و تقویــت سیاســت همســایگی ،نشــان داد کــه
میتــوان راههــای بــه مراتــب بهینهتــری را بــرای
توســعه کشــور یافــت و نبایــد لزومـ ً
ـا منتظــر چــراغ
ســبز دشــمنان بــرای تغییــر و تحــول در کشــور بــود.
پس از بازدیدهای میدانی
هرچنــد  31ســفر اســتانی و  7ســفر موضوعــی،
نشــان دهنــده حضــور پرشــمار رئیــس جمهــور در
جــای جــای نقــاط ایران اســامی اســت،امــا غیر از
ایــن ،بازدیدهــا و حضورهــای میدانــی دیگــری هم
از ســوی رئیــس جمهــور رقــم خــورده اســت کــه
بهبودهــای شــایان توجهــی را بــرای بخشهــای
مختلــف اقتصــادی و تولیــدی کشــور بــه همــراه
داشــته اســت .از جمله ایــن بازدیدهــا و حضورهای
میدانــی کــه منجــر بــه دســتورهای عملی هم شــد،
بازدیــد آیتاللــه رئیســی از شــرکتهای خودروســاز
بــود .رئیــس جمهــور پــس از بازدیــد ســرزده از
ایــن شــرکتها ،دســتوراتی را بــرای بهبــود فراینــد
تولیــد خودروهــا خطــاب بــه شــرکتها و مدیــران
عالیرتبــه آنــان و نیــز وزارت صمــت صــادر کــرد.
امــروز بهدنبــال فرامیــن رئیــس جمهــور شــاهد
تحقــق برخــی برنامههــا در حــوزه تولیــد و فــروش
خــودرو داخلــی هســتیم کــه از جملــه میتــوان
بــه افزایــش میــزان تولیــد و کاهــش چشــمگیر
خودروهــای ناقــص در پارکینگهــا اشــاره کــرد.
پــس از تأکیــد رئیــس جمهــور در ایــن بازدیدهــا
بــود کــه تعــداد خودروهــای ناقــص کــه تــا ۱۷۰
هــزار دســتگاه نیــز رســیده بــود تــا پایــان خــرداد
 1401بــه  ۴۲هــزار دســتگاه رســید کــه نســبت بــه
رقــم  ۱۴۳هــزار خــودرو در مــدت مشــابه ســال
گذشــته ۷۰ ،درصــد کاهــش داشــته اســت.
حل زخم قدیمی سواحل ایران
یکــی از دســتورها یــا اقدامــات بــارز آیتاللــه
رئیســی در یــک ســال فعالیت ،آزادســازی ســواحل
و حریــم دریاهــا از تصــرف اشــخاص حقیقــی و
حقوقــی اســت .ایــن آرزوی دیرینــه ایرانیــان بــود
کــه قدمــت تالشهــای نــاکام مانــده در ایــن
زمینــه بــه ســالهای قبــل از انقــاب اســامی
میرســید .امــا زمســتان ســال گذشــته ،در ســفر
اســتانی آیتاللــه رئیســی بــه اســتان گیــان،
ایــن مطالبــه از ســوی مــردم و برخــی از مســئوالن
اســتان خطــاب بــه رئیــس جمهــور مطــرح شــد.
مطابــق ایــن مطالبــه ،آیتاللــه رئیســی نیــز
بالفاصلــه دســتور آزادســازی ســواحل دریــای خــزر
و خلیــج فــارس از تصرفهــای غیرقانونــی را صــادر
کــرد .بــه ایــن ترتیــب دســتور آزادســازی ســواحل
در ســفر اســتانی گیــان در  8بهمــن  1400صــادر
شــد و بــا ســرعت آغــاز و در مــدت زمان مشــخص
شــده ،یعنــی  20روز تــا یــک مــاه ،بــه ســرانجام
رســید ،بــهطوریکــه وزیــر کشــور پیشــرفت کار
را در اســتانهای گیــان و مازنــدران تــا تاریــخ 28
بهمــن  ،1400حــدود  90درصــد اعــام کــرد .ایــن
اتفــاق درحالــی افتــاد کــه پیــش از ایــن قانــون
الزم بــرای رفــع تصــرف و آزادســازی این ســواحل در
کشــور وجود داشــت ،امــا فقــدان اراده باعث شــده
بــود کــه ایــن قانــون عمـ ً
ـا خــاک بخــورد و محقق
نشــود .بــه نظــر میرســد همیــن اراده کــه از ســوی
رئیــس جمهــور اعمــال شــد و بهدنبــال آن بســیج
دســتگاههای اجرایــی ،از جملــه معاونــت اجرایــی،
وزیــر کشــور و اســتانداران ،باعــث شــد کــه حتــی
نهادهــای حقوقــی و نظامــی نیــز از ایــن قانــون
و دســتور تبعیــت کــرده و بــه ایــن ترتیــب آرزوی
چندیــن ســاله ایرانیــان در بهرهمنــدی عادالنــه از
نعمــت دریاهــا و ســواحل محقــق شــود.

