همدان؛ رتبه سوم احیای واحدهای تولیدی راکد
علیرضا قاسمیفرزاد
استاندار

در نظــام مقــدس جمهــوری اســامی اعتمــاد

بازدیدهــای ســرزده مدیــران اســتانی بــوده

زمینــه مهــم در دســتور کار جــدی قــرار گرفتــه

راســتا ،دیدارهــای مردمــی و چهــره بــه چهــره

اقدامــات و فعالیتهــای دیگــری در

تولیــد و برگــزاری مســتمر جلســات و همچنین

ســرمایههای اجتماعــی صــورت گرفتــه کــه

کار بســتن جــدی شــعار ســال کــه نتیجــه

مردمــی بزرگتریــن ســرمایه اســت .در ایــن

یکــی از جملــه اقدامــات دولــت بــود کــه در
ســایه فعالیتهــای عمومــی بــه طــور مســتمر

انجــام شــده اســت .حــل کــردن مشــکالت

مــردم و گرهگشــایی از مســائل آنهــا بازســازی
اعتمــاد عمومــی از دســت رفتــه را ممکــن

میســاخت؛ بنابرایــن ،مــردم بایــد مــورد توجه

و رســیدگی قــرار میگرفتنــد .در ایــن چندمــاه
پیونــد مســتقیمی بین اســتاندار ،فرمانــداران و

معاونــان اســتانداری بــا مــردم برقــرار شــد و
نتیجــه آن نیــز ،انجــام بیــش از  ۳هــزار دیــدار
چهــره بــه چهــره بــود .از ســوی دیگــر ،مدیــران

اســتانی در ســامد حضــور پیــدا کردنــد .مــردم
بــا شــماره تلفــن  ۱۱۱تمــاس گرفتــه و مدیــران
نیــز ضمــن حضــور در آنجــا ،پاســخگوی

مســائل،

مشــکالت

و

درخواســتهای

مــردم بودنــد و آنهــا را مــورد پیگیــری قــرار
میدادنــد کــه اکثــر مدیــران ارشــد اســتانی و
دســتگاههای اجرایــی اســتان ،در ایــن ســامانه

حضــور فعــال داشــتند و دیدارهــای مردمــی
در عرصــه و صحنــه جامعــه نیــز همزمــان بــا

اســت.

راســتای بازســازی اعتمــاد عمومــی و

توقــف اســتخدامهایی کــه در حــال ابهــام

بــود ،رســیدگی بــه موضــوع تعــارض منافــع
کــه موجــب رانــت میشــد ،رســیدگی
بــه تخلفــات دســتگاههای اجرایــی و

شــهرداریها و ممانعــت از عــزل و نصــب

غیرعادالنــه از جملــه ایــن اقدامــات بــود؛ امــا
در ایــن میــان بازدیدهــای میدانــی و ســرزده،

تأثیــر بســیاری در ایــن زمینــه داشــت .مدیران

ارشــد ،مدیــران ســتادی ،معاونیــن اســتانداری

و بازرســان بــه شــکل نامحســوس در ادارات،
بیمارســتانها ،ســطح بــازار ،نانواییهــا

و صنفهــای مختلــف در شهرســتانها و

روســتاهای اســتان حضــور پیــدا کردنــد ،برخی
از آنهــا حتــی بــدون ارتبــاط بــا مدیــران انجــام

گرفــت و در ادامــه گزارشهــای دقیقــی را بــه
اســتانداری بــرای رســیدگی و بررســی اشــکاالت
و مســائل موجــود ،ارائــه کردنــد.

سیاســتهای اقتصــادی دولــت در ســه

اســت .تشــکیل کارگــروه تســهیل و رفــع موانع
پیگیــری مصوبــات ســتاد در راســتای بــه
آن ارتقــای جایــگاه کشــوری اســتان در

شــاخصهای کمــی و کیفــی بــود ،تشــکیل

مســتمر کارگــروه اقــدام مشــترک و تنظیــم بازار
اســتان بــا اهــداف تأمیــن کاالهــای اساســی،
نظــارت بــر قیمتهــا و ایجــاد تــوازن در تولیــد

و توزیــع اقــام اساســی مــورد نیــاز مــردم ،از
همــه مهمتــر بسترســازی بــرای اجــرای طــرح

مردمیســازی اقتصــاد و توزیــع عادالنــه
یارانههــا در راســتای قرارگرفتــن همــدان در
جایــگاه یکــی از امنتریــن و باثباتتریــن

اســتانهای کشــور و ســومین بخــش احیــای

واحدهــای تولیــدی راکــد کــه تاکنــون بیــش
از  80واحــد از  200واحــد راکــد در اســتان بــه

چرخــه تولیــد برگردانــده شــده اســت.
تکمیــل

پروژههــای

نیمهتمــام،

از

اولویتهــای دولــت ســیزدهم بــود کــه طبــق

تأکیــدات رئیــس جمهــور محتــرم پروژههــا

و طرحهــای نیمهتمــام کــه پیشــرفت

ویــــژهنامه
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