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یــک ســال و انــدی از آغــاز ریاســت جمهــوری حســن روحانــی می گــذرد. در طــول ایــن 

مــدت روحانی ســنج عملکــرد دولــت یازدهم و کیفیت پیگیری وعــده  های رییس جمهور 

و کابینــه اش را بــه دقــت نظــارت کرده اســت. 

ایــن پــروژه کارش را بــا بررســی پیگیــری وعده هــای انتخاباتــی حســن روحانی آغــاز کرد و 

پس از صد روز نخست، وعده های پس از انتخابات رییس جمهور و اعضای کابینه اش 

را نیز به وب سایت اضافه کرد و نحوه پیگیری آنان را زیر نظر گرفت.   

همانند ســلف خود، حســن روحانی نیز بازدید از اســتان های کشــور را در برنامه  کاری 

خــود قــرار داد و تاکنــون بــه چندیــن ســفر اســتانی رفتــه اســت و وعده هایــی مختــص آن 

اســتان  را مطــرح کرده اســت.

بــا آغــاز دومیــن ســال ریاســت جمهــوری روحانــی، گــروه پژوهــش روحانی ســنج تصمیــم 

گرفتــه اســت تــا بــا بررســی وعده های اســتانی، نحــوه ی پیگیری ایــن وعده هــا را در قالب 

ســری گزارش هایی بســنجد.

ایــن گزارش هــا را بــا بررســی وعده هــای مربــوط بــه اســتان خوزســتان، مقصــد نخســتین 

ســفر روحانــی آغــاز کردیــم و اکنــون گــزارش اســتان هرمــزگان را تقدیــم می کنیــم. بــه 

تدریــج و بــه ترتیــب گزارش هــای اســتان های بعــدی را منتشــر خواهیــم کــرد.
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حسن روحانی، رییس جمهور ایران، سه شنبه، ۶ اسفندماه ۹۲، در دومین سفر استانی 

خود در بدو ورود به هرمزگان گفت سفر به مناطق استانی کشور و دیدار دولت با مردم 

جزو وظایف دولت است و فرصت مغتنمی برای اعضای دولت محسوب می شود. 

او دلیل انتخاب استان هرمزگان را اهمیت استراتژیک این استان خواند و گفت: »چهار 

استان خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان که در کنار خلیج فارس و 

دریای عمان هستند بسیار حائز اهمیت بوده و دروازه کشور به جهان محسوب می شوند.« 

طبق آمار رسمی دولت ایران، ۵۴٪ آرای هرمزگانی ها به نام حسن روحانی به صندوق 

ریخته شد و او را با اختالف زیادی نسبت به دیگر رقیبانش، در استان هرمزگان به پیروزی 

رساند )رجوع کنید به اینفوگرافیک پایان گزارش(.

رییس دولت و هیات همراه او پیش از این به استان خوزستان نیز سفر کرده بودند. در آن 

سفر معاونان روحانی گفتند که رییس جمهور نمی خواهد در سفرهای استانی وعده هایی 

بدهد که قابلیت اجرایی شدند ندارند، با این حال روحانی در سفر قبلی خود تلی از وعده ها 

به جا گذاشت که با گذشت یک سال به نظر می رسد یا عملی نشده اند یا روند اجرایی 

شدنشان به کندی پیش رفته است. 

با این همه روحانی در بدو ورود به استان هرمزگان بار دیگر بر حرف معاونان خود تاکید کرد 

و گفت: »این دولت به قولی که به مردم می دهد در همین دوره به آن عمل می کند.«  

روحانی در ابتدای دومین سفر استانی خود وعده های بیشتری نسبت به آنچه در دیگر 

استان به زعم او استراتژیک به مردم داد. او در جمع مردم هرمزگان گفت: »برنامه های 

مفصلی برای سواحل جنوبی خلیج فارس و دریای عمان به ویژه سواحل استان هرمزگان، 

سواحل مکران و احیای این سواحل دارد.«

وعده های حسن روحانی در استان هرمزگان مانند خوزستان بیشتر متمرکز بر توسعه 

اقتصادی بود. او از  توسعه صنعت کشتی سازی و مسئله شیالت به مردم وعده داد تا 

برنامه هایی برای لوله گاز، لوله نفت و پتروشیمی  و فراتر از آن  تبدیل هرمزگان به قطب 

