نشرقی
فعالسازی هستههای کلیدی پیشرفت در آذربایجا 
زین العابدین رضوی خرم
استاندار

شــروع دولــت مردمــی ســیزدهم ،آغــاز ســیکل امیــد
در کشــور بــود و آرامــش را در روح مــردم عزیــز ایــران
و آذربایجانشــرقی برقــرار ســاخت .رأی حداکثــری
مــردم اســتان بــه آیتاللــه دکتــر رئیســی ،در واقــع
تقدیــس کارآمــدی و پــژواک صــدای عدالتخواهــی
ِ
بــود کــه ایــن بزرگتریــن ســرمایه بدنــه اجرایــی
دولــت در آذربایجانشــرقی بــه حســاب میآیــد.
تأییــدات رهبــر حکیــم انقــاب اســامی و رویکردهای
راهگشــای دولــت ســیزدهم مزیــد بــر علــت شــد تــا
دولــت مردمــی بــا ریلگــذاری صحیــح نســبت بــه
اصــاح رویههــا و سیاس ـتهای گذشــته و در نتیجــه
تغییــر بــه نفــع مــردم اقــدام نمایــد.
مســئوالن دولــت ســیزدهم در آذربایجانشــرقی
بــه تبــع شــرایط کالن کشــور ،زمانــی امــور را بــر
عهــده گرفتنــد کــه اســتان از لحــاظ ذخیــره کاالهــای
اساســی ،تولیــد و مصــرف انــرژی در شــرایط نامناســب
و در وضعیــت غیرقابــل اطمینانــی قــرار داشــت امــا
بــا اتخــاذ رویکردهــای جهــادی ،مردمــی و تحولــی
دولــت ســیزدهم ،اکنــون و پــس از گذشــت  10مــاه،
ـد امیدافــزا تثبیــت گشــته و ارتقــا یافتــه اســت.
رونـ ِ
در حــوزه کالن و در مــدت فعالیــت مدیریــت ارشــد
اســتان ضمــن احصــاء مشــکالت و چالشهــای
اساســی ،شناســایی نقــاط قــوت و هســتههای کلیــدی
پیشــرفت همســو بــا اســناد باالدســتی و همچنیــن
تدویــن بــرش اســتانی ســند تحــول دولــت مردمــی
آغــاز شــد و نســبت بــه اتخــاذ و اجــرای راهبردهــای
مدیریتــی اقــدام گردیــد.
ازجملــه ایــن راهبردهــا میتــوان بــه مــوارد زیــر
اشــاره کــرد؛
 .1تأمیــن زیرســاختها؛ انرژی(پــاک) ،آب و راه
بــرای حداقــل ده ســال آینــده
 .2اشــتغالزایی از طریــق تعییــن تکلیــف مگاپروژهها،
رفــع موانــع تولیــد ،ایجــاد بســتر بــرای ســرمایهگذاری
بخــش خصوصــی و توســعه بنگاههــای زود بــازده
 .3تولیــد مســکن از طریــق اختیــارات اســتانی
قانــون جهــش ملــی و ظرفیتهــای بازآفرینــی شــهری
و برنامهریــزی بــرای ســاماندهی حاشیهنشــینی
کالنشــهر تبریــز بــا تأمیــن مســکن بــرای جمعیــت
هــدف
 .4ایفــای نقــش در افزایــش ســهم تولیــد ناخالــص
داخلــی
 .5ورود بــه دنیــای دانشبنیــان و گفتمانســازی
نــوآوری بــه منظــور افزایــش بهــرهوری
 .6ارتقــای فرهنــگ عمومــی و منابــع انســانی
برمبنــای هویــت اســامی و ایرانــی
 .7دیپلماســی اقصــادی و فرهنگــی بــا کشــورهای
همســایه بــه منظــور افزایــش صــادرات و تحقــق
گردشــگری ســامت و صنعــت توریســم
آذربایجــان شــرقی بــا دارا بــودن بیــش از 4هــزار
واحــد صنعتــی و بــا اشــتغال قریــب بــه 130هــزار
نفــر 33 ،درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی اســتان
و 7درصــد از کل تولیــدات داخــل کشــور را بــه خــود
اختصــاص داده و هماکنــون  903طــرح بــا ارزش
ســرمایهگذاری بیــش از 3هــزار میلیــارد تومــان و بــا
ضریــب اشــتغال 30هــزار نفــر در حــال اجــرا اســت و
تنهــا در دولــت ســیزدهم بیــش از 350واحــد راکــد
و نیمهراکــد در آذربایجانشــرقی بــه چرخــه تولیــد
بازگشــته و اشــتغال  6هــزار نفــر مجــدداً مهیــا گشــته
اســت.
در کنــار اهمیــت قابــل توجــه بخــش صنعــت و
تجــارت ،بخــش معــدن نیــز بــا دارا بــودن  8.8میلیارد
ُتــن ذخیــره معــادن ،از مهمتریــن ارکان توســعهای
آذربایجانشــرقی بــه شــمار میآیــد کــه خوشــبختانه
در ســفر خردادمــاه هیــأت دولــت بــه اســتان ،ریاســت
محتــرم جمهــوری بــا دســتور ویــژه ،تشــکیل شــرکت
مــس آذربایجــان و توســعه صنایــع پاییندســتی ایــن
صنعــت را صــادر کردنــد و در ایــن راســتا طرحهــای

