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مردادمــاه ســال قبــل در چنیــن روزهایــی،
دولــت ســیزدهم بــا تنفیــذ رهبــر معظــم انقــاب
فعالیــت خــود را شــروع کــرد .در ایــن یــک ســال
همــه تــاش دولــت بــر حرکــت در مســیرعدالت
و پیشــرفت اقتصــادی ،فرهنگــی و اجتماعــی بــا
مشــارکت مــردم متمرکــز شــد.
ماحصــل ایــن تالشهــا در قالــب ســند تحــول
دولــت تجلــی یافتــه و نقشــه راه مجموعــه دولــت
شــده اســت .گفتمــان تحولــی دولــت ســیزدهم،
مؤلفههــا و خطــوط روشــنی در سیاســت داخلــی
و خارجــی دارد و فراینــدی رو بــه جلــو و مشــارکت
محــور مبتنــی بــر نــگاه واقعبینانــه بــه وضــع
موجــود و نــگاه ســازنده بــه ظرفیتهــای درونــی
و ســرمایههای مختلــف و نهفتــه در کشــور دارد.
دولــت ســیزدهم بــا شــعار «دولــت مردمــی؛
ایــران قــوی» کار خــود را آغــاز کــرد ،کثــرت
دیدارهــای بیواســطه ،صادقانــه و خالصانــه
رئیــس جمهــور بــا مــردم در ســال نخســت
فعالیــت ،در قالــب  31ســفر اســتانی و دیدارهــای
مردمــی متعــدد ،ســند و جلــوهای از مردمــی بودن
دولــت ســیزدهم اســت کــه بــه افزایــش ســرمایه
اجتماعــی و ارتقــای اعتمــاد عمومــی منجــر
شــده اســت .ســفرهایی کــه صرفـ ً
ـا بــه بررســی
و شناســایی مشــکالت ختــم نمیشــود بلکــه
ارائــه راهــکار و بــه نتیجــه رســاندن موضوعــات ،از
عــزم دولتمــردان بــرای پیشــرفت همهجانبــه هــر
اســتان حکایــت دارد.
اســتان کهــن و پهنــاور کرمــان ،ســرزمین تاریــخ
ســازانی همچــون ســپهبد شــهید حــاج قاســم
ســلیمانی ،حســن ختــام ســفرهای رئیــس جمهــور
در دور اول ســفرهای اســتانی بــود .بعدازظهــر روز
پنجشــنبه  20مردادمــاه  1401آیتاللــه ســیدابراهیم
رئیســی بــه همــراه وزرا راهــی کرمــان پرچالــش
شــد .اســتان پرظرفیــت کرمــان در حالــی میزبــان
آخریــن ســفر اســتانی رئیــس جمهــور بــود کــه از
دیربــاز در حــوزه منابــع آب پایــدار ،معادن و توســعه
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نامتــوازن چالشهــای جــدی داشــته اســت.
رویکــرد دولــت ســیزدهم در اســتان کرمــان ،زدودن
محرومیــت از چهــره زیبــای کرمــان اســت .ارمغــان
ســفر اســتانی دولــت بــه کرمــان  ۲۱۶مصوبــه اســت
کــه هرکــدام بخشــی از مشــکالت اولوی ـتدار ایــن
خطــه را مرتفــع میکند.یکــی از ویژگیهــای مهــم
ســفر رئیــس جمهــور بــه اســتان کرمــان ،دوری از
اقدامــات نمایشــی بــود .در ایــن راســتا ،دولــت
اتمــام طرحهــای نیمــه تمــام را بــر کلنگزنیهــای
جدیــد و آغــاز پروژههــای نــو ترجیــح داد.