فوالد ایران، مرکز گردشگری و حل معضل بیکاری. روحانی البته وعده هایی هم در حوزه 

محیط زیست داد و گفت به  مساله صیادی و آبزیان رسیدگی می کند. 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921206000563
https://rouhanimeter.com/media/RM-Report-Khoozestan-1.pdf
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921206000563
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921206000563
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استان هرمزگان که روحانی از آن به عنوان از جمله استان های استراتژیک یاد کرد محل 

سکونت اقلیت های مختلف قومی و مذهبی نیز است. دراین استان عالوه بر شیعیان 

تعدادی شهروند عرب اهل سنت نیز زندگی می کنند. 

روحانی و دولت او توجه ویژه به مساله اقلیت های قومی و مذهبی نشان داده است. شاید 

به همین دلیل بود که در میان خیل وعده های اقتصادی رییس جمهور در هرمزگان یک 

وعده او در حوزه ی حقوق شهروندی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بیش از بقیه به 

چشم آمد. او گفت: »فرقی بین حقوق شهروندی شیعه و سنی وجود ندارد.«

روحانی قبل و بعد از کارزار انتخاباتی اش در خرداد ماه ۹۲ بارها بر ضرورت توجه به حقوق 

شهروندی تاکید کرده بود  و حتی پیش نویس منشوری راهم منتشر کرد. او در بیانیه 

جداگانه ای قبل از انتخابات گفته بود که در دولت او اقلیت های مذهبی وضعیت بهتری 

خواهند داشت. 

اما با گذشت بیش از شش ماه از دومین سفر استانی روحانی وعده های او تا چه اندازه 

محقق شده اند؟ روحانی سنج مانند اولین گزارش استانی خود از این وعده ها، این بار 

نیز با با تکیه بر گزارشات منتشر شده در وبسایت ها، خبرگزاری ها و ارگان های دولتی و 

همچنین اظهارات رسمی مقامات و مسوالن در گزارشی جداگانه به میزان پیشرفت این 

وعده ها پرداخته است.

اولین وعده؛ عمل به وعده ها

رییس جمهور در شرایطی دومین سفر داخلی خود را تجربه می کرد که به نوشته 

وب سایتهای دولتی  پیش از آغاز بازدیدهای استانی بسیاری چنین سفرهایی را به 

سفرهای مشابه محمود احمد ی نژاد تشبیه می کردند و معتقد بودند که این سفرها ادامه 

دهنده سفرهای رییس جمهور سابق خواهد بود که در نهایت نیز با وعده های فراوان 

عملیاتی نشده به پایان خواهد رسید.

اما دولت روحانی و هیات همراه در خنستین گام خود در سفر به خوزستان اعالم کردند که 

دوره سفرهای استانی به سبک رییس جمهور سابق به پایان رسیده و دولت تدبیر و امید 

برای مواجه شدن با استقبال مردمی گسترده و وعده های فراوان به مردم به استان های 

مختلف سفر نخواهد کرد.

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/02/140225_me_rouhani_hormozgan_visit.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/02/140225_me_rouhani_hormozgan_visit.shtml
http://www.president.ir/att/shahrvandi.pdf
http://www.rouhani.ir/event.php?event_id=63
https://rouhanimeter.com/media/RM-Report-Khoozestan-1.pdf
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-6ed3bd4b30.html
http://www.irna.ir/fa/News/80991487/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86__%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D9%88_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://www.irna.ir/fa/News/80991487/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86__%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D9%88_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85


5بررسی وعده های حسن روحانی در استان هرمزگان

با وجود تاکید بر اجرای وعده ها و پرهیز از وعده هایی که قابلیت اجرایی شدن ندارند، 

روحانی طی این سفر در مجموع از خود تعدادی وعده برای مردم شهرهای هرمزگان به 

جای گذاشت.

