هزار ساعت کار کارشناسی پیش از سفر به خراسانشمالی
محمد رضا حسین نژاد
استاندار
اگــر بخواهیــم نگاهــی اجمالــی بــه ســفرهای
اســتانی رئیــس جمهــور و دولــت مردمــی
آیتاللــه رئیســی داشــته باشــیم بــا ارزشتریــن
رویکــرد آن یعنــی حضــور میدانــی ،گــره گشــایی
و تصویــب مصوبــات اثــر بخــش بهعنــوان
بهتریــن قــاب ایــن ســفرها خواهــد بــود.
شــنیدن صــدای مــردم بــا ارتبــاط مســتقیم و
بــدون واســطه ،بــی تکلــف بــودن عالیتریــن
مقــام اجرایــی کشــور و صــدور دســتور مهــم و
کلیــدی بــدون شــک بهتریــن دســتاورد ایــن
سفرهاســت و خراســان شــمالی نیــز از آن
مســتثنی نیســت .دوم تیرمــاه  1401بــاب الرضــا،
گنجینــه معرفــت و فرهنگهــا بــه عطــر حضــور
دولتمــردان دولــت ســیزدهم عطرآگیــن شــد و
مــردم ایــن خطــه رنگیــن کمــان قومیتهــا
بــار دیگــر بــا همصدایــی و همنوایــی بــا ایــن
دولــت مردمــی ،صحــه بــر انتخــاب ایــن دولــت
گذاشــتند.
آیتاللــه رئیســی در بــدو ورود خــود بــه خراســان
شــمالی بــا بیــان اینکــه ایــن اســتان قطــب
کشــاورزی اســت نســبت بــه توجــه بــه ایــن حــوزه
تأکیــد بســیار داشــت ،وجــود بازارچههــای مــرزی،
تســریع فــاز دوم پتروشــیمی ،پیگیــری پروژههــای
نیمــه تمــام ،حمایــت از نیــروی انســانی جــوان
و تحصیلکــرده ،ایجــاد بازارچــه دائمــی صنایــع
دســتی ،انتقــال پســاب و آبهــای مــرزی ،رفــع
بیــکاری و ایجــاد اشــتغال از دیگــر تأکیــدات رئیس

جمهــور بــه ایــن اســتان بــود.
ارمغــان ســفر رئیــس جمهــور بــه خراســان
شــمالی اختصــاص اعتبــار بیــش از  12هــزار
میلیــارد تومــان در قالــب  ۲۰۰مصوبــه اســت کــه
عالوهبــر ایــن رقــم ۱۲تــا  ۱۴هــزار میلیــارد تومــان
اعتبــارات نیــز بــرای بخــش تســهیالت در ســفر
رئیــس جمهــور بــه اســتان در نظــر گرفتــه اســت
کــه تمامــی ایــن اتفاقــات خــوب ماحصــل 1000
ســاعت کار کارشناســی بــا کارشناســان حــوزه
رئیــس جمهــور در اســتان و برگــزاری جلســات
مختلــف جهــت پیگیــری مطالبــات مردم اســتان
اســت.نکته مثبــت دیگــر ایــن ســفر عالوهبــر
اختصــاص اعتبــارات قابــل توجــه ،ایــن اســت
کــه مطابــق نظــر حــوزه ارتباطــات مردمــی نهــاد
ریاســت جمهــوری ،بازرســی کل کشــور و دســت
انــدرکاران اصلــی ســفر ریاســت جمهــوری ،نظــم
و شــکوه و عظمــت ســفر رئیــس جمهــور بــه
خراســان شــمالی وصفناپذیــر بــوده اســت.
بــه تجربــه ثابــت شــده کــه حضــور
عالیتریــن مقــام قــوه مجریــه در یــک اســتان،
تــا مدتهــا موتــور محرکــی بــرای اتمــام
بســیاری از پروژههــای نیمــه تمــام میشــود
لــذا مدیــران بایــد قــدردان چنیــن فرصــت بــه
وجــود آمــده باشــند و از چنیــن فرصتــی در
راســتای پیشــرفت اســتان بــه بهتریــن شــکل
ممکــن اســتفاده کننــد.
دولــت ســیزدهم خــود را متعهــد بــه ایــن

موضــوع کــرده تــا بــا تقویــت ارتبــاط عاطفــی
و بیریــا بــا مــردم زنجیــره دلگرمــی و امیــد
هرگــز قطــع نشــود و ایــن خصوصیــت بــارز در
هیــچ دولتــی نمایــان نبــوده اســت و چــه بســا
ایــن موضــوع میتوانــد مهمتریــن و بهتریــن
دســتاورد ســفرهای اســتانی تلقــی شــود وگــواه
ایــن مدعــا در حضــور میدانــی و بیآالیــش
رئیــس جمهــور در بیــن اقشــار مختلــف مــردم و
شــنیدن صــدای آنــان اســت.
در ســفر آیتاللــه رئیســی بــه خراســان شــمالی
تکمیــل طرحهــای اولویــتدار دنبــال میشــود
زیــرا ایــن یکــی از سیاســتهای مهــم دولــت
اســت لــذا از مدیــران میخواهیــم کــه بــا
روحیــه جهــادی کارهــا را در جهــت تحقــق اتمــام
پروژههــا دنبــال کننــد.
هــر چنــد بنــا بــر گفتههــای رئیــس جمهــور
در ایــن ســفر ،رفــع عقبماندگیهــا در زیــر
ســاختهای اســتان نیازمنــد کاری جهــادی
اســت امــا نبایــد تــاش ،همــت مضاعــف و
شــبانه روزی مدیــران دســتگاههای اجرایــی
اســتان را فرامــوش کــرد کــه بــا تــداوم ایــن
رونــد قطعـ ً
ـا مســیر رســیدن بــه اعتــا ،توســعه
و آبادانــی اســتان تســریع مییابــد و برنــده
اصلــی بهرهمنــدی از ایــن دســتاوردها بــدون
شــک منتفــع شــدن تمــام مــردم از ایــن
اعتبــارات خواهــد بــود کــه البتــه هــدف و
رســالت اصلــی اســتان را رســیدن بــه جایــگاه
 10اســتان برتــر کشــور قــرار دادهایــم تــا بــا
تحقــق آن فرمایــش تاریخــی رهبــر معظــم
انقــاب در ســفر بــه خراســان شــمالی بتوانیــم
شــور و اشــتیاق مــردم را در نگاههــای نافــذ
آنــان شــاهد باشــیمبراســتی کــه ســفرهای
اســتانی بهتریــن گزینــه بــرای تســریع در رونــد
پیشــرفت اســتانها اســت.
کالم آخــر اینکــه بایــد ایــن گفتــه رئیــس جمهور
کــه همــه مســئوالن و ادارات و ســازمانها و تمــام
کســانی کــه بــه نــام حکومــت و نظــام مقــدس
جمهــوری اســامی خدمــت میکننــد ،بایــد بــا
همــه اقداماتشــان بــرای مــردم و در دل جــوان
ایرانــی امیــد ایجــاد کننــد تــا دشــمن روز بــه روز
بیشــتر احســاس شکســت و ذلــت کند ،ســرلوحه
اهــداف و مأموریتهــای خــود قــرار دهیــم.
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