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گزارش

یک شنبه  23مرداد 1401
 16محرم .1444شماره 21007

بیموامیدپساز
31سفراستانی

سفرهای استانی رئیس جمهور در یک سال گذشته بیش از ۳هزار و ۵۴۰مصوبه با اعتباری معادل
 ۳۵۸هزار میلیارد تومان داشته است؛ چشم انداز و مالحظات دور بعدی این سفرها چیست؟

رعیت نواز« -قرار نبود که از درد مردم بیخبر باشیم .قرار نبود مردم در فشارهای اقتصادی بیپناه بمانند .قرار نبود که از آمدن به میان مردم واهمه
داشته باشیم »...این جمالت بخشی از بیانیهای است که سید ابراهیم رئیسی در زمان ثبت نام در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از
پشت تریبون ستاد انتخابات کشور قرائت کرد؛ بعد از پیروزی رئیسی در انتخابات و روی کار آمدن دولت سیزدهم در  1400سفرهای استانی به
شکل متفاوتی شروع شد .رئیسی به عنوان منتخب مردم با عزم جدی برای سرکشی به استانهای مختلف ،کمتر از یک ماه بعد از تنفیذ حکم ریاست
جمهوری سفرهای استانی خود را شروع کرد تا از نزدیک شاهد مشکالت مردم باشد .اهمیت این سفرها برای دولت به حدی بود که باعث شد سفرهای
استانی دولت سیزدهم در یک سال اخیر به یکی از مهمترین عملکردهای دولت تبدیل شود .روز جمعه آخرین سفر از دور اول سفرهای استانی در
حالی شکل گرفت که تصاویر زیادی از حضور رئیسی در میان مردم جنوب کرمان منتشر شد که او را در میان توفان شن در کنار مردم نشان میداد .با
توجه به این که دور اول سفرهای استانی با سفر به  31استان روز جمعه به پایان رسید ،نگاهیانداخته ایم به آماری از مصوبات و میزان اعتبار اختصاص
یافته و همچنین از بیم و امیدهایی نوشته ایم که درباره این سفرها وجود دارد که در ادامه میخوانید.
▪ 31سفر از خوزستان تا کرمان

کمترازیکماهبعدازتنفیذحکمریاستجمهوری،
سفرهایاستانیرئیسجمهوربا سفربهخوزستان
آغاز شد .او  5شهریور یعنی تنها دو روز بعد از رای
مجلس به وزیران پیشنهادی ،سفر استانی خود را
با استانی شروع کرد که حق بزرگی به گردن ملت
ایران دارد .مردم خوزستان در هشت سال دفاع
مقدسدرخطمقدممقابلهبادشمنبعثیبودند.با
اینحالایناستاندرسالهایاخیربامشکالتو
گرفتاریهایزیادیدستبهگریبانبودهاست.از
ریزگردهای ناخوانده تا سیل ،بی آبی ،خشکسالی
و در نهایت مشکالت اقتصادی و بیکاری که به
نوعی فصل مشترک با سایر استانهای محروم
بودهاست.درطولاینمدتبهطورمتوسطهر10
روز یک بار رئیسجمهور به یک استان سر زده تا از
نزدیکبامشکالتمردمآشناشود.برایمثالبعید
میدانیم تا به حال رئیسجمهوری در توفان شن
و مشکالتی که میتواند برای مردم منطقه ایجاد
کند ،گیر افتاده باشد در حالی که این اتفاق در
آخرین سفر رئیسجمهور در جنوب استان کرمان

رخداد؛البتهبایدیادآوریکنیمکهبهجزاینسفرها
در طول یک سال گذشته رئیسی برای رسیدگی به
زلزلهزدههاوسیلزدههاهمبهاستانهایمختلف
سفر کرده که در این گزارش به آنها نپرداخته ایم.
▪اهمیت سفرهای استانی

شاید برخی بر این باور باشند که میشود از پشت
میز و زیر کولر گازی هم مشکالت مردم در جنوب
کرمان ،سیستان و بلوچستان ،خوزستان و.. .
را حل کرد اما وقتی مردم روستاهای دوردست
برخی استا نها که حتی استاندار و فرماندار
را هم ندیدند ،رئیسجمهور را بدرقه میکنند
آن هم در وسط توفان شن ،درک میکنند که
حضور یک مسئول عالی رتبه چه میزان میتواند
به آ نهــا امید بدهد و شاید کمترین کــاری که
ایــن سفرهای استانی میکند ،ایــن اســت که
رابطه خا کگرفته دولت و مردم را برای ایجاد
امید ،برای نشا ندادن سویههای تغییر ،برای
گــرمکــردن دل مـــردم ...پــاک میکند .فایده
دیگر این سفرها لمس مشکالت از نزدیک برای