اشتغال و بیکاری

نخستین وعده رییس جمهور به مردم هرمزگان »وعده برای تحقق وعده ها« بود. روحانی گفت 

که »درست است که امروز شما مشکالتی در زمینه اشتغال، بهداشت و درمان، آموزش عالی، 

جاده مخصوصا جاده ساحلی دارید اما این قدم ها در همین سال ها برداشته می شود؛ این 

دولت به قولی که به مردم می دهد در همین دوره به آن عمل می کند.«

در زمینه اشتغال که به گزارش خبرگزاری های رسمی از جمله مطالبات اصلی مردم این 

استان بود با اشاره به حق تقدم اهالی بومی در برخورداری از امکانات محلی گفت: »تاکید 

می کنم که باید در هر استانی از جمله هرمزگان برای کار، اشتغال و فعالیت اجتماعی، 

اقتصادی و فرهنگی، مردم همان استان حق تقدم داشته باشند.«

نرخ بیکاری استان هرمزگان قبل از سفر رییس جمهور در دی ماه به گزارش خبرگزاری 

فارس از  ۱۲.۵  به ۶.۷ درصد کاهش پیدا کرده بود. اما این نرخ با گذشت شش ماه از 

سفر حسن روحانی دست کم در بهار ۹۳ و طبق مرکز آمار ایران به ۱۳.۸ افزایش پیدا 

کرده است. و بدین ترتیب می توان گفت وعده روحانی برای اشتغال زایی محقق نشده و 

نرخ بیکاری طبق آمارهای رمسی از زمانی که او به این استان سفر کرده بود باالتر رفته 

است. 

در گزارش های مربوط به اشتغال زایی بومی که روحانی بر آن تاکید کرده بود، در یک مورد 

به تازگی غالمحسین رمضان پور، مدیر عملیات شرکت پاالیش نفت بندرعباس گفته 

است: »امسال ۲۵۰ نفر از جوانان بومی هرمزگان پس از قبولی در آزمون تخصصی، در این 

مجموعه مشغول به کار می شوند.« رمضان پور همچنین با یادآوری بکارگیری نیروهای 

بومی این استان در گذشته هم گفت:  »سال گذشته نیز ۲۰۰ نیروی بومی در این شرکت 

مشغول بکار شدند.«

با توجه به اهمیت اقتصادی استان هرمزگان که برخی از مهمترین صنایع پتروشیمی ایران 

در آن واقع شده، به کارگیری این تعداد از نیروهای بومی را نمی توان تحقق وعده های 

http://khabaronline.ir/detail/341318/Politics/government
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=148750
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921019000172
http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=1838
http://bandarabbas.irna.ir/fa/News/81295142/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%88_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86/250_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%88%D9%84_%D8%A8%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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روحانی دانست، به خصوص که نرخ بیکاری به صورت عمومی از زمان سفر روحانی 

تا زمان نگارش این گزارش آفزایش چشمگیری داشته است. هر چند به نظر می رسد 

منایندگان نهاد دولت در این استان به توصیه رییس دولت در خصوص به کار گیری 

نیروهای بومی تا حدودی عمل کرده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان بهروز اکرمی در شهریورماه از اشتغا ل  سازی 

بومی این استان خبر داد و گفت:  »کارخانه فوالد هرمزگان هم اکنون زمینه اشتغال ۳۰۰۰ 

نفر را به صورت مستقیم فراهم آورده است.« 

بهبود وضعیت بهداشتی 

روحانی در جریان سفر خود به بندر جاسک، آبادی ساحل مکران را برنامه دولت یازدهم 

عنوان کرد و گفت همه برای آباد کردن ساحل مکران دست به دست هم خواهیم داد و این 

کار مهم را به سرانجام خواهیم رساند .

او به طور مشخص وعده داد که توسعه فاضالب جاسک تا پایان سال ۹۳ توسعه 

بیمارستان ۳۲ تختخوابی جاسک تا پایان سال ۹۳، موضوع انتقال آب از سد چگین است 

با۲۰ میلیارد تومان اعتبار از جمله وعده های رییس جمهور به مردم بندر جاسک بود.

در خصوص وعده های درمانی، رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان محمد شکاری 

در مردادماه امسال گفته بود بیش از ۴۰ طرح درمانی در ادامه اجرای طرح تحول نظام 

سالمت تا پایان شهریور در هرمزگان به بهره برداری می رسد.

