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نماینــدگان دولــت بــه ریاســت حســن روحانــی حــدود یــک ســال پیــش در ششــمین ســفر اســتانی خــود 

ــح روز  ــران صب ــور ای ــس جمه ــد. ریی ــفر کردن ــاری س ــال و بختی ــه چهارمح ــدی دو روزه ب ــور بازدی ــه منظ ب

ــا  ــی ب ــدار عموم ــر دی ــاوه ب ــا ع ــد ت ــتان ش ــن اس ــت وارد ای ــات دول ــرداد ۹۳ در راس هی ــنبه، ۱۵ م چهارش

ــدگان،  ــگان، برگزی ــران، نخب ــه ایثارگ ــف از جمل ــار مختل ــا اقش ــاری، ب ــال و بختی ــتان چهارمح ــردم اس م

ــد. ــدار کن ــتان دی ــتاییان اس ــایر و روس عش

ــی  ــای اصل ــت محوره ــط زیس ــاورزی و محی ــازی، کش ــعه راه س ــتغال و توس ــاد اش ــی، ایج محرومیت زدای

ســخنان روحانــی در ایــن اســتان بــود. او در جمــع بخشــی از مــردم شــهر کــرد در اســتادیوم انقــاب ایــن 

شــهر از اجــرای ۷۹ طــرح در ســال های ۹۲ و ۹۳ در زمینه هــای مختلــف بــا ســرمایه ای بالــغ بــر ۲۰۶ میلیــارد 

تومــان خبــر داد کــه بــه گفتــه او در سراســر اســتان اجــرا خواهــد شــد.

ــامت و  ــت س ــود وضعی ــگری، بهب ــت گردش ــه تقوی ــوان ب ــفر می ت ــن س ــی در ای ــای روحان ــه وعده ه از جمل

طــرح بیمــه همگانــی، آب و کشــاورزی و توســعه صنعتــی و اقتصــادی  اشــاره کــرد.

 ســید ســعید زمانیــان دهکــردی، نماینــده شــهر کــرد چنــد مــاه پیــش از ســفر روحانــی بــه ایــن اســتان بــا 

اشــاره بــه دســتور رییــس جمهــور بــرای پیگیــری نارســایی ها، مشــکات و چالش هــای اســتان چهارمحــال 

و بختیــاری گفــت کــه او بــرای محرومیت زدایــی، ایجــاد اشــتغال، تقویــت زیرســاخت ها و تعریــف یــک کار 

ویــژه در اســتان در حــوزه صنایــع، پتروشــیمی یــا پاالیشــگاه وعــده داد کــه اقداماتــی انجــام شــود.

ــن دور  ــا اوج گرف ــان ب ــاری همزم ــال و بختی ــتان چهارمح ــه اس ــور ب ــس جمه ــاه ۹۳ ریی ــفر مردادم س

ــخنرانی  ــده ای از س ــی عم ــز بخش ــل نی ــن دلی ــه همی ــت و ب ــورت گرف ــته ای ص ــرات هس ــری از مذاک دیگ

ــت.  ــاص داش ــوع اختص ــن موض ــه ای ــی ب روحان

 روحانی ســنج بــه روال گزارش هــای پیشــین بــه بررســی ســیر تحقــق برخــی از وعده هــای رییــس جمهــور 

پرداختــه و در گــزارش پیــش رو مشــکات مربــوط بــه آب و رفــع بیــکاری در ایــن اســتان را بررســی کــرده 

اســت.

آبآشامیدنیوحقآبهکشاورزی
روحانــی در بخــش مربــوط بــه مشــکات اســتان بــه مســاله ی آب و حق آبــه بــرای کشــاورزی اشــاره کــرده و 

بــا تاکیــد بــر عدالــت در توزیــع آب وعــده داد کــه شــورای عالــی آب و دولــت بــر مبنــای عدالــت و مســاوات 

حق آبــه همــه ی کشــاورزان رفتــار خواهــد کــرد. او در بخــش دیگــری از ســخنان خــود  گفــت: »همــه بايــد 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930517000171
http://www.rouhani.ir/event.php?event_id=553
http://isna.ir/fa/news/93022918768/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF
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از آب آشــاميدنی اســتفاده کننــد امــا آنجــا کــه اســتفاده های ديگــر مطــرح باشــد، حســاب و کتــاب اســت و 

حقــوق همــه مــردم اســت و عادالنــه بايــد رعايــت شــود و ايــن دولــت بــر مبنــای عدالــت و مســاوات و حــق 

