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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 روحانــی آغــاز کــرد 

ــور و اعضــای  ــس جمه ــات ریی ــس از انتخاب ــای پ ــس از صــد روز نخســت، وعده ه و پ

کابینــه اش را نیــز بــه وب ســایت اضافــه کــرد و نحــوه پیگیــری آنــان را زیــر نظــر گرفــت. 

هماننــد ســلف خــود، حســن روحانــی نیــز بازدید از اســتان های کشــور را در برنامــه کاری 

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

اســتان  را مطــرح کــرده 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 و هرمــزگان 

مقصدهای نخســتین ســفرهای روحانی آغاز کردیم و اکنون گزارش اســتان سیســتان و 

بلوچســتان را تقدیــم می کنیــم. بــه تدریــج و بــه ترتیــب گزارش هــای اســتان های بعــدی 

را منتشــر خواهیــم کــرد.

بررسی وعده های حسن روحانی در استان سیستان و بلوچستان



3بررسی وعده های حسن روحانی در استان سیستان و بلوچستان

حسن روحانی در اولین سفر سال ۹۳ به سیستان و بلوچستان رفت؛ جایی که پیشتر 

از آن به عنوان یکی از سه استان استراتژیک کشور نام برده بود. او در سفر به این استان 

بر رفع تبعیض تاکید کرد و وعده هایی برای عمران و آبادانی داد. طبق آمار رسمی وزارت 

کشور، بیش از هفتاد و سه درصد از آرای اخذ شده ی این استان به نام حسن روحانی 

ریخته شده است. عالوه بر موقعیت حساس و وضعیت امنیتی استان، رای باالی اهالی 

آن به دولت روحانی، اهمیت این استان را برای دولت یازدهم دوچندان می کند.

رییس دولت که برای سومین سفر استانی خود روزسه شنبه، ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۳ وارد 

استان سیستان و بلوچستان شده بود، در شهر زاهدان به تشریح برنامه های دولت برای 

تغییر چهره این استان پرداخت و گفت: "برخی فکر می کنند سیستان و بلوچستان یعنی 

محرومیت. اینکه می گویند سیستان و بلوچستان یعنی توفان های شن و استان نا امن، 

درست نیست. این چهره، چهره واقعی این استان بزرگ سرزمین ایران نیست." 

استان سیستان و بلوچستان از جمله ناامن ترین استان های ایران است و طی سال های 

گذشته در این استان درگیری های فراوانی میان نیروهای انتظامی، افراد و گروه های 

مسلح روی داده وتعداد زیادی از طرفین کشته و زخمی شده اند. سخنان حسن روحانی 

در بدو ورود به سیستان و بلوچستان مردم  را امیدوار کرد که  دولت جدید در پی زدودن 

چهره امنیتی و ترسیم تصویر جدیدی برای این استان است؛ نکته ای که فعاالن بلوچ آن را 

نا موفق ارزیابی می کنند. 

شماری از اعضای دولت مانند عبدالرضا رحمانی فضلی، اکبر ترکان، حمید چیت چیان، 

محمود علوی، علی یونسی و محمد نهاوندیان حسن روحانی را در این سفر همراهی 

کردند. همچنین علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، سید محمود علوی، 

وزیراطالعات، حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس جمهوری، محمد علی شهیدی 

محالتی، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و حسین فریدون دستیار ویژه رییس 

جمهوری نیز از دیگر همراهان وی در این سفر بودند.

تبدیل چابهار به مرکزی برای صنعت، پتروشیمی و معدن، راه اندازی نیروگاه زابل، 

گازکشی شهرها و رفع مشکل کم آبی از جمله وعده هایی بود که روحانی وهیئت همراه او 

http://www.president.ir/fa/76625
http://www.president.ir/fa/76625


4بررسی وعده های حسن روحانی در استان سیستان و بلوچستان

در استان سیستان و بلوچستان به مردم دادند. استاندار سیستان و بلوچستان حدود ۹ 

ماه بعد از این وعده از قول رییس جمهور اعالم کرد که او می خواهد چابهار بزرگترین بندر 

کشور شود.