به گفته او بهره برداری از مرکز ام آر آی بیمارستان میناب و بندرلنگه ، مرکز سی تی اسکن 

بیمارستان پارسیان، مرکز سی تو آنژیوگرافی و مرکز سوانح و سوختگی بندرعباس، بهره 

برداری از بیمارستان ۶۴ تختخوابی بستک و قشم و ۳۱ مرکز دندانپزشکی روستایی از 

طرح هایی است که تا پایان شهریور امسال به بهره برداری می رسد. 

بدین ترتیب به نظر می رسد نمایندگان دولت در هرمزگان تا حدودی در جهت اجرایی 

کردن وعده های بهداشتی رییس جمهور گام برداشته اند. عالوه بر این، شکاری وعده 

داد  تا پایان سال از بیمارستان ۹۶ تختخوابی رودان و ۷۲ خانه بهداشت روستایی و ارتقاء 

بیمارستان ۶۴ تختخوابی جاسک از طرحهایی بهره برداری می شود.

http://bandarabbas.irna.ir/fa/News/81299394/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%88_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86/%D9%86%D9%82%D8%B4_%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%82%D8%B4_%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.rouhani.ir/event.php?event_id=320
http://khalijefars.irib.ir/ej-news/22991-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-40-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13930527000504
http://khalijefars.irib.ir/ej-news/22991-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-40-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1
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توسعه صنعت کشتی سازی 

روحانی در این سفر با تاکید بر اهمیت صنعت کشتی سازی گفت که این صنعت بسیار مهم 

است و قدم های مهمی برای توسعه آن برداشته شده است، توسعه خواهد یافت و در کنار 

آن شیالت، صیادی که استعداد زیادی در این استان دارند می تواند مایه اشتغال فراوان 

باشد که این دولت در این رابطه هم قدم های الزم را برخواهد داشت. 

در این زمینه هم منایندگان دولت گام عملی برنداشته اند اما مانند بخش درمان با تکرار 

این وعده از تالش برای اجرایی کردن آن ها سخن گفته اند.

خبرگزاری های دولتی گزارش کرده اند که صنعت کشتی سازی در استان هرمزگان با 

چندین دهه فعالیت وتجربه ساخت و تعمیر انواع کشتی، بارج، یدک کش، سکوی نفتی 

واگذاری، هم اکنون موتور محرک آن چشم انتظارحمایت دولت تدبیر برای جهش وتحول 

دراین صنعت مهم و مادر درجنوب ایران است. 

در رابطه با پیشبرد این وعده تا کنون مسئوالن دولتی اظهار نظری نکرده اند و بدین ترتیب 

می توان وعده توسعه صنعت کشتی سازی را هم جزو وعده های تا کنون اجرا نشده دولت 

دانست. 

http://www.isna.ir/fa/news/92120603695/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1
http://khabarfarsi.com/ext/9799844
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هرمزگان، قطب فوالد کشور؟
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع مردم بندرعباس با بیان اینکه در این 

سفر تصمیمات مهمی برای استان هرمزگان هم در جهت توسعه صنعت و هم بنادر و 

صنعت فوالد و کشتی سازی اتخاذ خواهد شد گفت: »استان هرمزگان یکی از قطب های 

بسیار مهم فوالد کشور در آینده خواهد شد و ظرف ۴، ۵ سال آینده هم ظرفیت فوالد 

و هم تولید آن از۵.۳ میلیون تن به ۱۰ میلیون تن افزایش خواهد یافت که در این راستا 

بخش های مردمی نیز فعال می شوند.«

پایگاه خبری فوالد نیوز در اینباره می نویسد: صنعت فوالد در هرمزگان به رغم سال ها 

کش و قوس کمتر از یک دهه است در این استان به راه افتاده اما اکنون بدلیل تامین 

نشدن مواد اولیه بویژه گندله آهن به نفس نفس افتاده و با ظرفیت پایین به فعالیت خود 

ادامه می دهد.