معدنــی مهمــی از جملــه طــرح نفلین ســینیت ســراب،
توســعه مجتمــع فــوالد میانــه ،طــرح هیــپ لیچینــگ
و فازهــای  3و  4تغلیــظ مــس بــرای تحقــق رشــد
اقتصــادی  8درصــدی و ارتقــای ارزش افــزوده بخــش
معــدن و صنایــع معدنــی تعریــف و در حــال اجراســت.
از مســائل و چالشهــای عمــده اســتان ،میتــوان
بــه  1698پــروژه احداثــی و توســعهای نیمهتمــام
اشــاره کــرد کــه اکثــراً بــا عقبافتادگــی  15ســاله،
یــک ناامیــدی اجتماعــی بــه بــار آورده بــود .بــه طــور
مثــال در بخــش آبرســانی 9 ،ســد مهــم بــا پیشــرفت
فیزیکــی بــاالی  70درصــد وجــود دارد کــه بــا اهتمــام
دولــت مردمــی ،مراحــل تکمیــل آنهــا آغــاز شــده
اســت.
در صــورت اجــرای پروژههــای پایــاب ،مکانیزاســیون
و در اختیــار قــرار گرفتــن تســهیالت بــرای دو ســال
پیاپــی ،حداقــل  30هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی
اســتان زیــر کشــت مـیرود و ظرفیــت اشــتغال بــرای
 50هــزار نفــر فراهــم میگــردد .همچنیــن  250هــزار
ُتــن محصــول کشــاورزی بــا ارزش اقتصادی بــاال تولید
خواهــد شــد کــه در افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی

فاضــاب شــهر تبریــز بــه ســمت دریاچــه ارومیــه
ســرازیر میشــود.
از آغازیــن روزهــای تــاش خــادم دولــت در
آذربایجــان شــرقی ،توجــه بــه اقتصــاد دانــش پایــه
یکــی از اقدامــات اصولــی و اساســی بــوده اســت.
برنامهریــزی بــرای توســعه زیســت بــوم نــوآوری و
دانشبنیــان و تکمیــل اکوسیســتم فنــاوری اســتان از
اولیــن ســاعات اعــام شعارســال در دســتور کار ســتاد
اقتصــاد دانشبنیــان قــرار گرفــت و هدفگــذاری آن،
تبدیــل اســتان بــه هــاب تبــادل صــادرات فنــاوری و
قطــب ماشینســازی و تجهیــزات هوشــمند کشــاورزی
و همچنیــن رســیدن بــه رتبــه دوم کشــوری در
چشــمانداز  5ســاله اســت.
از دیگــر اقدامــات دولــت مردمــی در
آذربایجانشــرقی طــی ده مــاه گذشــته میتــوان بــه
مــوارد زیــر اشــاره کــرد؛
اجــرای  207پــروژه راهــداری بــا اعتبــار بیــش از
هــزار میلیــارد تومــان
آغــاز برچیــدن  309مدرســه کانکســی در اســتان و
ســاخت مــدارس جدیــد