آبــه همــه کشــاورزان، رفتــار خواهــد کــرد.«

روحانــی بــه مــردم اســتان چهارمحــال و بختيــاری اطمینــان داد کــه نســبت بــه مســاله آب نگرانــی نداشــته 

باشــند، چراکــه بــه گفتــه او »شــورای عالــی آب و دولــت و رهبــری و نظــام بــر مبنــای عــدل و حــق، کارهــا 

را پيــش خواهــد بــرد.«

رییــس جمهــور ایــران در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت تــاش خواهيــم کــرد ايــن طــرح آبرســانی را 

در دولــت يازدهــم بــه مرحلــه اجــرا برســانيم. البتــه قــول وزارت نيــرو تــا پايــان ســال ۹۵ اســت امــا بــا کمــی 

احتيــاط، اعــام می کنــم کــه ايــن کار را تــا پايــان دولــت يازدهــم انجــام می دهيــم.

اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا مرکزیــت شــهر کــرد یکــی از اســتان های دارای منابــع آبــی غنــی در ایــران 

اســت. ایــن اســتان در شــرایطی دچــار مشــکل تامیــن آب شــده کــه در میــان کوهســتان های مرتفــع واقــع 

شــده بــا مســاحتی برابــر بــا یــک درصــد از کل کشــور، ده درصــد از منابــع آب کشــور را در اختیــار دارد کــه 

البتــه در ســال های گذشــته بــه هفــت درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت. 

ایــران در ســال هــای گذشــته تحــت تاثیــر شــرایط اقلیمــی و مدیریــت نــا صحیــح بــا بحــران رو بــه افزایــش 

خشکســالی و آب روبــرو شــده و بــه همیــن دلیــل بیشــتر اســتان هــای کشــور بــه نســبت هــای مختلــف دچــار 

مشــکات متعــددی در رابطــه بــا آب آشــامیدنی، مصرفــی و کشــاورزی هســتند. 

در چهــار محــال و بختیــاری بــا گذشــت نزدیــک بــه یــک ســال از وعده هــای روحانــی بــرای بهبــود وضعیــت 

آب، مــردم اســتان چهارمحــال وبختیــاری کمــاکان از موضــوع آب رنــج می برنــد. درشــهریور مــاه ۹۴ ده هــا 

ــتان  ــه ای اس ــازمان آب منطق ــل س ــع مقاب ــا تجم ــاری ب ــال و بختی ــداران چهارمح ــاورزان و باغ ــن از کش ت

خواســتار تخصیــص مجــدد و برداشــت آب کشــاورزی خــود شــدند.

ــهر  ــاد و گاب در ش ــت آب ــل بهش ــر تون ــه حف ــراض ب ــر در اعت ــار دیگ ــن ب ــاورزان چندی ــز کش ــش از آن نی پی

کــرد دســت بــه تجمــع زده بودنــد. آنهــا بــه انتقــال آب از اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــه فــات مرکــزی 

معتــرض هســتند.

حفــر تونــل بهشــت آباد طرحــی اســت کــه اواخــر ســال ۱۳۸۹ بــه تصویــب شــورای عالــی آب رســید. هــدف 

از ایــن طــرح، تامیــن آب شــرب اصفهــان و جلوگیــری از خشــک شــدن زاینــده رود اعــام شــده اســت.

ســعید زمانیــان، نماینــده شــهرکرد، فروردین مــاه ۹۳ پیــش از ســفر روحانــی گفتــه بــود : »مخالفــت شــدید 

ــداث آن  ــا اح ــه ب ــت ک ــری اس ــق ۳۰۰ مت ــر و در عم ــول ۶۵ کیلومت ــا ط ــت آباد ب ــل بهش ــداث تون ــا اح ــا ب م

اســتان سرســبز چهارمحــال و بختیــاری را بــه کویــر تبدیــل خواهــد کــرد.«

http://www.irna.ir/fa/News/81729535/
http://www.masoudborbor.com/wp/1391/06/10/1054/#ostan


5بررسی وعده های حسن روحانی در سفر استانی به چهارمحال و بختیاری

حمیدرضــا عزیــزی، دیگــر نماینــده ایــن اســتان نیــز در شــهریور مــاه ۹۴ از وزیــر کشــور خواســت کــه اجــازه 

ندهــد حــق مــردم اســتان چهارمحــال و بختیــاری در زمینــه آب نادیــده گرفتــه شــود. 