این درحالی است که مسووالن عالی رتبه کشور به خصوص حسن روحانی در سفر به 

هرمزگان قاطعانه ابراز امیدواری کرده بود: »این استان به قطب اول فوالد کشور تبدیل 

خواهد شد.«

چند ماه بعد از سفر روحانی  )در شهریورماه ۹۳( به هرمزگان، جاسم جادری، استاندار 

این استان از تبدیل هرمزگان به قطب فوالد و ایجاد منطقه آزاد جتاری صنعتی در جاسک 

به عنوان مهم ترین مصوبات سفر اسفند ماه پارسال حسن روحانی به این خطه نام برده 

است. 

با این حال مناینده عالی دولت در هرمزگان گفته که: »به دلیل کمبود مواد اولیه واحدهای 

فوالدی مستقر در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس نه تنها قادر به استفاده 

از ظرفیت های ایجاد شده نیستند بلکه ادامه این روند منجر به تعطیلی آنها خواهد شد.«

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921206000563
http://tsenews.com/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
http://www.irna.ir/fa/News/81315375/
http://www.irna.ir/fa/News/81315375/
http://www.irna.ir/fa/News/81315375/
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وعده های روحانی در جاسک
حسن روحانی در دومین روز سفر خود به استان هرمزگان با حضور در بین مردم بندر 

جاسک، با تاکید بر اهمیت  این بندر وعده هایی در زمینه های مختلف داد. 

رییس جمهور گفت: جاسك كه امروز به عنوان يك بندر كوچك در كنار ساحل دريای 

عمان و مكران جلوه گری مي كند، در آينده نزديك تبديل به مركز مهم صنعتی در اين 

منطقه خواهد شد.

 او گرچه هیچ وعده مشخصی نداد اما گفت بزرگراه ميناب به جاسك در دست مطالعه و 

برنامه ريزی است. روحانی ابراز امیدواری کرد منطقه جاسك به يك منطقه اقتصادی مهم 

انرژی بر تبديل شود.   

روحانی از آرزوهای دیگری هم گفت، از اینکه باید ساحل مکران آباد شود تا احداث جاده 

بین بندر عباس و جاسک. رییس دولت در همین راستا وعده داد تا پايان سال آينده یعنی 

در سال۹۳ به صورت بهسازی جاده از ميناب به جاسك متصل خواهد شد. 

رییس جمهور از استعداد باالی جاسک برای رشد و توسعه یاد کرد و گفت: برای اين 

توسعه بزرگ به ناچار در كنار شهر جاسك شهر جديدی هم متصل به جاسك طراحی 

خواهد شد تا بتواند همه نيازمندی های آينده را در اين منطقه برآورده كند.

یک طرح دیگر در اين بندر مورد توجه دولت قرار گرفت بحث انتقال آب از سد جگني است 

که به گفته روحانی اين طرح نياز به ۲۰ ميليارد تومان هزینه دارد. با این حال گفته است 

اين مبالغ پیش بینی و در سال آينده عملياتی خواهد شد.

حاال با گذشت حدود شش ماه از سفر روحانی به هرمزگان و وعده های او در این استان 

به ویژه وعده های شهرستان جاسک تا چه اندازه عملی شده است؟چهار ماه بعد از این 

وعده ها،  روحانی اینباردر جمع اعضای هیات علمی، کارشناسان و مدیران پژوهشگاه 

رویان و جهاد دانشگاهی به مشکالت »برنامه تبدیل جاسک به مرکز دوم صادرات نفت 

ایران« اشاره کرد و گفت: »چندین نامه تاکنون برایم آمده که چنین کاری شدنی نیست، 

اما به حول و قوه الهی این کار مهم و استراتژیک که محل صدور نفت را متنوع می کند و 

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2910781
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2910781
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2910781
http://www.rouhani.ir/event.php?event_id=320
http://www.president.ir/fa/79915
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صدور نفت را از اتکا به یک اسکله و جزیره و یک مکان آن هم در درون خلیج فارس خارج و 

به آن سوی تنگه هرمز و در دریای عمان می برد، انجام خواهد شد.« 

روحانی افزود: »هرچند کار سخت و مشکلی است و برای آن باید ۳ الی ۴ سال زحمت 

کشید، اما کاری بسیار مهم و استراتژیک است که وقتی انجام شد، می نویسند که چه کار 

عظیم و بزرگی به دست مردم ایران انجام شده است.«  

بیژن زنگنه وزیر نفت که روحانی را در سفر به هرمزگان همراهی می کرد آن زمان 

درصفحه ی فیسبوکش با تاکید بر وعده های روحانی در جاسک پیشنهادهایی را برای 

پیشبرد آنها  مطرح کرد. 

