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طلیعــه پرفــروغ دولــت مردمــی در
اســتان امــن آذربایجــان غربــی بــه عنــوان
اســتانی بــا ویژگــی هــای منحصربــه فــرد
جغرافیایی،سیاســی و فرهنگــی نویــد بخــش
لبخنــد امیــد و اعتمــاد و بسترســاز توســعه ای
عدالــت محــور شــده و بیــش از پیــش ســاکنان
ایــن دیــار را بــه آینــده امیــدوار کــرده اســت.
در یــک ســالگی دولــت مردمــی نگاهــی
گــذرا بــه دســتاوردها و اقدامــات زیرســاختی
در آذربایجــان غربــی بیانگــر آن اســت کــه
خدمتگــزاران مــردم نــه در حــرف ،بلکــه در عمــل
ســودایی جــز خدمــت بــی منــت نداشــته و
بــرای بازگشــت امیــد و اعتمــاد از دســت رفتــه،
عقــب ماندگــی هــای گذشــته ،ترســیم آینــدهای
بهتــر بــا رویکــرد عدالت محوری تالشــی شــبانه
روزی دارنــد و ایــن مهــم را میتــوان در برنامــه
هــای شــاخصی چــون یکشــنبههای حمایــت از
تولیــد ،دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن ،شــنبه
هــای محرومیــت زدایــی ،ســفرهای شهرســتانی
و دیپلماســی فعــال منطقــه ای مشــاهده کــرد.
بــا توجــه بــه رویکردهــای دولــت محتــرم
مبنــی بــر بهرهگیــری از همــه تــوان بــرای
بهبــود معیشــت و نیــز دیپلماســی مــرز ،لــذا
خدمتگــزاران مــردم شــریف آذربایجــان غربــی
در دولــت مردمــی بــا کار و اهتمــام جهــادی
ضمــن توجــه بــه ظرفیــت هــای مغفــول
مانــده داخلــی ،از تقویــت ارتباطــات اقتصــادی
و سیاســی بــا همســایگان در ســه کشــور
جمهــوری آذربایجــان ،عــراق و ترکیــه نیــز بهــره
مــی برنــد.
رفــع برخــی موانــع مهــم صادراتــی ،برقــراری
ارتبــاط هوایــی از ارومیــه بــه عــراق و ترکیــه،
تقویــت مــراودات تجــاری ۲۴ ،ســاعته نمــودن
مــرز و رشــد صــادرات از دســتاوردهای
دیپلماســی منطقــه ای بــوده و بــا توجــه بــه

برگــزاری نشســت و جلســات تخصصی بــا ارکان
سیاســی و اقتصــادی در کشــورهای همســایه
و امضــای توافقنامــه هــای همــکاری نویــد آن
مــی رود تــا آذربایجــان غربــی بیــش از پیــش
ســهمی مؤثــر در تجــارت ایــران بــا کشــورهای
منطقــه داشــته باشــد و بــه عنــوان پیشــران در
دیپلماســی منطقــه ای از ایــن ظرفیــت مهــم
اســتفاده الزم را ببــرد.
در یکشــنبه هــای حمایــت از تولیــد ،دانــش
بنیــان و اشــتغال آفریــن ضمــن تأکیــد بــر
حفــظ اشــتغال موجود،چــاره اندیشــی بــرای
تســهیل در تولیــد ،موانــع واحدهــای راکــد نیــز
بررســی و بیــش از ســهمیه ابالغــی واحدهــای
تولیــدی و صنعتــی تعطیــل شــده احیــا شــدند.
توجــه بــه تنظیــم بــازاری اطمینــان بخــش
در بهبــود معیشــت عمومــی را بــا اســتفاده از
ظرفیــت خــود مــردم ،تقویــت نظــارت هــا و
افزایــش صــادرات در دســتور کار قــرار دادیــم.
اعتقــاد راســخ داریــم کــه حضــور در جمــع
مــردم بــه تأســی از فرمایشــات مقــام معظــم
رهبــری و نیــز ریاســت محتــرم جمهــوری بــرای
تقویــت همدلــی و همراهــی در ســرعت بخشــی
بــه رونــد توســعه و رفــع محرومیــت یــک کار
اثرگــذار اســت و نــگاه برابــر بــه اســتان بویــژه
توجــه خــاص بــه مناطــق کــم برخــوردار را در
بســته هــای تخصصــی تدوینــی در ســفرهای

شهرســتانی طــرح ریــزی و اجرایــی نمودیــم بــه
نحــوی کــه ضمــن حضــور در جمــع مــردم و
نخبــگان  15شهرســتان ،در جلســات شــورای
برنامــه ریــزی و توســعه نســبت بــه تصویــب
بســترهای رفــع محرومیــت و ســرعت بخشــی
بــه تکمیــل پــروژه هــای نیمــه تمــام اقــدام
شــد.
رفــع فقــر ،تبعیــض در دریافــت خدمــات،
توجــه بــه مســتضعفان و محرومیتزدایــی
را میتــوان از مســائل اساســی در دکتریــن
انقــاب اســامی دانســت.اهدافی کــه تــا
امــروز گرچــه همــواره پیگیــری شــده ،امــا هنــوز
بــه زدودن کامــل غبــار محرومیــت از چهــره
شــمار قابلتوجهــی از مناطــق دورافتــاده و
کمتربرخــوردار اســتان آذربایجــان غربــی منتهــی
نشــده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه محرومیــت
از مشــکالت جــدی بــوده و عامــل بــر هــم
زدن امنیــت و بــروز آســیبهای اجتماعــی
اســت لــذا شــنبه هــای محرومیــت زدایــی بــه
عنــوان اقدامــی ابتــکاری بــه منظــور توجــه بــه
مناطــق محــروم و انســجام بخشــی اقدامــات
محرومیـتزدای دســتگاه های اجرایــی در حالی
آغــاز شــده و تــداوم دارد تــا ســاکنان مناطق کم
برخــوردار اطمینــان داشــته باشــند کــه دولــت
مردمــی نــگاه ویــژه ای بــه مناطــق محــروم و
کمتــر توســعه یافتــه دارد و ثمــرات این اقــدام را
در رضایتمنــدی ســاکنان ایــن محــات بویــژه در
شــهر ارومیــه شــاهد هســتیم.
ســفر ریاســت محتــرم جمهــور و هیــأت
دولــت در اردیبهشــت مــاه امســال بــرای
ســرزمین باکــری هــا و امینــی هــا قــوت قلبــی
بــود در مســیر توســعه ای پایــدار و عدالــت
مدارانــه .تصویــب  50هــزار میلیــارد تومــان
اعتبــار و تســهیالت بــرای رفــع محرومیــت و
شــتاب بخشــی بــه تکمیــل پــروژه هــای نیمــه
تمــام از دســتاوردهای ایــن ســفر مانــدگار بــود
کــه بــه طــور قطــع ســرعتی مضاعــف بــرای
شــکوفایی هــر چــه بیشــتر اســتان آذربایجــان
غربــی اســت.
بــا قدردانــی از نــگاه ویــژه دولــت محتــرم بــه
توســعه آذربایجــان غربــی ،امیــد آن مــی رود
تــا بــا کار جهــادی ،همدلــی و وفــاق همــه ارکان
مؤثــر در اســتان بســترهای توســعه ای پایــدار و
عدالــت محــور در سراســر ایــران عزیــز بیــش از
پیــش فراهــم شــود.
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