روحانی در پایان سفر خود با خبرنگاران با بیان اینکه ۹۹ طرح برای سیستان و 

بلوچستان نهایی شده که تا پایان امسال، یا در نیمه اول سال آینده اجرا خواهند شد، 

توضیح داد: البته گاهی پیش می آید که برخی درخواست ها از سوی مردم و مسئوالن در 

جریان سفر اعالم می شود که به لحاظ محدودیت ابعاد و منابع مورد نیاز امکان بررسی و 

تصویب آنها در طول سفر وجود دارد و نهایتًا تایید می شوند و برخی درخواست های دیگر 

مطرح می شود که به طور طبیعی باید در جلسات دولت در تهران مورد بررسی دقیق قرار 

گیرند."

به گفته روحانی بنای دولت بر این است که پیش از سفر تصمیمات و طرح های مورد نظر 

برای هر استان را در تهران مورد بررسی دقیق قرار داده و آن دسته از تصمیمات که نهایی 

می شوند در استان اعالم شوند.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار سیستان و بلوچستان، غالمرضا مالکی هم، تیرماه 

در جلسه پیگیری مصوبات سفر رییس جمهور اظهار گفت: "تاکنون ۶ جلسه پیگیری 

برای مصوبات سفر رییس جمهور در استان تشکیل شده است که ۲۳ مورد در این رابطه 

مشخص و ۱۸ دستگاه، گزارش های روند پیشرفت و پیگیری مصوبات حوزه کاری خود را 

ارائه داده اند."

وی افزود: "هدف از برگزاری این جلسات، تعامل و همفکری و فراهم ساخنت پیش 

زمینه ها و رایزنی برای تسریع در روند اجرای طرح هاست که در جریان سفر رییس جمهور 

به استان مصوب شده است."

بدون در نظر گرفنت این توضیحات، تا آذر ماه، گزارش روشنی در دست نیست که نشان 

دهد ۹۹ طرح مورد اشاره روحانی  برای توسعه سیستان و بلوچستان اجرایی شده اند یا 

خیر.

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/566737
http://http://www.tasnimnews.com/Home/Single/429492
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به کارگیری نیروهای بومی

روحانی ابتدای سخنرانی خود در زاهدان گفت: "سیستان و بلوچستان پاره تن ایران 

است. سیستان و بلوچستان سرزمین ظرفیت های بزرگ معدنی، تجاری، ترانزیتی، 

کشاورزی، آبزیان و سرزمین بسیار مهم برای توسعه های پیش رو خواهد بود."

سیستان و بلوچستان محل سکونت جمعیتی از بلوچ های عمدتا اهل سنت و 

سیستانی های عمدتا اهل تشیع است. حسن روحانی در سفر خود به زاهدان، سیستان 

و بلوچستان را اینگونه توصیف کرد: "گر چه به ظاهر ترکیبی از دو قوم و از دو آیین از یک 

دین است، اما در طول تاریخ سرزمین برادری، وحدت و همزیستی و دوستی و محبت 

بوده است."

او جای دیگری هم بر این توصیف تاکید کرد، در زابل که بیشتر محل سکونت شیعیان 

استان است: "تمام مردم این استان، اعم از سیستانی یا بلوچ، شیعه یا سنی، همه با 

هم برادرند و باید زیر پرچم واحد اسالم و ایران با اخوت و برادری و مهربانی و یکپارچگی 

زندگی کنند. این دستور خداوند، قرآن مجید، پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت)ع( بر 

همه ماست که نگاه ما به هم نگاه برادرانه و مهربانانه باشد و این رمز توسعه، موفقیت و 

پیروزی مردم و امنیت آنان است."

اولین نکته درباره سیستان و بلوچستان، آنطور که حسن روحانی بر آن تاکید کرد "امنیت 

این سرزمین است". او در سخنرانی زاهدان وظیفه تامین امنیت این استان را به عهده  

"تمام مردم و همه عزیزانی که در این استان زندگی می کنند" گذاشت و  نیروهای مسلح را 

هم به کمک در ایجاد امنیت پایدار این سرزمین فراخواند. 

