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اردبیــل قدمتــی بــه بلنــدای تاریــخ دارد و
خاســتگاه حاکمانــی اســت کــه بــا رســمی
کــردن مذهــب شــیعه در ایــران ،هویتــی
یگانــه بــه مــردم ایــران بخشــیده و در نتیجــه
نخســتین حکومــت شــیعه در سراســر ایــران
را شــکل دادهانــد؛ ایرانــی کــه در آن عصــر ،در
زمینههــای علمــی ،فرهنگــی ،هنــری ،نظامــی
و فقهــی پیشــرفتهای چشــمگیری بــه
دســت آورد .داراالرشــاد ،در حــال حاضــر
بــا دارا بــودن ظرفیتهــای بینظیــر در
حوزههــای مختلــف همچــون گردشــگری،
کشــاورزی ،صنایــع و ...بــا  ۲۹ســال ســن،
جــزو جوانتریــن اســتانهای کشــور اســت
و بــا وجــود خدمــات ویــژه و ارزنــده در دوران
پــس از انقــاب ،طبیعتـ ً
ـا بــه لحــاظ بهرهمنــدی
در بســیاری از زیرســاختهای اساســی ،دارای
مشــکالت جــدی بــوده و از محرومیتهــای
قابــل توجهــی برخــوردار اســت.
مــردم اســتان اردبیــل ،در خردادمــاه ســال
گذشــته بــا حضــور غیورانــه و دلهایــی پــر از
امیــد ،پــای صندوقهــای رأی ،بــار دیگــر بــا
آرمانهــای انقــاب تجدیــد میثــاق کــرده و
بــه دولــت مردمــی اعتمــاد کردنــد تــا شــاهد
ایرانــی قــوی باشــند و پــس از ســالها ،اســتان
اردبیــل را نیــز در جایــگاه حقیقــی خــود ببیننــد.
اســتان اردبیــل بایــد در دولــت ســیزدهم وارد
فصــل تحــول خــود شــود و بــا قــدم نهــادن
در مســیر پیشــرفت ،بــه ســرعت پلههــای
ترقــی را طــی کنــد؛ تحقــق رشــد و پیشــرفت
هــر اســتانی نیازمنــد زیرســاختهایی اســت
کــه ریــل توســعه محســوب میگردنــد و
متأســفانه مــا در ایــن دیــار ،ضعفهــای جــدی
در ایــن حــوزه را شــاهد هســتیم کــه الزم اســت
برنامهریــزی اساســی بــرای حــل آنهــا صــورت
پذیــرد.
در روزهــای ابتدایــی و اســتقرار دولــت ،حجــم
عظیمــی از رکــود و بیرمقــی در پروژههــای
مهــم و اساســی اســتان مشــاهده میشــد؛
پروژههایــی همچــون راهآهــن ،ســدها،
جادههــا و ...کــه بیتوجهــی در تکمیــل
آنهــا طــی ســالهای گذشــته ،امیــد مــردم
ً
تقریبا اکثرشــان
داراالرشــاد را هــدف گرفته بــود،
غیرفعــال یــا نیمــه فعــال بودنــد؛ حــال دولــت
مردمــی بــود و انتظــار بحــق مــردم .کار ســختی
در پیـشروی دولــت بــود امــا بایــد بــا همــت و
قــدرت تمــام ،تــاش بــرای دمیــدن روح تــازهای
بــه جــان پروژههــا دمیــده میشــد کــه در گام
اول فصــل تحــول ،سـی ٌامین روز مهرمــاه  ۱۴۰۰و
ـت رئیسجمهــور
ـفر بــه معنــای واقعــی پربرکـ ِ
سـ ِ
محبــوب ،آیتاللــه ســیدابراهیم رئیســی بــه
اردبیــل ،تبدیــل بــه نقطــه عطفــی در مســیر
احیــای توســعه و پیشــرفت اســتان شــد.
در ســفر اســتانی ریاســت محتــرم جمهــور
بــه اردبیــل ۹۸ ،تصمیــم بــا بیــش از ۸۰هــزار
میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای پروژههــای عمرانــی
و همچنیــن ۹۰هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای
ارائــه تســهیالت بــه طرحهــای اقتصــادی
ً
یقینــا میتوانــد نقــش
مصــوب گردیــد کــه
جــدی در تکمیــل پروژههــای زیرســاختی و
توســعه اقتصــادی اســتان داشــته باشــد.