ــه تعطیلــی ۲۳ طــرح در ایــن اســتان گفــت مــردم اســتان  ــا اشــاره ب ســعید زمانیــان در شــهریور مــاه ۹۴ ب

ــوازن ناراحــت هســتند چــون اســتانی کــه محــل عبــور لوله هــای گاز و نفــت اســت و  ــعه نامت مــا از توس

ــود. ــروم ش ــود مح ــق خ ــا از ح ــا و بی قانونی ه ــل البی گری ه ــه دلی ــد ب ــن آب دارد نبای همچنی

ــت از  ــه دول ــا هفت ــان ب ــاه همزم ــهریور م ــز روز ۹ ش ــاری نی ــال و بختی ــتاندار چهارمح ــلیمانی، اس ــم س قاس

ــا بــرای رفــع مشــکل آب تــاش کننــد. ــت ت دانشــگاهیان ایــن اســتان خواس

ــرف  ــکل آب از برط ــع مش ــوص رف ــا در خص ــبرد وعده ه ــه پیش ــاره ب ــا اش ــی ب ــات دولت ــود مقام ــن وج ــا ای ب

ــر داده انــد. فرمانــدار لــردگان روز پنجــم شــهریور  شــدن ایــن مشــکل در ده هــا روســتای ایــن اســتان خب

مــاه گفــت در دولــت یازدهــم مشــکل آبرســانی ۵۰ روســتای ایــن شهرســتان برطــرف و راه هــای روســتایی 

توســعه پیــدا کــرده اســت.

ــامیدنی،  ــه ی آب آش ــرد در زمین ــام ک ــاری اع ــال و بخیت ــتاندار چهارمح ــلیمانی، اس ــخ س ــن تاری در همی

ــا  ــاری، ب ــال و بختی ــی چهارمح ــهرک صنعت ــتا و ش ــهر، روس ــم، ۲۲۲ ش ــت یازده ــت دول ــدای فعالی در ابت

تانکــر آبرســانی می شــد. بــه گفتــه ی او در ســال گذشــته، ۴۴۰ میلیــارد ریــال اعتبــار، بــرای اصــاح شــبکه 

آبرســانی بهداشــتی و ایجــاد شــبکه جدیــد در ۱۷۶ روســتای اســتان تأمیــن شــد. 

افتتــاح ســد ســوروک یکــی دیگــر از اقدامــات دولــت بــرای رفــع مشــکل آب در ایــن اســتان طــی یــک ســال 

گذشــته بــود کــه بــا حضــور اســحاق جهانگیــری، معــاون ریيــس جمهــور افتتــاح شــد. 

ــزارع  ــار م ــزار و ۲۰۰ هکت ــه دو ه ــانی ب ــری و آبرس ــد آبگی ــن س ــرداری از ای ــره ب ــا به ــتاندار ب ــه ی اس ــه گفت ب

ــزار و ۲۰۰  ــوع دو ه ــه از مجم ــه ک ــورت گرفت ــد ص ــزارع جدی ــار م ــزار هکت ــش ه ــی ش ــش بین ــود و پی موج

ــت.  ــده اس ــام ش ــار آن انج ــزار هکت ــک ه ــش از ی ــانی در بی ــبکه آبرس ــود، ش ــاورزی موج ــن کش ــار زمی هکت

اجــرای شــبکه ی آبرســانی در بقیــه ایــن زمین هــا از جملــه دیگــر برنامه هــای دولــت بــرای باقیمانــده ســال 

ــا افــزون بــر  ــا اجــرای آن تمامــی مــزارع اطــراف آن در مجمــوع ب ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ اســت کــه بــه گفتــه آنهــا ب

ــوند.  ــز می ش ــار، تجهی ــزار هکت ــت ه هش

بــا ایــن حــال طــرح انتقــال آب از اســتان کــه مــورد انتقــاد مــردم قــرار گرفتــه همچنــان بــا تغییــر شــیوه آن 

ــه بــود  در ســیزدهمین  ادامــه داد. اســحاق جهانگیــری در جریــان ســفر بــه چهارمحــال و بختیــاری گفت

جلســه شــورای عالــی آب در فروردیــن ۱۹۸۳، تصویــب شــده بــود کــه ســد بهشــت آبــاد ادامــه پیــدا کنــد، 

امــا تونــل بهشــت آبــاد حــذف شــود و بــه جــای حفــر تونــل، انتقــال آب بــه اســتان هــای اصفهــان، کرمــان و 

یــزد، از طریــق پمپــاژ و خــط لولــه انتقــال آب باشــد.
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ــش از  ــت بی ــا گذش ــد ب ــر می رس ــه نظ ــهروندان ب ــی از ش ــس و برخ ــدگان مجل ــادات نماین ــه انتق ــه ب ــا توج ب

یــک ســال از ســفر روحانــی بــه چهارمحــال و بختیــاری ایــن اســتان کمــاکان از مشــکل آب رنــج می بــرد و 

دولــت علیرغــم اقدامــات مثبــت بــرای انتقــال آب بــه روســتاها نتوانســته در کوتــاه مــدت مشــکل آب را در 

ایــن اســتان حــل کنــد. 