بعد از ماجرای گروگان گیری در اسفندماه سال ۹۲، مسئولیت تامین امنیت ۳۰۰ کیلومتر 

در نوار مرزی سیستان و بلوچستان به عهده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران 

گذاشته شد. 

روحانی با تاکید بر ضرورت مشارکت اقلیت های قومی و مذهبی استان در تامین 

امنیت بر رفع تبعیض ها تاکید کرد وگفت: "ما شهروند درجه دو نداریم. در این کشور 

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13930126000496
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شایسته ساالری حاکم است. هر که شایسته تر، مقامی برتر و واالتر و مسئولیتی 

سنگین تر؛ فرق نمی کند."

رییس جمهور ایران در زمان کارزار انتخاباتی خود با صدور بیانیه ای ده ماده ای وعده داد 

که اقلیت های مذهبی و قومی در دوران دولت او وضعیت بهتری خواهند داشت. اگر چه 

مطالبات اهل سنت ایران که بیشترین رای را به رییس  دولت دادند تا به کارگیری وزیر 

اهل سنت فرا رفت، اما در نهایت روحانی از معرفی وزیر سنی به مجلس خودداری کرد و 

به جای آن سعی کرد از نیروهای بومی اهل سنت در مدیریت هایی مانند فرماندار معرفی 

کند. 

در اسفند ماه گذشته برای نخستین بار استان در سیستان و بلوچستان سه زن از جمله 

یک زن اهل سنت به سمت های سیاسی و اجرایی در سطح معاون استاندار و فرماندار در 

این استان منصوب شدند. زهرا اربابی، به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 

استاندار سیستان و بلوچستان، حمیرا ریگی، به عنوان فرماندار شهرستان قصرقند 

در جنوب سیستان و بلوچستان و معصومه پرندوار، به عنوان فرماندار شهرستان مرزی 

هامون در شمال استان سیستان و بلوچستان آغاز به کار کردند. 

روحانی در سخنرانی زاهدان با اشاره به این انتصابات گفت: "خوشحالم که در این استان 

هم معاون استاندار شیعه و هم اهل سنت داریم. خوشحالم که در این استان هم فرماندار 

شیعه و هم اهل سنت داریم. خوشحالم که در این استان هم فرماندار از مردان و هم از 

بانوان داریم."

با اینکه وعده به کارگیری اهل سنت جزو وعده های استانی روحانی نبود اما فعاالن بلوچ 

به صورت نسبی از عزم دولت در به کارگیری نیروهای بومی، اهل سنت و و زنان ابراز 

رضایت می کنند.

البته یکی از مهمترین حواشی اولین سخنرانی رییس جمهور، لغو سخنرانی مولوی 

عبدالحمید، از رهبران اهل سنت ایران و امام جمعه سنی مذهب زاهدان بود که به گفته 

فعاالن بلوچ به علت مخالفت "افراطیون" استان صورت گرفت.  

http://www.rouhani.ir/event.php?event_id=63
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معدن و صنایع؛ تحوالت بزرگ؟

روحانی در ادامه سخنان خود در زاهدان به مردم سیستان و بلوچستان وعده های متفاوت 

برای ساماندهی این استان داد و گفت در دولت یازدهم تحوالتی در زمینه "گازرسانی به 

ایرانشهر، زاهدان، خاش، زابل و چابهار"، "آبرسانی"، "توسعه معادن و بنادر و راه آهن" و 

"ترانزیت در استان سیستان و بلوچستان" رخ خواهد داد. به گفته او همزمان با این سفر، تالش 

برای کشف و شناسایی معادن ذی قیمت مس، روی، قلع، طال و آهن استان شروع می شود و 

هشت گروه شناسایی برای استخراج معادن این استان آغاز به کار می کنند.