دوردومسفرهایاستانیچگونهبایدباشد
بــا تمام شــدن دور اول سفرهای استانی،
گمانهها دربـــاره ش ــروع دور دوم و برنامه
سفرهای دور دوم آغاز شده است .در این باره
دولت و برخی کارشناسان نظرات مختلفی
دارند که در ادامه به آنها پرداخته ایم.
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روز جمعه در آخرین سفر استانی دور اول،
رئیسجمهوراعالمکردکهدوردومسفرها
کامال متفاوت با سفرهای دور اول خواهد بود.
او در جمع خبرنگاران از متفاوت بودن نحوه
سفرهای استانی دولــت در دورهـــای بعدی
خبر داد و اظهار کــرد« :اولویتها و کارهای
فوری را در سفرهای اول دنبال کردیم و ضمن
پیگیری مصوبات باید دنبال ایــن باشیم که
گامهای بزرگ تری برداریم تا بتوانیم
محور پیشرفت و عدالت را برای کشور
در برنامهریز یها و برنامهها داشته
باشیم ».رئیسی درباره برنامه دور دوم
سفرها گفته است« :در دور دوم سفرها
ضمن پیگیری مصوبات ،برنامههای
مفصلی بـــرای تــوســعــه و پیشرفت
استانها طراحی خواهد شد».

2

پیش از این هم معاون اجرایی
رئیسجمهور در حاشیه جلسه
هیئت وزی ــران گفته بــود« :دور اول
سفرها مصوبات بــود و در دور دوم
پیگیری و اجرای مصوبات و ارزیابی
دستگاههای اجرایی و اجرای طرحها
بــررســی مـیشــود و مجدد نیازهای
استانها احصا و در صــورت نیاز بر

گرفتن تصمیمات دقیق است نه تصمیم گرفتن
زیر باد کولر در اتاق مشرف به باغ مشجر پاستور
یا نیاوران برای کروچان و روستاهای جازموریان
و ...البته باید مراقب بود که این سفرها به ضد
خود تبدیل نشود چون با دادن وعــده و به ثمر
نرسیدن آن نــه تنها
امـــیـــدی در مـــردم
زنـــده نــم ـیشــود که
آ نها را به وعد ههای
مــســئــوالن بـــد بین
میکند .دیــدن رقم
 358هــزار میلیارد
تومانی این مصوبات
کــــــه  100هــــزار
میلیارد تومان بیشتر
از رقم بودجه عمرانی
ساالنه کشور است،
این بیمناکی را بیشتر
میکند .همچنین در
صورتی که اسناد و قواعد آمایش سرزمین در
این مصوبات رعایت نشده باشد ،میتواند آثار
سوئی داشته باشد که در یادداشت امروز به طور
مفصل به آن پرداخته ایم .لذا باید گفت« :سفر
استانی بدون شک خوب است اگر نتیجه داشته
باشد و این سفرها بدون شک بد است اگر نتیجه
نداشته باشد».

یکی از عواملی که ممکن
است اتفاق خوبی را که
در سفرهای استانی رقم
خورده ،به ناامیدی مردم
تبدیلکند،بهثمرننشستن
وعدهها و مصوبات است

نام استان
تعداد مصوبه
تاریخ سفر
اعتبار الزم (تومان)

خوزستان
119
5شهریور
 36هزار
میلیارد

سیستان و
بلوچستان
127
 11شهریور
 18هزار
میلیارد

نام استان
تعداد مصوبه
تاریخ سفر
اعتبار الزم (تومان)

لرستان
170
 19آذر
7.900
میلیارد

یزد
177
 26آذر
 8هزار
میلیارد

اساس توان دولت تصمیم گیری خواهد شد».
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در این میان برخی کارشناسان براین
باورند که باید رئیسجمهور دو سال
به استانداران و فرمانداران برای پیش بردن
مصوبات انجام شده زمان بدهد و بعد برای
پیگیری میزان پیشرفتها دور دوم سفرها را
شروع کند.

4

در این میان برخی هم معتقدند که باید
نظارتها را به اســتــانــداران سپرد و با
گذاشتن روز شمار برای هر مصوبه نتیجه را از
مسئوالناستانیپیگیریکردونیازیبهحضور
مجدد رئیسجمهور در این استانهانیست.

▪آماری از مصوبات  31سفر استانی

همان طور که در جدولهای داده شده میبینید
در  31استانی که رئیسجمهور در طول یک
سال گذشته به آنها سفر کرده در مجموع بیش
از  3540مصوبه با اعتبار بیش از  358هزار
میلیارد تومان به تصویب رسیده است .در این
بین خوزستان بیشترین اعتبار را در سفرهای
اســتــانــی بــا رقــم 36
هزار میلیارد تومان به
خود اختصاص داده
و کمترین اعتبار هم
بــه اســتــان خــراســان
جــنــوبــی ب ــا رقـــم دو
هــزار میلیارد تومان
رسیده است .در این
بین همدان با 247
مــصــوبــه ،بیشترین
مــصــوبــات را دارد و
ای ــام بــا  63مصوبه
کمترین مصوبات را.
با این حال بیشترین
مصوبات به امــور زیربنایی و توسعه و تکمیل
را هها اختصاص داشته است .به طور مثال در
استانهای همدان ،کردستان ،خراسان جنوبی
و ... .به این موضوع بیشتر از دیگر مسائل اهمیت
داده شده است .در کرمان بیشترین دغدغه و
مصوبات مربوط به طرحهای آب رسانی است.
در استان هرمزگان تمرکز ویــژه بر شیالت و

