مند شوند.

ــتان  ــن اس ــتاهاى ای ــه روس ــانى ب ــات گاز رس ــه عملی ــیدن ب ــرعت بخش ــت س ــم گف ــان ه ــتاندار زنج اس
سردسیر یکى از پیشنهادهاى مهم درسفر استانى رییس جمهورى به این استان بود.

بــه گفتــه جمشــید انصــارى "در شــروع به کار دولــت تدبیر و امیــد 40 درصد از روســتاهاى اســتان زنجان از 
نعمت گاز بهره مند بودند در حالى که روستاهاى تحت پوشش در استان هاى همجوار 70 بود."

توسعه پتروشیمى 
روحانــى در بخــش دیگــرى از وعده هــاى ســفر خــود بــا اشــاره اهمیــت ترابــرى و ضــرورت توســعه صنعتــى 

استان زنجان وعده داد که پتروشیمى این استان را توسعه دهد.

او گفــت: "مــا مشــکالتى کــه در ایــن زمینــه بــود بحــث کردیــم مشــکالت اجــراى ایــن برنامــه تقریبــًا حــل 
ــده نیــاز بــه فاینانــس دارد. 265 میلیــون یــورو نیــاز بــه فاینانــس دارد، کــه مســأله  و فصــل ش

فاینانس آن حل و فصل شده ان شاء اهللا این پروژه بزرگ به حول قوه الهى ادامه پیدا خواهد 
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به گزارش رســانه هاى محلى زنجان پروژه پتروشــیمى این شــهر که در ســال 85 کلنگ زنى آن صورت گرفته 
، پس از گذشت 9 سال هنوز پیشرفت چشم گیرى در آن مشاهده نمى شود.

در آبان مــاه ســال 94 محمدرضــا مدیــرى، مدیــر عامــل اجرایــى پــروژه پتروشــیمى اســتان زنجــان دربــاره 
میــزان پیشــرفت ایــن پــروژه گفــت: "در یــک ســال اخیــر پتروشــیمى زنجــان تحــوالت عمــده اى داشــته 
ــه ایــن پــروژه توســط رییــس جمهــور جلــب شــد و پــس   اســت و از انتهــاى مهرمــاه ســال قبــل نظــر ب
موشــکافى مشــخص شــد کــه مهم تریــن مشــکل پــروژه تامیــن مالــى پــروژه اســت و دســتور داده شــد تــا  
مــرداد   21 کــه   ، دهــد  اختصــاص  را  بودجــه اى  ملــى  توســعه  صنــدوق 
مــاه امســال مجــددا بــر ایــن موضــوع تاکیــد و نامــه تخصیــص ارزى بــه صنــدوق ملــى عرضــه شــد و قــرار 

است این موضوع سریع تر به نتیجه برسد."

ــد  ــط مى توانن ــت و فق ــردم اس ــراى م ــعه ب ــاه و توس ــم آوردن رف ــان فراه ــا هدفش ــه او دولت ه ــه گفت ب
تســهیل گــر باشــند و ســهم خــود را در تســهیالت بپردازنــد ،  ولــى  کار اصلــى را ســهام دار انجــام مــى 
دهــد و مــى توانــد  بــا  پیگیــرى و نقــد دولــت را مجبــور کنــد کــه ایــن کار را تســهیل کنــد کــه تــا بحــال 

دولت از سهام دارن جلوتر بوده است.

آقــاى مدیــرى یــک مــاه بعــد از ایــن اظهــار نظر، بــار دیگــر تاکید کــرد کــه "مشــارکت در افزایش ســرمایه 
پتروشیمى زنجان به اقتصاد زنجان کمک مى کند."

روحانــى خــود در مــرداد ماه 94 در مورد پیشــرفت این پروژه ابراز امیدوارى کرده بود. او در یکى از جلســات 
ــى شــده و در  ــاى اقتصــادى پیش بین ــا انجــام طرح ه ــتان زنجــان ب ــه اس ــن ک ــان ای ــا بی ــت ب ــات دول هی
حــال اجــرا در آینــده نزدیــک بــه اســتانى توســعه یافتــه مبــدل خواهــد شــد، اظهــار امیــدوارى کــرد بــا 
ــم پتروشــیمى،  ــاى مه ــر بخــش خصوصــى، طرح ه ــس و حضــور فعال ت ــارات، فاینان ــل اعتب ــص کام تخصی
ــردارى  ــه بهره ب ــریع تر ب ــه س ــد هرچ ــادن جدی ــردارى از مع ــاف و بهره ب ــگرى و اکتش ــن، گردش راه آه

برسد.

ــدى  ــک درص ــش از ی ــته بی ــال گذش ــک س ــرف ی ــروژه ظ ــن پ ــد ای ــر مى رس ــه نظ ــه ب ــن هم ــا ای ب
که مدیر عامل آن اعالم کرده بود رشد نداشته ست.
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تبدیل زنجان به قطب آى تى
تبدیــل کــردن اســتان زنجــان بــه عنــوان یکــى از قطب هــاى الکترونیــک و آى تــى کشــور، یکــى دیگــر از 

وعده هاى روحانى در سفر به استان زنجان بود.