روز چهارشنبه، ۷ آبان ماه روزنامه ابتکار از تصویب طرح گاز رسانی از محل صندوق تبصره 

بودجه امسال کشور به سیستان و بلوچستان توسط وزارت نفت به شورای اقتصاد خبر داد؛ 

طرحی که بر مبنای آن، ۸۹۰کيلومتر خط انتقال گاز در قطرهای ۱۵ تا ۵۶ اينچ، احداث و شبکه 

و انشعابات الزم برای گازرسانی به حدود ۳۰۰هزار خانوار شهری و روستايی در شهرستان های 

زاهدان، چابهار، خاش، زابل، کنارک و همچنني پنج نيروگاه حرارتی ايرانشهر گازی، ايرانشهر 

بخاری، زاهدان، چابهار و کنارک ايجاد می شود. 

به گزارش روزنامه امین، برای اجرای این طرح نیاز به یک میلیارد و ۴۴۲ میلیون دالر 

سرمایه گذاری برآورد شده و این در حالی است که تخمین زده می شود درآمد دولت طی ۱۰ 

سال پس از اجرایی شدن پروژه، به هشت میلیارد و ۱۶۰ میلیون دالر بالغ شود. 

در ۲۴ شهریورماه نیز علیرضا غریبی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه شرکت ملی گاز 

ایران از آغاز عملیات اجرایی احداث خط لوله ایرانشهر به زاهدان خبرداده بود.

با توجه به اینکه روحانی سال ۹۴ را به عنوان سقف زمانی گاز رسانی به استان سیستان و 

بلوچستان عنوان کرده بود می توان این وعده او را در ردیف وعده هایی که دانست که مجموعه 

دولت در تالش برای تحقق آن هستند.

http://www.president.ir/fa/76625
http://ebtekarnews.com/ebtekar/News.aspx?NID=139871
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آبرسانی و مشکل کم آبی 

حسن روحانی در جمع مردم زاهدان همچنین گفت برای اینکه کشاورزی این منطقه 

توسعه یابد، مشکل اساسی کمبود آب در استان و در این منطقه است. برای کمبود آب هم 

به گفته او چند راه حل بیشتر وجود ندارد: "راه حل اول دیپلماسی آب است؛ یعنی بتوانیم 

حق آب مردم و آب مورد نیاز این منطقه را طبق قرارداد بین ما و کشور همسایه مان تامین 

کنیم. در سفر هفتم فروردین امسال به کابل، در جلسه دو جانبه با رییس جمهوری و 

وزیران افغانستان بحث اصلی ام مسأله آب و رودخانه هیرمند و دریاچه هامون بود."

دومین موضوع پیرامون مساله آب به گفته روحانی تبخیر این منبع حیات بشری است که 

به گفته روحانی به دلیل مشکالت اقلیمی صورت می گیرد. او گفت: "برای رساندن آب به 

مزارع از طریق خطوط لوله باید اقدام کنیم و برای این کار ان شاء اهلل ۴۶ هزارهکتار زمین 

کشاورزی را زیر شبکه آبیاری لوله ای برای استفاده بهره ورانه از آب قرار خواهیم داد."

روحانی مدت زمان سه سال را برای احقاق این وعده تعیین کرد و گفت: "این پروژه 

نیازمند ۱۵۰۰ میلیارد تومان است. یعنی هر سال باید ۵۰۰ میلیارد تومان منابع الزم را 

در اختیار بگذاریم تا این طرح ظرف ۳ سال اجرا و پیاده شود و با اجرای این طرح ، تحولی 

بزرگ در کشاورزی منطقه به وجود خواهد آمد."

روحانی درباره مشکل کم آبی استان و برنامه دولت برای تامین آب سیستان و بلوچستان 

گفت: "مشکل آب در این استان مخصوصًا برای روستاییان وجود دارد. استان نیز استان 

وسیعی است و روستاها پراکنده و گسترده و اگر دولت بخواهد به همه این روستاها همه 

خدمات را ارائه دهد نیز این واقعا در توان دولت نیست. بعضی از روستاها خیلی کوچک 

هستند و دولت باید در آینده فکری کرده و مرکزیتی برای این روستاها درست شود و 

خدمات را در آنجا تجمیع کنیم و روستاها شکل جدیدی پیدا کنند تا مشکل کمتر شود."

