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 ۲۶آذرمــاه ســال  ۱۴۰۰بــرای مردمــان یــزد کــه
در سختکوشــی ،تدیــن ،هنــرورزی و فرزانگــی
همــواره ســرآمد بودهانــد ،روز بــه یادماندنــی
دیگــری در مســیر پیشــرفت روز افــزون ایــن
ســامان تاریخــی اســت کــه بــا حضــور بابرکــت
ســیدی ســاده زیســت و قــد کشــیده از اصالــت
اســام نــاب و فرزنــد برومنــدی برآمــده از
آرمانهــای متعالــی انقــاب اســامی در هــم
آمیختــه و حالوتــی مضاعــف یافتــه اســت.
ســفر ریاســت محتــرم جمهــوری و هیــأت
همــراه بــه اســتان یــزد در اواخــر آذرمــاه ســال
گذشــته ،جــدای از دســتاوردهای معنــوی آن
نظیــر تقویــت روحیــه امیــد در جامعــه ،ایجــاد
انســجام بیشــتر مــردم حــول آرمانهــای
انقــاب و تحکیــم ارتبــاط نزدیــک مــردم بــا
عالیتریــن مقامــات و خادمــان آنــان در دولــت
و ...دارای دســتاوردهای مهــم مــادی نیــز بــود.
تصویــب مصوباتــی مهــم و ارزشــمند بــا اعتباری
بالــغ بــر  70هــزار میلیــارد ریــال و تســهیالتی بیش
از  36هــزار میلیــارد ریــال در راســتای پیشــرفت
روزافــزون یــزد در ســفر بــا برکــت ریاســت جمهوری
و هیــأت همــراه بــه اســتان ،فصــل دیگــری را در
دفتــر پرافتخــار ایــن ســامان تاریــخ گشــوده و
اعتــای اســتان یــزد را در تمامــی بخشهــا و
حوزههــا شــتابانتر کــرده اســت.
تخصیــص 17هــزار میلیــارد ریــال از محــل
اعتبــارات ایــن ســفر در مــدت کوتاهــی پــس
از آن ،کــه بــه لحــاظ میــزان اعتبــار و ســرعت
در تخصیــص ،اقدامــی بیســابقه بــرای یــزد
محســوب میشــود ،گامــی بلنــد در کمــک بــه
تکمیــل مهمتریــن پروژههــای عمرانــی اســتان
بــود کــه شــیرینی نتایــج ایــن ســفر را بــرای
مــردم عزیــز و نجیــب ایــن دیــار ملموستــر
کــرده اســت.
از دیگــر دســتاوردهای ایــن ســفر میتــوان
بــه همبســتگی خیریــن نیــک اندیــش یــزدی،
کــه بــه برکــت حضــور ریاســت جمهــوری در
اســتان ،بــرای اولیــن بــار در کشــور حاصــل
آمــد ،در مشــارکتی خیرخواهانــه و  ۱۵هــزار
میلیــاردی در بخشهــا و حوزههــای مختلــف
اشــاره کــرد کــه شــکوفه نوبرانــه دیگــری را بــر
درخــت پربــار ایــن ســفر افــزوده اســت.
لیکــن تمامــی دســتاوردهای ایــن ســفر مهــم
و تاریخــی ،در برابــر دســتاورد عظیــم حضــور
کریمانــه و محترمانــه خادمــان مــردم در دولــت
ســیزدهم در میــان اقشــار مختلــف مــردم در
اســتانها و تحقــق حقیقــی و در عمــل شــعار
«دولــت» بــرای «مــردم» کــه بارهــا مــورد تأکیــد
و تأییــد رهبــر انقــاب اســامی (مدظلــه العالــی)
قــرار گرفتــه و اعتمــاد عمومــی را در جامعه افزایش
داده ،کوچــک اســت کــه بــه فضــل الهــی ایــن
مهم ،در دولت ســیزدهم ،درخشــش و جوششــی
دوبــاره یافتــه کــه انشــاءالله بــا قــوت ،تــداوم و
توســعه خواهــد یافــت.
اینجانــب در پایــان بــا گرامیداشــت یــاد و
خاطــره همــه شــهدای گرانقــدر دولــت بویــژه
شــهیدان واالمقــام رجایــی و باهنــر ،موفقیــت
و ســامتی همــه خادمــان مــردم در دولــت
مردمــی ســیزدهم را در راســتای آرمانهــای
متعالــی امــام راحــل عظیمالشــأن و منویــات
رهبــر معظــم انقــاب اســامی(مدظله العالــی)
از درگاه حضــرت دوســت مســألت مینمایــم.