او نوشت بر پایه طرحی که به روحانی پیشنهاد داده »دولت فقط هزینه های مربوط احداث 

بندرگاه و فرودگاه بین املللی و بزرگراه بین بندرعباس و جاسک و هزینه انتقال گاز را 

تامین کرده و احداث زیرساخت های کلی توسعه شهری جاسک و بقیه هزینه ها با اندک 

مساعدت دولت به اجنام خواهد رسید و پس از آن ده ها میلیارد سرمایه گذاری دیگر بدون 

اتکای به منابع دولت توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی به انجام خواهد رسید.« 

وعده ها برای توسعه زیرساخت های بندر جاسک و تبدیل آن  به مرکز دوم صادران نفت 

ایران پس از شش ماه به کجا رسیده است؟

حسین خادمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان اوایل شهریور ماه ۹۳ یعنی 

حدود شش ماه بعد از سفر روحانی به هرمزگان، از پیشرفت ۸۵ درصدی طرح آبرسانی 

از سد جگین به جاسک خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده و پیشرفت 

های حاصله این طرح تا پایان امسال به بهره برداری می رسد. 

او اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای این پروژه را یک هزارو ۷۰۰ میلیارد ریال اعالم 

و گفته بود: هم اکنون ۱۱۰ کیلومتر لوله گذاری خط انتقال این طرح پایان یافته و ۲۰ 

کیلومتر دیگر در دست اجرا است که تا پایان امسال به اتمام می رسد.

سید پیروز موسوی، مديرعامل شرکت پايانه های نفتی در مرداد ماه با یادآوری وعده های 

روحانی و تشریح جزئيات ساخت پایانه نفتی در جاسک و در سواحل دریای عمان گفته 

است که هم اکنون زمني مورد نياز براي احداث اين پايانه نفتی در بندر جاسک خريداری 

شده است.

http://www.president.ir/fa/79915
https://www.facebook.com/bzanganeh/photos/a.153165314883138.1073741829.153152464884423/212708518928817/?type=1&theater
http://www.irna.ir/fa/News/81288675/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA_85_%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D8%AF_%D8%AC%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%B3%DA%A9
http://mehrnews.com/news/2350781/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA


11بررسی وعده های حسن روحانی در استان هرمزگان

او گفت این احتمال وجود دارد که در صورت تبديل بندر جاسک به مناطق آزاد تجاری، 

اين پايانه نفت در منطقه آزاد تجاری و اقتصادی احداث شود.

با توجه به اظهارات مدیر عامل شرکت آب هرمزگان به نظر می رسد وعده دولت در رابطه 

با طرح انتقال لوله گاز در حال اجرا است اما وضعیت دیگر شاخص ها برای تکلیف تبدیل 

این بندر به دومین مرکز صادرات نفت ایران هنوز مشخص نیست و شش ماه نیز به پایان 

مهلت روحانی برای اجرایی کردن وعده های دولت در استان هرمزگان باقی مانده، با این 

حال داده های مستندی در دست نیست که سرعت پیشبرد زیرساخت های مختلف را 

برای احقاق این وعده نشان بدهد. 

حقوق بشر؛ حقوق شهروندی
روحانی در آغاز دومین سفر استانی خود در بندرعباس گفت فرقی بین حقوق شهروندی 

شیعه و سنی وجود ندارد. آقای روحانی تاکید کرد دولت او از ابتدا به مردم ایران قول داده 

همه به طور مساوی از حقوق شهروندی برخوردار شوند و به این وعده پایبند است.

این بخش از سخنان روحانی که با تاکید بر ضرورت به کارگیری نیروهای بومی در اشتغال 

همراه شده بود به نظر می آید از میان وعده های عمومی او، تنها بخش مربوط به توسعه 

سیاسی و حقوق شهروندی ساکنان استان هرمزگان باشد. 