روحانی توضیح داد: "دولت برنامه هایی برای برداشنت قدم هایی بزرگ دارد. همانطور 

که در زابل گفتم ۴۶ هزار هکتار از اراضی زراعی از طریق لوله کشی آبرسانی می شود و از 

این طریق می توانیم آب را حراست کنیم. همچنین باید با آب شیرین کن در نقاط ساحلی 

بخشی از مشکل را حل کرد و یکسری آبها هم هست که باید مهار شود مثل آب های فصلی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930126000936
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930127000589
http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=12&Id=239566
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که به دریای عمان می ریزد. اصوال دولت برای کل آب های مرزی برنامه جامعی دارد که 

امیدواریم امسال عملی شود."

به گزارش خبرگزاری ایرنا، سیستان و بلوچستان شامل دو منطقه سیستان در شمال 

و بلوچستان در جنوب، در حوزه آب و آبرسانی نیز با دو معضل متفاوت روبه رو است. بر 

اساس این گزارش که در تیرماه منتشر شده، سیستان با شهرستانهای پنجگانه زابل، 

هیرمند، زهک، هامون و نیمروز همواره برای تامین آب نیازمند کشور همسایه و رودخانه 

هیرمند است که از ۱۵ سال پیش تاکنون با پدیده خشن خشکسالی رو به رو بوده است. 

در رابطه با خشک شدن دریاچه هامون روزنامه شرق در۲۱ تیرماه گزارش کرد: "ازجمله 

اقداماتی که بايد در اين مدت صورت می گرفت در وهله اول مديريت صحيح منابع آب 

واردشده به بخش هايی از تاالب و ديگری برچيدن خاکريز مرزی در قسمت هامون صابری 

بود. با اين حال با وجود گذشت چهارماه از بهار امسال، اين اقدامات از سوی مسووالن 

در دستورکار قرار نگرفت و همان باليی که کارشناسان و فعاالن محيط  زيست برای 

هامون پيش بينی می کردند، دوباره درحال وقوع است."

با این حال خبرگزاری فارس در مردادماه ۹۳ از افتتاح هشت طرح آبرسانی روستایی در 

سیستان و بلوچستان در هفته دولت خبر داد. بر اساس این گزارش: "با فرارسیدن هفته 

دولت و با تالش و همیاری کارکنان شرکت آب و فاضالب روستایی در سطح استان، ۳۱ 

روستا در قالب هشت طرح آبرسانی در سطح شهرستان های سوران، نیکشهر، فنوج و 

سرباز به بهره برداری می رسد."

محمدسعید اربابی، نماینده ایرانشهر در۱۴ مهرماه پیرامون عدم موفقیت این طرح ها  

گفت: "روستاهای شهرستان های سرباز، نیکشهر، فنوج و مهرستان با مشکل کمبود آب 

مواجه هستند. شهرستان سرباز مشکل کمبود بارندگی ندارند؛ ولی تاکنون پروژه های 

موفقی در حوزه آبرسانی روستایی آن انجام نشده است. تأمین آب بهداشتی اولویت 

روستاهای منطقه است."

همچنین ایلنا، خبرگزاری کار ایران در گزارشی از خالی از سکنه شدن بیش از ۲۰۰ روستا 

در سیستان و بلوچستان به دلیل بحران آب و خشکسالی خبر داده است. بنا براین 

گزارش مردم روستاهای اطراف زمین ها و خانه های خود را از رها کرده و به اجبار به 

شهرها و استان های اطراف مهاجرت می کنند.

http://sharghdaily.ir/?News_Id=38874
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930518000657
http://nasimonline.ir/detail/News/935190/211
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=209584
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بحران کم آبی و بی آبی در استان سیستان و بلوچستان صدای علی اوسط هاشمی، 

استاندار سیستان و بلوچستان را هم در آورد. او در ۳۰ مهر ۹۳ گفت: "تعداد ۲۰۰ هزار 

نفر از مردم شهر زاهدان به ویژه ساکنان حاشیه این شهر از آب شرب بهداشتی محروم 

هستند و مردم بسیاری از مناطق روستایی نیز از آب قنوات و رودخانه ها نیاز خود را 

برطرف می کنند."