یکــی از مهمتریــن رخدادهــا پــس از ســفر،
تخصیــص بیــش از ۱۳هــزار میلیــارد ریــال

اعتبــار از محــل مصوبــات ســفر ریاســت
جمهــوری در نیمــه دوم ســال  ۱۴۰۰بــود؛
اعتبارهایــی کــه بهصــورت نقــدی واریــز شــد و
همچــون خونــی تــازه در رگهــای پروژههــای
اساســی اســتان اردبیــل تزریــق شــد تــا گام
دوم مســیر احیــا نیــز محکــم برداشــته شــود؛
بــا ایــن اقــدام مهــم ،همــت دولــت و همراهــی
مــردم بــود کــه رفتــه رفتــه شــاهد تکمیــل
پروژههــای اساســی نیمــه کاره بودیــم.
اردبیــل ،جــزو اســتانهای کمبرخــوردار
و محــروم در بهرهمنــدی از بزرگراههــای
کشــور اســت امــا طــی ماههــای گذشــته ،بــا
تکمیــل برخــی از پروژههــای دارای مصوبــه
ســفر ۵۲ ،کیلومتــر بــه طــول بزرگراههــای
اســتان اضافــه و بهرهبــرداری از آن بــرای
هموطنــان عزیــز آغــاز شــد.عناوین ســد
کوثــر و ســد عمــارت بــرای اردبیلیهــا صرفـ ً
ـا
یــادآور ســالها وعــده افتتــاح اســت ،دو
ســد مهــم کــه در تأمیــن آب شــرب اســتان
و تقویــت کشــاورزی و اشــتغالزایی اهالــی
منطقــه بســیار اساســی بودنــد؛ ســد کوثــر
پــس از  ۱۷ســال و ســد عمــارت پــس از ۱۴
ســال و تنهــا چنــد مــاه پــس از ســفر ریاســت
جمهــوری بــا کار جهــادی و تــاش ویــژه
مســئوالن مربوطــه وارد مرحلــه آبگیــری و
پیشآبگیــری شــدند.
در ســفر مهرمــاه ســال گذشــته ریاســت
محتــرم جمهــور ،تأکیــد جــدی بــر تکمیــل
پایــاب ســد خداآفریــن صــورت گرفــت و امــروز

شــاهد پیشــرفتهای جــدی و مهمــی در ایــن
حــوزه هســتیم و بــه امیــد خــدا بــا تکمیــل
فازهــای مختلــف ایــن پــروژه مهــم ،شــاهد
اشــتغالزایی ،کنتــرل آبهــای مــرزی و تحــول
جــدی در حــوزه کشــاورزی اســتان خواهیــم
بود.تکمیــل زیرســاختهای پروژههــای
گردشــگری ،کشــاورزی ،شــهرکهای صنعتــی
و ...نیــز از دیگــر دســتاوردهای مصوبــات ســفر
ریاســت جمهــوری بــود کــه با ســرعت مناســبی
در حــال انجــام اســت و بتدریــج بــه مرحلــه
بهرهبــرداری میرســد.
امــا مهمتریــن درخواســت مــردم اســتان،
یعنــی تکمیــل ابرپــروژه راهآهــن اردبیــل -
میانــه و اتصــال بــه شــبکه ریلــی اســتان
یکــی از محورهــای اساســی مصوبــات ســفر
آیتاللــه رئیســی بــود و پاییــز ســال گذشــته
تقریبـ ً
ـا بــه حالــت غیرفعــال درآمــده بــود امــا با
تزریــق اعتبارهــا ،پــروژه فعــال شــد و در ایــن
مــدت شــاهد رشــد مناســبی بــوده اســت و بــا
تزریقهــای بعــدی اعتبــارات ،انشــاءالله بــه
مرحلــه بهرهبــرداری نزدیــک خواهــد شــد.به
حمــد الهــی ســفر ریاســت جمهــور بــرای اســتان
اردبیــل کــه موجــب بررســی میدانــی دغدغههــا
شــد ،سرشــار از برکــت بــوده و یقینـ ً
ـا تکمیــل
نهایــی ایــن پروژههــای زیرســاختی ،تحقــق
مصوبههــای ســفر و همــت جــدی و تــاش
جهــادی دولتمــردان را میطلبــد تــا مــردم
اســتان اردبیــل پــس از ســالها طعــم شــیرین
تحــول و پیشــرفت را بچشــند.