شماری از شهروندان استان هرمزگان متعلق به جوامع اقلیتی کشور مانند پیروان مذهب 

اهل سنت و دین بهاییت هستند. 

برابری اهل سنت،  اهل تشیع و سایر ادیان از حقوق شهروندی، طبق آنچه روحانی گفته 

مطابق قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اصوال امکان پذیر نیست. 

طبق اصل ۱۲ این قانون دین رسمی جمهوری اسالمی، اسالم، مذهب جعفری اثنی 

عشری است. از پیروان دیگر مذاهب اسالمی چون حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی، 

زیدی به اقلیت تعبیر نشده و در همان اصل عنوان شده كه پیروان این مذاهب از احترام 

كامل برخوردارند، ولی در هر حال اگر چه آنها هم در برابر اكثریت شیعه مذهب، اقلیت 

http://mehrnews.com/news/2350781/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921206000563
http://fa.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#.D8.A7.D8.B5.D9.84_.DB.B1.DB.B2
http://fa.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#.D8.A7.D8.B5.D9.84_.DB.B1.DB.B2
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مذهبی به حساب می آیند و اصل ۱۲ قانون اساسی موجودیت و حفظ هویت آنها را به 

رسمیت شناخته و به آنها اجازه داده در مراسم مذهبی خود و تعلیم و تربیت دینی طبق 

فقه خویش آزادانه عمل منایند.

عالوه بر این محدودیت های قانونی و تاکید روحانی بر برابری از حقوق شهروندی یکسان، 

همواره در استان های محل سکونت اقلیت های مذهبی و قومی، نگاه امنیتی به پاره ای 

از فعالیت های سیاسی و مدنی شهروندان این استان وجود داشته و در فاصله این شش 

ماه نیز ادامه داشته است. بعد از سفر آقای روحانی به استان هرمزگان همچنین وبسایت 

فعالین بلوچ،  که آمار نقض حقوق اهل سنت ایران را منتشر می کند، در گزارشی از 

بازداشت ۶ شهروند اهل سنت در هرمزگان طی شش ماه نخست سال ۹۳ خبر داده است.

http://balochcampaign.com/index.php/all-category/gozaresh/item/1868-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-6-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-93
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وضعیت پیگیریوعده

اشتغال و بیکاری

با گذشت شش ماه از سفر حسن روحانی دست کم در 

بهار ۹۳ و طبق مرکز آمار ایران به ۱۳.۸ افزایش پیدا 

کرده است.

بهبود وضعیت بهداشتی

منایندگان دولت در هرمزگان تا حدودی در جهت 

اجرایی کردن وعده های بهداشتی رییس جمهور گام 

برداشته اند.

توسعه صنعت کشتی سازی

تاکنون مسئوالن دولتی اظهار نظری نکرده اند و بدین 

ترتیب می توان وعده توسعه صنعت کشتی سازی را جزو 

وعده های اجرا نشده دولت دانست. 

تبدیل هرمزگان به قطب فوالد کشور

استاندار هرمزگان: به دلیل کمبود مواد اولیه واحدهای 

فوالدی مستقر در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی 

خلیج فارس نه تنها قادر به استفاده از ظرفیت های 

ایجاد شده نیستند بلکه ادامه این روند منجر به تعطیلی 

آنها خواهد شد.
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وضعیت پیگیریوعده

تبدیل بندر جاسک به دومین مرکز صادرات نفت ایران

وعده طرح انتقال لوله گاز در حال اجرا است اما 

وضعیت دیگر شاخص ها برای تکلیف تبدیل این بندر به 

دومین مرکز صادرات نفت ایران هنوز مشخص نیست.

حقوق شهروندی اقلیت ها
نگاه امنیتی به پاره ای از فعالیت های سیاسی و مدنی به 

اقلیت های هرمزگان ادامه دارد.
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نقشه آرای حسن روحانی در استان هرمزگان:

visual.ly :منبع اینفوگرافیک

http://visual.ly/iran-2013-presidential-elections-map%3Fview%3Dtrue