استاندار اما در آذرماه در گزارشی که از دیدار خود با رییس جمهور منتشر کرد با تاکید 

بر اینکه "در بخش کشاورزی اتفاقات بزرگی در پیش رو است"  گفت: در گذشته از زمان 

اجرای آبیاری تحت فشار بر روی زمین های این استان ۲۸۶ هکتار اراضی و ۱۸ هکتار 

آبیاری تحت فشار صورت پذیرفته است که ۱۴۶ هزار هکتار در کاهش تبخیر هدر رفت آب 

ارزش افزوده تولید و غیره موثر بوده است."

آنطور نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان می گوید: "به طرح هایی باید اندیشید 

که پایداری حضور کشاورز را در زمینه تولید ضامن باشد." به گفته هاشمی "در حال حاضر 

اعتبارات بیشتر پروژه ها ۱۰۰ در صد تخصیص یافته است که برای نخستین سال در نیمه 

اول سال جاری، ۵۴ درصد اعتبارات دریافت شده است." 

ایران در سال گذشته درگیر بحران کم آبی و بی آبی شده است و با توجه به انتقادات 

نمایندگان مجلس به نظر می رسد وعده های روحانی در رابطه با آبرسانی تحت تاثیر 

شرایط عمومی کشور محقق نشده اما اظهارات آذر ماه استاندار امیدی در بخش 

کشاورزی ایجاد کرده که باید منتظر پیشروی و اجرای آن بود.

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/566737
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/566737
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تثبیت شن های روان و برنامه زیست محیطی دولت 

رییس جمهوری در زابل وعده هایی هم در مورد محیط زیست داد: "ما برای امسال حدود 

هزار هکتار را تحت پوشش تثبیت شن قرار خواهیم داد و ان شاء اهلل دولت این طرح را 

گسترش خواهد داد."

پیرامون این وعده، در مردادماه مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و 

بلوچستان از تخصیص اعتبار ۶۰ میلیارد ریالی از سوی سازمان جنگل ها و مراتع کشور 

برای تثبیت شن های روان در منطقه سیستان خبر داد.

این درحالیست که خبرگزاری فارس پیشتر درپایان خرداد ماه به نقل از معاون 

آب خیزداری سیستان و بلوچستان خبرداده بود که تنها ۲ میلیارد تومان اعتبار برای 

تثبیت شن های این استان در نظر گرفته شده است. 

با وجود این اخبار تا کنون گزارشی مبنی بر اجرایی شدن این وعده رییس  دولت منتشر 

نشده است.

توسعه معادن

روحانی و هیئت همراه او در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان تاکید زیادی 

بر ذخایر معدنی این استان کردند. رییس دولت خود با تاکید بر اینکه این استان از لحاظ 

صنعتی، معادن بسیار غنی دارد گفت: "بودجه الزم برای اکتشاف معادن در نظر خواهیم 

گرفت و ۸ گروه اکتشافی تشکیل شده است و تا پایان سال نیز امیدواریم این گروه 

اکتشاف بتواند خبرهای خوبی به مردم بدهد."

او در زاهدان هم تاکید کرد "انشاء اهلل و به حول و قوه الهی از شروع این سفر برای کشف و 

شناسایی معادن گرانبهای مس، روی، قلع، طال و آهن شروع و اقدام خواهد شد."

همچنین وعده داد: "امسال بودجه ای را دولت برای شرق استان مقرر خواهد کرد. فعال 

با ۸ گروه شناسایی که این گروه ها افزایش پیدا خواهد کرد. برای شناسایی و استخراج از 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930329000691
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معادن ذی قیمت در آینده شاهد یک تحرک در زمینه معادن و صنایع معدنی در این استان 

خواهیم بود."

