کثـرت

دیدارهـای

بیواسـطه

رئیسجمهـور بـا مـردم از همـه

تکمیل سامانههای نظارتی

فعالیـت ،در قالب  31سـفر اسـتانی

در کنــار اقدامــات اشــاره شــده ،دولت ســامانههای
متعــددی بــرای مقابلــه بــا بســترهای فســادزا و
ایجــاد تحــرک در بدنــه اجرایــی دولــت را عملیاتــی
کــرد .راهانــدازی ســامانه جامــع تجــارت یــا ســامانه
ثبــت ســفارش کاال از جملــه آنهــا اســت کــه نقــش
مهمــی در تســهیل تجــارت هوشــمند در عرصــه
جهانــی دارد .ســامانه جامع تجــارت ایــران ،موضوع
بنــد الــف مــاده  ۶قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال
مصوبــه ســال  ۱۳۹۲اســت کــه کار خــود را در ســال
 ۱۳۹۵در دولــت یازدهــم آغــاز کــرد امــا بــه ســرانجام
نرســید .بــا روی کار آمــدن دولــت ســیزدهم ،رئیــس
جمهــور در جلســه ســتاد اقتصــادی دولــت در ۲۳
شــهریور  ،1400بــه معــاون اول خــود مأموریــت
داد ســامانه جامــع تجــارت را در یــک زمانبنــدی
مناســب پیگیــری و بــه نتیجــه برســاند .راهانــدازی
ســامانه ســوتزنی بــرای مبــارزه همگانــی بــا فســاد
از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه
اســت .در عیــن حــال« ،پنجــره ملــی خدمــات
دولــت هوشــمند» نیــز از دیگــر ســامانهها اســت
کــه تــا شــهریور  1401تکمیــل و پیــش از دیمــاه
امســال ،قابــل بهرهبــرداری خواهــد بــود تــا مــردم
بــا یــک بــار ورود و احــراز هویــت بتواننــد بــه همــه
پنجرههــای واحــد دســتگاهها دسترســی پیــدا
کننــد .حــدود  170دســتگاه اصلــی مشــمول خدمات
کشــور وجــود دارنــد کــه بایــد بــه ایــن پنجــره
واحــد متصــل شــوند و تاکنــون حــدود  20دســتگاه
بــه ایــن پنجــره متصــل شــدهاند.

قشـرهای جامعه در سـال نخسـت

و دیدارهـای مردمـی متعدد نشـان

میدهـد شـخص رئیسجمهـور
صادقانـه بـه این شـعار پایبنـد بوده

اسـت .حضـورآیتاللـه رئیسـی در

میـان مردم و تلاش برای بازسـازی

انقالبـی و البته عقالنـی و فکورانه در

هم ه عرصههـای مدیریتـی ،امیدها
را بـرای کاسـتن از بیاعتمـادی
مـردم بـه دولـت و افزایش سـرمایه

اجتماعـی افزایـش داده اسـت

و درمــان بــود .هرچنــد برنامههــای بخــش
بهداشــت در ســالهای متمــادی بهعنــوان یکــی
از موفقتریــن بخشهــای نظــام ســامت کشــور
مطــرح بــوده اســت ،امــا دولت ســیزدهم براســاس
پیوســت عدالــت همــه طرحهــا و برنامههــای
خــود ،توســعه خدمــات حــوزه ســامت کشــور
را از جملــه مهمتریــن اولویتهــای خــود
قــرار داد .همانطــور کــه رهبــر معظــم انقــاب
تأکیــد کردنــد ،برنامــه نظــام ســامت دولــت
ســیزدهم ،تحقــق عدالــت در ســامت و تقویــت
شــبکههای بهداشــت کشــور خواهــد بــود .از ایــن
رو ،میتــوان اقدامــات و دســتاوردهایی چــون
تحــول در واکسیناســیون عمومــی ،موفقیــت
شــبکه درمــان کشــور بــرای مهــار کرونــا ،مدیریــت
هوشــمند بیمــاری کرونــا در بســتر ســامانه امیــد و
مدیریــت هوشــمند کرونــا در ســامانه «ایــران من»
در ســفرهای نــوروزی  1401را از جملــه دســتاوردهای
قابــل توجــه دولــت در زمینــه بهداشــت و درمــان،
بویــژه در زمــان مقابلــه بــا ویــروس کرونــا
محســوب کــرد.
در ایــن زمینــه یــک دســتاورد مهــم دیگــر نیــز
خودنمایــی میکنــد و آن ،بیمــه رایــگان ســامت
بــرای حــدود  6میلیــون نفــر از شــهروندان فاقــد
بیمــه اســت .پوشــش بیمــه نابــاروری و اجــرای
طــرح دارویــار و مدیریــت منابــع از طریــق نظــام
بیم ـهای از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن
حــوزه اســت .اجــرای طــرح دارویــار و مدیریــت
منابــع از طریــق نظــام بیمـهای کــه اندکــی پــس از
اجــرای طــرح مردمیســازی یارانههــا رقــم خــورد،
یــک اقــدام مهــم بــرای قطــع دســت رانت خــواران
و دالالن از نظــام دارویــی کشــور و بهینهســازی
جریــان منابــع کالن در ایــن حــوزه بــود .ایــن
امــر در راســتای یکــی از تأکیــدات مکــرر آیتاللــه
رئیســی صــورت گرفــت؛ یعنــی تأکیــد بــر مقابلــه
بــا بســترهای فســادزا در دولــت و قطــع دســت
مفســدان از منابــع عمومــی کشــور در حوزههــای
مختلــف.