در دى ماه ســال 94 مدیرکل هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى زنجان تدوین سند راهبردى تبدیل این استان 
به قطب برق، آى تى و الکترونیک کشور با حضور دستگاه هاى مسئول و متولى خبر داد.

کریــم حســینخانى گفتــه بــود: "در ســفر رییــس جمهــورى بــه اســتان زنجان ایــن موضــوع مطــرح و موافقت 
ــا اعــالم تصویــب ایــن موضــوع از ســوى رییــس جمهــورى،  الزم بــراى اجــرا و تحقــق آن جلــب شــد. ب

اقدامات الزم براى اجرایى شدن و زمینه سازى در دستور کار قرار گرفت."

بــه گــزارش روزنامــه دولــت زنجــان پیشــینه بســیار طوالنــى در صنعــت بــرق دارد و از قبــل از پیــروزى 
انقــالب اســالمى، عمــده کارخانجــات صنایــع بــرق و قــدرت ماننــد ایــران ترانســفو، پــارس ســوئیچ و... در 

این استان مستقر بوده است.

در دى ماه 94، در راســتاى اجرایى شــدن این وعده "شــهرك تخصصى برق، الکترونیک، IT و IC" احداث شــد. 
بــه نوشــته خبرگــزارى فــارس "احــداث ایــن شــهرك تخصصــى که بــه دنبــال عملیاتى شــدن مصوبات ســفر 
ــه قطــب بــرق، الکترونیــک و فنــاورى اطالعــات و  ریاســت جمهــورى در زمینــه تبدیــل شــدن زنجــان ب
حــوزه ایــن  در  را  تــازه  اى  مســیر  مى  توانــد  اســت،  شــده  اجــرا  و  مطــرح  ارتباطــات 

 ها براى استان بگشاید چرا که استان زنجان ظرفیت هایى مهمى در حوزه برق، الکترونیک،IT و ICT دارد."

مدرنیزه کردن کشاورزى
بخــش دیگــرى از وعــده روحانــى و هیــات دولــت در ایــن ســفر توســعه کشــاورزى مــدرن بــود. رییــس 
جمهــور گفــت: "در اســتان زنجــان بــراى آبیــارى تحــت فشــار در ســال هاى گذشــته قدم هایــى برداشــته 
شــده امــا در ایــن دولــت ظــرف امســال تــا پایــان ســال آینــده یعنــى ســال 94، ان شــاء اهللا 

25 هزار هکتار زمین کشاورزى تحت برنامه آبیارى مدرن و تحت فشار قرار خواهد گرفت."

در آذرماه ســال 94 مدیر آب و خاك جهاد کشــاورزى اســتان زنجان گفت: "اجراى طرح آبیارى تحت فشــار 
در استان زنجان در حال حاضر به 40 هزار هکتار رسیده است."
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در دى مــاه همــان ســال، رییــس جهــاد کشــاورزى اســتان زنجــان، بــا اشــاره بــه مصوبــات ســفر ریاســت 
جمهــورى مبنــى بــر تجهیــز 250 هــزار هکتــار از اراضــى کشــاورزى بــه سیســتم آبیــارى نویــن اعــالم کرد 
کــه "در صــورت تحقــق ایــن امــر50 درصــد اراضى آبــى اســتان زنجان بــه سیســتم هاى نوین آبیــارى مجهز 

مى شود."

وعده ها "در حال پیگیرى"
بــا اینکــه ســقف زمانــى همــه وعده هــاى دولــت در اســتان زنجــان، تــا پایــان عمــر دولــت یازدهــم اعــالم 
ــت و نهادهــاى وابســته در حــال پیگیــرى  ــد تحقــق آنهــا از ســوى دول ــه نظــر مى رســد رون شــده، امــا ب

هستند.

زنجــان، از اســتان هاى ایــران کــه از 8 شهرســتان و 1210 آبــادى تشــکیل شــده، در شــمال غربــى کشــور 
واقع شده است. 

میلــه کارى، چــاروق دوزى، چاقــو ســازى،  مســگرى، فــرش و گلیــم، تذهیــب از جملــه صنایــع دســتى ایــن 
ــع  ــى و مناب ــش جنگل ــتان هاى داراى پوش ــى از اس ــن یک ــتان همچنی ــن اس ــد. ای ــمار مى رون ــه ش ــتان ب اس

طبیعى فراوان است که زراعت، باغدارى،  مرغدارى و دامدارى فعالى دارد.

جمشــید انصــارى، نماینــده اصــالح طلــب در مجلــس هشــتم، پــس از روى کار آمــدن دولــت روحانــى، بــا 
حمایــت ائتالفــى از اصالح طلبــان اســتان و کارگــزاران بــه عنــوان اســتاندار زنجــان منصــوب شــد. بــه نظــر 

مى رسد این انتخاب در پیگیرى همه وعده هاى روحانى در استان زنجان  تاثیرگذار بوده است.
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