بیکاریواشتغال
ــال و  ــتان  چهارمح ــه اس ــفر ب ــی در س ــات روحان ــخنرانی ها و جلس ــری از س ــور دیگ ــتغال مح ــکاری و اش بی

بختیــاری بــود. او ابتــدا در ســخنرانی شــهر کــرد گفــت »جامعــه مــا از معضــل بزرگــی بــه نــام بیــکاری رنــج 

ــم.  ــص نداری ــتغال خال ــک اش ــا ۹۱ ی ــال ۸۶ ت ــت. از س ــده اس ــور تکان دهن ــکاری در کش ــار بی ــرد. آم می ب

ــتغال  ــد اش ــا می گوی ــه م ــار ب ــده اند و آم ــکار ش ــده ای بی ــبت ع ــان نس ــه هم ــته ایم ب ــص داش ــتغال خال اش

صفــر بــوده اســت.«

بــه گفتــه او: »اشــتغال صفــر یعنــی فاجعــه بــزرگ بــرای کشــور، بیــکاری بزرگتریــن معضــل جامعه امــروز ما 

مثــل خشکســالی و کــم آبــی و معضــل محیــط زیســت اســت و مــا هیــچ راهــی جــز اولویــت بنــدی معضــات 

و مشــکات واولویــت بنــدی راه حــل هــا نداریــم.«

در زمــان ســفر روحانــی بــه ایــن اســتان، براســاس گــزارش مرکــز آمــار ایــران از نــرخ بیــکاری ســه ماهــه ی 

تابســتان ۹۳، چهارمحــال و بختیــاری بــا ۱۶ درصــد بیــکاری جــزو پنــج اســتان بیــکار کشــور اعــام شــده  

بــود. 

ــا ۱۳/۸درصــد  بــه عنــوان یکــی از  ــر اســاس گــزارش مرکــز آمــار از آمــار بیــکاری بهــار ۹۴، ایــن اســتان  ب ب

ــفر  ــان س ــد از زم ــان می ده ــه نش ــت ک ــده اس ــی ش ــال ۹۴ معرف ــه ماهه ی اول س ــکار در س ــتان بی ــج اس پن

روحانــی بــه ایــن اســتان حــدود ۲/۲ درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت.

سیدســعید زمانیــان، نماینــده شــهرکرد روز ۶ شــهریور۹۴ گفــت کــه وضعیــت اســتان چهارمحــال و 

بختیــاری در زمینــه اشــتغال مناســب نیســت و نیازمنــد ســرمایه گذاری های داخلــی و خارجــی هســتیم. 

وی بــه ۱۷ درصــد بیــکاری کــه در چهارمحــال  وبختیــاری وجــود دارد اشــاره کــرده و گفــت: »ایــن معضــل، 

ــرد.« ــه ک ــدی توج ــور ج ــه آن بط ــد ب ــن رو بای ــد و از ای ــرار می ده ــعاع ق ــت را تحت الش امنی

بــا ایــن حــال ســید نعیــم امامــی، رییــس صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال و بختیــاری در مردادمــاه 

ــول  ــد و تح ــرداری می رس ــه بهره ب ــال ب ــان امس ــا پای ــت ت ــفید دش ــوالد س ــه ف ــه کارخان ــود ک ــه ب ۹۴ گفت

مطلوبــی در اشــتغال اســتان ایجــاد می کنــد. بــه گفتــه او تــا پایــان اســفندماه امســال پیش بینــی می شــود 

هــزار نفــر اشــتغال مســتقیم و هــزار نفــر غیرمســتقیم در بخــش صنعــت اســتان ایجــاد شــود.
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ــتان  ــود: “در اس ــه ب ــرداد و گفت ــال خب ــر امس ــه ی فج ــتان در ده ــتغال اس ــن اش ــزاری جش ــی از برگ امام