اســت کــه حتــی منتقــدان و مخالفــان دولــت نیــز
بــاور نداشــتند کــه دولــت آیتاللــه رئیســی بتوانــد
از ایــن گردنــه مهــم عبــور کنــد و شــر مفســدهای
بــزرگ بــه نــام رانــت حاصــل از توزیــع ارز ترجیحــی
 4200تومانــی را از ســر کشــور کــم کنــد .امــا بهدنبــال
اصــرار و بــه پشــتوانه عالیتریــن مقــام اجرایــی،
یعنــی رئیــس جمهــور ،دولــت ســیزدهم توانســت
بــا کمتریــن هزینــه سیاســی و اجتماعــی ایــن گــره
بــه ظاهــر ناگشــودنی را بــاز کنــد.

مقابله با بسترهای فسادزا
یکــی از اقدامــات قابــل توجــه دولــت ســیزدهم
و شــخص رئیــس جمهــور مقابلــه بــا بســترهای
فســادزا و رفــع زمینههــای وقــوع فســاد ،اعــم از
اقتصــادی و غیــره در دولــت اســت .ایــن یکــی از
شــعارها و وعدههــای انتخاباتــی آیتاللــه رئیســی
در دوران رقابتهــا بــود زیــرا رئیــس جمهــور در
ســالهای حضــور در قــوه قضائیــه ،بــه عینــه
دیــده بــود کــه عملکــرد نامناســب دولتهــا در
رفــع زمینههــای فســاد ،خــود یکــی از دالیــل بــروز
مفســدهها در کشــور اســت .از ایــنرو بــود کــه او
مقابلــه بــا ایــن وضــع ،یعنــی مقابلــه بــا علتهــا
بــه جــای معلولهــا در حــوزه فســاد را یکــی از
دســتورکارهای خــود در دولــت عنــوان کــرد .در کنــار
اقدامــی کــه در حــوزه دارویــی و بــرای قطــع دســت
دالالن صــورت گرفــت ،یکــی دیگــر از مهمتریــن
اقدامــات دولــت در ایــن زمینــه کــه از تأکیــد و
پشــتوانه جــدی رئیــس جمهــور هــم برخــوردار
بــود ،حــذف ارز ترجیحــی  4200تومانــی و اجــرای
طــرح عادالنــه و مردمیســازی یارانههــا در کشــور
بــود .آیتاللــه رئیســی در دوران حضــور در قــوه
قضائیــه ،بــه عینــه دیــده بــود کــه ایــن ارز ترجیحــی
چــه مفســدههای بزرگــی بــرای کشــور بهدنبــال
داشــته و زمینــه تــاراج منابــع و رونــق رانــت خــواری
در کشــور را فراهــم کــرده اســت .هرچنــد در خــود
قــوه قضائیــه در همــان زمــان پروندههــای بســیاری
بــرای محاکمــه متهمانــی از این دســت تشــکیل شــد
و بســیاری از آنــان محاکمــه شــدند ،امــا آیتاللــه
رئیســی اصلیتریــن اقــدام در مقابلــه با این مفاســد
را در دولــت ســیزدهم و هنــگام تصــدی مســئولیت
ریاســت جمهــوری دنبــال کــرد .حــذف ارز ترجیحــی،
مردمیســازی یارانههــا و اعطــای ایــن منابــع
مســتقیم بــه خــود مــردم بــه جــای واســطهها و
نیــز قطــع دســت دالالن ،یکی دیگــر از دســتاوردهای
مهــم دولــت بود.بدیــن ترتیــب اهمیــت آن در ایــن

مبارزه با تبعیض در پرداختها
از جملــه دســتورات رئیــس جمهــور در زمینــه
مقابلــه فســاد ،برقــراری عدالــت و رفــع تبعیضهــا،
ایجــاد شــفافیت و عدالــت در پرداختهــا و رفــع
ریش ـهای مقول ـهای بــه نــام حقوقهــای نجومــی
اســت .در ایــن زمینــه ،بــه تأکیــد آیتاللــه
رئیســی «ســامانه پاکنــا» راهانــدازی شــد .ایــن
ســامانه در راســتای شــفافیت و رعایــت عدالــت در
پرداختهــای ضــروری کشــور و ایجــاد انضبــاط
مالــی در پرداخــت بــه موقــع حقــوق و مزایــای
کارکنــان دولــت ،بازنشســتگان و کنتــرل هزینههــا
براســاس دســتور رئیــس جمهــور راهانــدازی شــد.
در ادامــه همیــن رویکــرد ،نظــام تبعیــضآمیــز
پرداختهــا نیــز اصــاح شــد ،زیــرا بیــش از ۲۰
نــوع قــرارداد اســتخدامی و بیــش از  ۵۰نــوع نظــام
پرداخــت در کشــور وجــود دارد کــه بیعدالتــی در
پرداختهــای بیــن دســتگاهها را در پــی داشــته
اســت .بــه همیــن منظــور یکــی از برنامههــای
دولــت اصــاح ایــن رونــد و از ســوی دیگــر
ســاماندهی حقوقهــای نجومــی بــوده اســت.

ویــــژهنامه

معیشت ،تأکید همیشگی رئیس جمهور
رســیدگی بــه معیشــت مــردم ،یکــی از
کلیدواژههــای همیشــگی و اساســی آیتاللــه
ً
توگــوی
تقریبــا ســخنرانی یــا گف 
رئیســی اســت.
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