نام استان
تعداد مصوبه
تاریخ سفر
اعتبار الزم (تومان)

آذربایجان
آذربایجان
شرقی
غربی
؟
157
 30اردیبهشت  12خرداد
 20هزار
 20هزار
میلیارد
میلیارد
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خراسان جنوبی ایالم
63
100
 2مهر
 19شهریور
2400
 2هزار
میلیارد
میلیارد
قم
158
 9دی
2200
میلیارد

هرمزگان
145
 23دی
 22هزار
میلیارد

چهار محال و
بختیاری
135
 19خرداد
14500
میلیارد

اصفهان
217
 26خرداد
 30هزار
میلیارد

کشاورزی و گازرسانی بوده است .ناگفته نماند
که بخشی از این مصوبات هم مربوط به تکمیل
پروژههای نیمه تمام استان هاست .به طور مثال
در همدان یک پروژه  17ساله قرار است به اتمام
برسد و در قزوین هم پروژه نیمه تمام بیمارستان
 700تختخوابی و احیای کارخانه کنتور سازی
در دستور کار قرار گرفته است .جدای از این،
بخشی از این مصوبات هم در بودجه دیده شده
اما برای تسریع و رفع مشکالت و هماهنگیهای
اجرایی و ساختاری در این سفرهای استانی به
تصویب میرسند.
▪امیدهای سفرهای استانی

طرح آب رسانی الغدیر در استان خوزستانی
که معضل بیآبی دارد ،کارخانه فوالدسازی
در خرمشهری که جوانان درد بیکاری دارند،
طرحهای راه و شهرسازی ،طرحهای وزارت نیرو
(سه نیروگاه  ۴۲مگاواتی و انتقال آب از دریا)،
طر حهای جهادکشاورزی که در سفر استانی
به سیستان و بلوچستان تصویب شد و پیشرفت
 ۹۰درصــدی این طر حها (به گفته استاندار)،
تسریع در روند واگــذاری زمین برای طرحهای
سرمایهگذاری در استان خراسان رضوی و فعال
شدن بازارچههای مرزی نمونههایی از اقدامات
دولــت در استا نهای محروم اســت که تمامی
آنها نتیجه حضور میدانی رئیسجمهور است.
همچنین راهاندازی مجدد طرح فوالد میبد یزد
و اختصاص هفت هــزار میلیارد تومان اعتبار

برای تکمیل طرحهای نیمه تمام در این استان،
تصویب  ۱۴طرح با اعتبار  ۳۸۶۸میلیارد تومان
در بخش کشاورزی گلستان ،اختصاص ۱۰۰۰
میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان ۷۰۰
تختخوابی قزوین ،انتقال آب ارس به تبریز ،برنامه
ریزی برای حل مشکالت گمرکی منطقه آزاد
ارس در سفر به استان آذربایجان شرقی ،تنها
نمونهای از تصمیمات و مصوبات دولت در سفر به
استانها بوده است.
▪راهی برای جلوگیری از ناامیدی

همان طور که پیش از این نوشتیم یکی از عواملی
که ممکن است اتفاق خوبی را که در سفرهای
استانی رقم خورده ،به ناامیدی مردم تبدیل کند،
به ثمر ننشستن وعدهها و مصوباتی است که در
سفرهای استانی به تصویب رسیده است .چون
در صورت به ثمر ننشستن مصوبات هم دولت
متهم به انجام کارهای پوپولیستی میشود و هم
مردم دیگر به وعده مسئوالن چشم امیدی ندارند
و این خطر بزرگی بــرای این سفرها به حساب
میآید .به همین دلیل نیاز است کارگروههایی
در دولت و رسانهها ایجاد شود تا پیگیر مصوبات
و تصمیمات دولت در سفرها باشند .البته پیش
از این معاون اجرایی رئیسجمهور وعده داده بود
سامانهای برای رصد مصوبات سفرهای استانی
در دســتــرس همه قــرار خــواهــد گرفت کــه این
موضوع میتواند به دولت برای پیگیری مصوبات
کمک بزرگی کند.

کهگیلویه و
بویراحمد
217
 9مهر
3200
میلیارد

بوشهر
93
16مهر
 5هزار
میلیارد

فارس
116
 22مهر
 6هزار
میلیارد

اردبیل
90
30مهر
7400
میلیارد

گیالن
179
8بهمن
 11هزار
میلیارد

گلستان
111
 12بهمن
25500
میلیارد

مازندران
176
 20اسفند
17700
میلیارد

خراسان رضوی البرز
172
183
 10فروردین  18فروردین
10700
26700
میلیارد
میلیارد

خراسان شمالی کردستان
182
119
 17تیر
 2تیر
 13هزار
12هزار
میلیارد
میلیارد

کرمانشاه
200
 23تیر
17500
میلیارد

مرکزی
220
 31تیر

سمنان
147
 13آبان
3400
میلیارد

همدان
247
 6مرداد

زنجان
116
 27آبان
4800
میلیارد
قزوین
191
 17اردیبهشت
 11هزار
میلیارد

کرمان
216
 20مرداد