تأثیــر بســزایی دارد .بــا افتتــاح ایــن پروژههــا ،آب
شــرب ،صنعــت و کشــاورزی اقصــی نقــاط اســتان
بــرای  25ســال آینــده تأمیــن خواهــد شــد و بــه فضــل
الهــی از تنشهــای احتمالــی آبــی عبــور خواهیــم
کــرد.
موقعیــت راهبــردی اســتان آذربایجــان شــرقی در
مســیر قفقــاز و اروپــا و کریدورهــای شــمال بــه جنــوب
و شــرق بــه غــرب کشــور و بــه تبــع آن مزایــای کــم
نظیــر ترانزیــت ملــی و منطق ـهای ،ظرفیــت بالقــوهای
در جهــت رشــد اقتصــادی کشــور و اشــتغال آفرینــی
بــه ارمغــان آورده اســت .در ایــن راســتا پروژههــای
ملــی و اســتانی بخــش راه در حــال اجراســت کــه بــا
تــاش دســتگاههای مربوطــه و بــا حمایتهــای
دولــت ،شــبکه آزاد راهــی اســتان در  4ســال آینــده
تکمیــل و عمـ ً
ـا راه نــو ابریشــم احیــا و گشــایش بزرگی
در عرصــه حملونقــل و صــادرات شــکل خواهــد
گرفــت.
طبــق برنامهریزیهــای صورتگرفتــه 15 ،پــروژه
مهــم را ه و شهرســازی و چندیــن طــرح زیرســاختی و
اقتصــادی بــا اختصــاص بیــش از  41هــزار میلیــارد
تومــان اعتبــار و تســهیالت حاصــل از ســفر ریاســت
محتــرم جمهــوری بــه اســتان تــا پایــان دولــت
ســیزدهم بــه بهرهبــرداری خواهــد رســید.
همچنیــن بــا توجــه بــه ضــرورت احیــای دریاچــه
ارومیــه ضمــن پیگیریهــای مدیریــت ارشــد اســتان
و بــا دســتور ریاســت محتــرم جمهــوری ،مبلــغ ۲۰۰
میلیــارد تومــان بــه تکمیــل مــدول دوم تصفیهخانــه
فاضــاب تبریــز اختصــاص یافــت کــه بــا بهرهبــرداری
از ایــن پــروژه ۷۵ ،میلیــون مترمکعــب پســاب

افزایــش صــادرات غیرنفتــی اســتان بــه ارزش
 1505میلیــارد دالر
کاهــش تنــش آبــی از  15شــهر بــه  7شــهر بــدون
قطعــی آب و بــرق و گاز در کالنشــهر تبریــز
اجــرای  206پــروژه گازرســانی بــا رقــم  929میلیــارد
تو ما ن
کســب رتبــه برتــر کشــوری در واکسیناســیون
گســترده و مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا
تدوین برش استانی سند جامع فرهنگی
عــدم قطعــی بــرق بخشهــای خانگــی ،تجــاری و
اداری برخــاف ســالهای گذشــته
کاهــش قطعــی بــرق بخشهــای صنعتــی بــه
نصــف روز در هفتــه
بهرهبــرداری از  544پــروژه حــوزه بــرق بــا 391
میلیــارد تومــان
انعقــاد تفاهمنامــه بــا بنیــاد مســتضعفان و
هلدینــگ شســتا در راســتای توســعه بخــش دامپروری
در مناطــق محــروم بــا ســرمایهگذاری اولیــه بــه رقــم
 1200میلیــارد تومــان
توســعه منطقــه ویــژه ســهالن بهعنــوان هــاب
لجســتیک و ترانزیــت شــمالغرب کشــور
تهیــه برنامــه مشــترک بــا منطقــه آزاد ارس جهــت
افزایــش تولیــد و صــادرات و تحقــق گردشــگری
ســامت و صنعــت توریســم
ایجــاد شــهرکهای صنفــی در اکثــر
شهرســتانهای اســتان بــه منظــور توســعه و حمایــت
از صنایــع دســتی ،بومــی و محلــی
احیــای اراضــی و پایــاب رودخانــه ارس ،قنــوات و
شــهرکهای گلخان ـهای بــرای ارتقــای امنیــت غذایــی
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