ــن  ــد از ای ــه می طلب ــود دارد ک ــیل وج ــی پتانس ــی مهندس ــوان فن ــگری و ت ــات، گردش ــه تاسیس در زمین

ــود.” ــتفاده ش ــر اس ــتغال بهت ــاد اش ــتان و ایج ــعه ی اس ــتای توس ــا در راس ظرفیت ه

اسماعیــل عامــری گلســتانه، رییــس ســازمان برنامه ریــزی ایــن اســتان نیــز در خــرداد مــاه ۹۴  اعــام کــرد 

ــورت  ــه ص ــر را ب ــزار نف ــتغال ۲۰ ه ــه اش ــتان  زمین ــن اس ــگری در ای ــع گردش ــرح جام ــرای ط ــه و اج ــه تهی ک

مســتقیم فراهــم خواهــد کــرد.

ــاری،  ــال وبختی ــکاری در چهارمح ــیب بی ــر آس ــه ب ــرای غلب ــی ب ــات دولت ــی مقام ــوش بین ــود خ ــا وج ب

ــزارش  ــه گ ــد. ب ــاب می آی ــه حس ــور ب ــکاری کش ــاالی بی ــرخ ب ــا ن ــتان های ب ــزو اس ــاکان ج ــتان کم ــن اس ای

خبرگــزاری مهــر، چهارمحــال وبختیــاری بــا ۴۷.۴  بیــکاری جوانــان، دومیــن اســتان بیــکار کشــور بــرای 

ــتند. ــکار هس ــتان بی ــن اس ــان ای ــد از زن ــزارش ۸۰.۱ درص ــن گ ــاس همی ــت. براس ــان اس جوان

ــز  ــزارش مرک ــن گ ــه آخری ــور ک ــا آنط ــه ام ــخن گفت ــدی س ــکاری ۱۷ درص ــهرکرد از بی ــده ش ــه نماین ــا اینک ب

ــه زمــان ســفر  ــد، آمــار بیــکاری عمومــی در اســتان چهارمحــال و بختیــاری، نســبت ب آمــار نشــان می ده

روحانــی )تابســتان ۹۳( کاهــش پیــدا کــرده اســت. بــا ایــن حــال بیــکاری و نبــود اشــتغال مناســب کمــاکان 

یکــی از مهمتریــن مشــکات ایــن اســتان بــه شــمار مــی رود.

افزایشبیکارییاتوسعهمتوازن؟
ــد  ــاب می آی ــه حس ــور ب ــه کش ــعه نیافت ــروم و توس ــتان های مح ــزو اس ــاری ج ــال و بختی ــتان چهارمح اس

ــعه  ــاظ توس ــه لح ــده ای ب ــکات عدی ــاکان از مش ــراوان کم ــی ف ــع طبیع ــورداری از مناب ــود برخ ــا وج ــه ب ک

ــج می بــرد. هرچنــد وعده هــای روحانــی و هیــات همــراه  اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و کشــاورزی رن

او در ســفر ســال گذشــته بــه لحــاظ زمانــی حــاوی اطاعاتــی مشــخص نبــود و بــر ایــن اســاس نمی تــوان 

آنهــا بــا دقــت در بــازه زمانــی معییــن بررســی کــرد، امــا روی هــم رفتــه در یــک ســال گذشــته پیشــرفت های 

چشــمگیری بــه خــود ندیــده اســت. بــا ایــن حــال در مــواردی ماننــد بیــکاری آمــار آن نســبت بــه گذشــته 

کاهــش داشــته اســت. 

خبرگــزاری جمهــوری اســامی ایــران، ایرنــا نیــز در گزارشــی کــه اخیــرا از عملکــرد دولــت منتشــر کــرده از 

ــوازن« در ایــن اســتان خبــر داده و نوشــته اســت: »چهارمحــال و بختیــاری بــا شــروع بــه کار  ــعه مت »توس

دولــت تدبیــر و امیــد رونــدی رو بــه رشــدی را در بخــش هــای مختلف اقتصــادی؛ فرهنگــی و اجتماعــی آغاز 

کــرد بــه گونــه ای کــه ایــن رشــد و توســعه یافتگــی نســبت بــه گذشــته مشــهودتر اســت.« ایــن خبرگــزاری 

وابســته بــه دولــت اســت.

http://www.irna.ir/fa/News/81737083/
http://www.mehrnews.com/news/2849270/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B1%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
http://farsnews.com/printable.php?nn=13940307000330
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