در ایـن زمینـه ،آمارهـا نشـان

میدهـد از ابتـدای شـروع بـه کار

دولـت سـیزدهم تـا اردیبهشـت

 ،1401نـهتنهـا رونـد روبـ ه رشـد نرخ
تـورم کنتـرل شـد ،بلکه سـیر نزولی

پیـدا کـرد ،بهطـوری که در مـواردی

ماننـد تـورم نقط ه بهنقطـه کاهش
قابـل توجـه بیـش از  ۱۸درصـد طی

ایـن مـدت ثبـت شـد .فقـط در

خـرداد  1401شـاهد افزایـش نـرخ
رشـد تـورم بودیـم که بخـش عمده

آن ناشـی از حـذف ارز ترجیحـی

و عادالنـ ه سـازی یارانههـا بـود

دستور از درون جلسات دولت
در کنــار بازدیدهــای میدانــی و ســفرهای اســتانی
کــه منجــر بــه دســتورهای عملیاتــی از ســوی رئیس
جمهــور شــده اســت ،گزارشهــای اعضــای دولــت
در صحــن جلســات هیــأت وزیــران نیــز منجــر بــه
دســتورهای بســیاری از ســوی رئیــس جمهــور شــده
اســت .بــه عبــارت دیگــر ،پــس از ارائــه گزارشــی از
یکــی از اعضــای دولــت دربــاره وجــود مســألهای در
کشــور ،ایــن آیتاللــه رئیســی بــود کــه بــا تأکیــد
و براســاس رویکــرد و گفتمــان دولــت ،خواســتار
حــل مســأله در کوتاهتریــن زمــان میشــد.
تعییــن تکلیــف کاالهــای رســوبی و امــوال تملیکــی
در گمــرکات (بهویــژه کاالهــای اساســی) از جملــه
ایــن مــوارد اســت .میــزان کاالهایــی کــه از ابتــدای
شــروع بــه کار دولــت ســیزدهم تعییــن تکلیــف
شــده ،بیــش از  8هــزار میلیــارد تومــان بــرآورد
میشــود .متوســط رشــد ماهانــه انهــدام در کل
کشــور معــادل  87درصــد اســت .در ایــن دوره میزان
کاالی اســتردادی و بــه فــروش رفتــه هــر کــدام بــه
ترتیــب  80و  93درصــد رشــد داشــته اســت .آمــار
کاالهــای متروکــه اعــاده شــده نیــز  81درصــد رشــد
کــرده اســت .عالوهبــر ایــن ،پنــج هــزار مترمربــع بــه
ظرفیــت انبارهــای امــوال تملیکــی اضافــه و بــرای
تجهیــز و طبقهبنــدی انبارهــای امــوال تملیکــی ۱۳

میلیــارد تومــان بــا مســاعدت دولــت هزینــه شــده
اســت .اقداماتــی ازجملــه کدگــذاری ،شناس ـهگذاری
و حفــظ کیفیــت کاالهــا بهعنــوان امانــت مــردم
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .تأکیــد بــر اجــرای
ســریعتر طرحهــای ملــی تأمیــن آب بــرای
اســتانها و بخشهــای مختلــف کشــور از دیگــر
مــوارد اســت.
بازدیدهای ستادی از وزارتخانهها
مطابــق گزارشــی کــه صولــت مرتضــوی معــاون
اجرایــی رئیــس جمهــور از ســفرهای اســتانی و
موضوعــی ارائــه کــرد ،آیتاللــه رئیســی در ســال
نخســت فعالیــت خــود بــه طــور متوســط هــر 9
روز یک ســفر داشــته اســت .امــا پــس از آنکه طی
یــک ســال رئیــس جمهــور بــه همــه اســتانهای
کشــور ســفر کــرد ،آیتاللــه رئیســی ســفرهای نوع
دیگــری را آغــاز کــرد؛ ســفرهایی درون تهــران کــه از
آن بــه بازدیــد و نظارتهــای ســتادی از وزارتخانــه
و ارکان دولــت یــاد میشــود .رئیــس جمهــور در
ایــن مــدت ،از ســه وزارتخانــه اقتصــاد و دارایــی،
جهــاد کشــاورزی و راه و شهرســازی بازدیــد کــرده،
توگــو کــرده و
بــا مدیــران آنهــا از نزدیــک گف 
طــی نشس ـتها و بازدیدهــای مختلــف ،آخریــن
طرحهــا ،اقدامــات و برنامههــای در دســتورکار
آنهــا را بررســی کــرده اســت .بــه گــواه کارشناســان،
ایــن امــر ســبب تحــرک بیــش از پیــش دولــت
خواهــد شــد و زمینــه پویایــی و تکاپویــی بیــش
از پیــش بخــش ســتادی دولــت را فراهــم خواهــد
کــرد.
دولتی که باید پا به پای رئیس جمهور بدود!
مطابقــه آنچــه در بــاال بــه آنهــا اشــاره شــد ،امــروز
آیتاللــه رئیســی ،خــود موتــور محــرک و انگیــزه
دولــت بــرای کار ،تــاش ،تکاپــو و حــل مســأله در
کشــور اســت .امــروز ایــران بــا رئیسجمهــور مواجــه
اســت کــه بــه اذعــان خــودش منتظــر نمیمانــد
تــا دیگــران کاری انجــام دهنــد و ســپس او حرکــت
کنــد .بلکــه او نخســت حرکــت میکنــد و در
مرحلــه بعــد از دیگــران میخواهــد تــا بهدنبــال او
برونــد .ایــن همــان تحــول بزرگــی اســت کــه در
دولــت ســیزدهم رخ داده اســت .از همیــن رو اســت
کــه در دولــت آیتاللــه رئیســی ،نــه تنهــا ســند
تحولــی دولــت آمــاده و منتشــر شــد ،بلکــه او در هر
ســخنرانی و در هر ســفر اســتانی ،همــواره برخورداری
دولــت از مدیــران تحولگــرا را یکــی از اصــول مــورد
نیــاز بــرای پیشــرفت کشــور و توفیــق دولــت بــر ای
حــل مســائل مــردم و ایــران میدانــد.

ویــــژهنامه
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