«عدالــت» و «مــردم» پیوســت هــر برنامــه،
طــرح و اقــدام دولــت ســیزدهم اســت .دو اصلــی
کــه در کنــار باورمنــدی و اتــکا بــه توانمندیهــای
داخلــی ،میتوانــد کشــور را از تنگناهــای ســختی
چــون تحریمهــا عبــور دهد.رئیــس جمهــور در
روزهــای ســخت ســیل دی مــاه  1400در کنــار مردم
جنــوب اســتان بــود و بــا حضــور دوبــاره خــود
در مردادمــاه  1401شــانه بــه شــانه و نزدیکتــر
از همیشــه بــه مــردم کرمــان پــای درد دل آنــان
نشســت .در طوفــان شــن ســختیهایی را کــه
مــردم جازموریــان متحمــل میشــوند را از نزدیــک
لمــس کــرد و بهصــورت عملــی نشــان داد کــه
ایــن دولــت ،براســتی دولتــی در میــدان اســت.
هــر چنــد نمیتــوان انتظــار داشــت کــه در
زمــان کوتــاه همــه مشــکالت برطــرف شــود امــا
اســتفاده حداکثــری از فرصــت دوروزه دولــت
ســیزدهم بــرای دیــدن چالشهــا ،مشــکالت
و ظرفیتهــای مهــم اســتان پهنــاور کرمــان بــا
تدبیــر مســئوالن اســتانی بخوبــی رقــم خــورد و
تــاش شــد بــا برنامهریــزی دقیــق بــه منظــور
حداکثــر بهرهبــرداری بــه نفــع اســتان کرمــان و
ســرمایههای انســانی اســتان اقــدام شــود.
 ۲۱هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت و اعتبــار
در حوزههــای مختلــف اســتان در ســفر رئیــس
جمهــور مصــوب شــده کــه میتوانــد فصلــی نــو
و جدیــد بــرای پیشــرفت و بالندگی اســتان باشــد.

در میــان مصوبــات مختلــف ایــن ســفر،
بازگشــت  ۱۵درصــد حقــوق دولتــی معــادن بــه
اســتان کرمــان ،توســعه زیرســاختهای جنــوب
کرمــان ،زمینهســازی بــرای ســرمایهگذاری
بخــش خصوصــی ،جبــران خســارات ســیل اخیــر،
ســاماندهی اتبــاع خارجــی ،امیــد و نشــاط را بــرای
مــردم والیــی و انقالبــی کرمــان بــه ارمغــان آورد.
اراده دولــت مردمــی خدمــت بــه مــردم اســت
و مردمــی بــودن گام بلنــدی اســت کــه دولــت
رئیســی برداشــت .حماســه مــردم اســتان کرمــان
در اســتقبال از رئیــس جمهــور نشــان داد مــردم ما
پشــت نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران
ایســتادهاند و بــا وجــود مشــکالت در صحنــه
حضــور دارنــد و پیونــد آنهــا بــا آرمانهــای
انقــاب ،ناگسســتنی اســت.
در پایــان اینکــه ســفر کاروان دولــت مردمــی
سرشــار از خیــر و برکــت بــرای مــردم نجیــب ایــن
دیــار و روزی تاریخــی بــرای مــردم جنــوب ایــن
خطــه بــود کــه در آینــده از آن بهعنــوان روزی
سرنوشــت ســاز یــاد خواهــد شــد.
بــرای ادامــه کار بایــد شــرکتهای اســتانی در
توســعه اســتان کمــک کنند .بایســتی بــرای اصالح
امــور اقدامــات عالمانــه و جهــادی و جهشــی را در
پیــش گرفــت .بســنده کــردن بــه ظرفیتهــای
رســمی و اداری بــرای مواجهــه بــا مســائل پیـشرو
ره بــه جایــی نخواهــد بــرد ،میــدان گشــودن بــرای
ظرفیتهــای غیررســمی و مردمــی از ضروریــات
بــرای پیشــرفت اســتان اســت.
بــدون تردیــد اجرایــی شــدن مصوبــات ســفر
رئیــس جمهــور بــه کرمــان تحــوالت خوبــی ایجاد
خواهــد کــرد و امیــد آنکــه بــه لطــف خــدا و
بــا کمــک همــه مســئوالن ،مــردم و نخبــگان بــا
ســرعت در مســیر آزادســازی ظرفیتهــای بالقــوه
اســتان بــرای آینــدهای روشــن بــه پیــش رویــم تــا
اســتان کرمــان بــه جایگاهــی کــه در شــأن مــردم
اصیــل و نجیــب آن اســت ،دســت یابــد.