حدود شش ماه بعد از این وعده ها، در اوایل آبا   ن ماه، علی اصغرزاده، مدیر امور اكتشاف 

معادن سیستان و بلوچستان )ایمیدرو( با اعالم اینکه مرحله نخست عملیات اکتشاف 

معادن استان توسط ۷ گروه داخلی انجام شده، گفت: "این عملیات كه برای نخستین بار 

در چنین وسعتی در سطح استان سیستان و بلوچستان انجام می شود در جهت پیشبرد 

اهداف اكتشافی است كه رییس جمهوری در سفر به این استان تعیین كرده بود."

او در توضیح گفته بود: "پیش از این در اواخر  فروردین ماه بالفاصله بعد از سفر 

رییس جمهور به سیستان و بلوچستان مهدی کرباسیان، رییس هیئت عامل ایمیدرو نیز 

از آغاز عملیات اکتشافی در معادن این استان خبر داده بود."

مدیر اكتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن سپس به تشریح فعالیت های این گروه ها 

در نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان پرداخته و گفته است این طرح شامل 

شناسایی،  پی جویی و اكتشاف معادن استان سیستان و بلوچستان است به  طوری كه 

توانمندی های معدنی مشخص و زمینه برای سرمایه گذاری در بخش های باالدستی و 

پایین دستی حوزه معدن و صنایع معدنی فراهم شود. 

وعده روحانی برای تقویت و بهره برداری از معادن سیستان و بلوچستان کلی و فراگیر 

بود، اما با توجه به اظهارات اخیر مقامات دولت او به نظر می رسد، وعده پیرامون تقویت 

معادن اگرچه تحقق نیافته اما ظاهرا در حال پیگیری است. به ویژه که روحانی خود گفته 

بود: "بودجه الزم برای اکتشاف معادن در نظر خواهیم گرفت و ۸ گروه اکتشافی تشکیل 

شده است و تا پایان سال نیز امیدواریم این گروه اکتشاف بتواند خبرهای خوبی به مردم 

بدهد."

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/838161/
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ترانزیت، بنادر و راه آهن

استان سیستان و بلوچستان در مرز ایران با پاکستان و افغانستان واقع شده و اهمیت 

ترانزیتی فراوانی برای جمهوری اسالمی دارد. روحانی در همین رابطه طی سفر خود به این 

استان گفته بود که "باید در زمینه ترانزیت شاهد تحول بزرگ باشیم و برای اینکه منطقه 

دریای عمان و اقیانوس هند را نه تنها به شمال کشور که به سایر کشورهای همجوار و 

شمالی متصل کنیم."

او ابراز امیدواری کرده بود که "توسعه بندر چابهار جزو برنامه های این دولت خواهد بود و 

مرحله اول و دوم توسعه را در دولت یازدهم اجرا و عملی خواهیم کرد همچنین راه آهن از 

چابهار به سمت زاهدان یا فهرج و اتصال آن به راه آهن سراسری و در نهایت اتصال این راه 

آهن به افغانستان و آسیای مرکزی انجام خواهد شد و شاهد توسعه و تحول در این استان 

خواهیم بود."

نماینده ی زاهدان در مجلس شورای اسالمی در شهریور ماه ۹۳ یعنی حدود شش ماه بعد 

از سفر روحانی و طرح این وعده بار دیگر بر اهمیت این موضوع در سیستان وبلوچستان 

بر آن تاکید کرد: "موقعیت مناسب پایانه ی مرزی میرجاوه و وجود خط ریلی پتانسیل قوی 

برای توسعه ی صادرات و واردات کاال در استان است. ناصر کاشانی گفته بود باید از این 

موقعیت برای افزایش مراودات تجاری با کشورهای منطقه استفاده کنیم."

در رابطه با پیشبرد این وعده، مدیر حمل و نقل و پایانه های سیستان و بلوچستان اخیرا 

گفته  است: "میزان ترانزیت انجام شده در شش ماهه امسال از مرز میلک میرجاوه افزایش 

هفت درصدی داشته است." 

خانقائی تاکید کرده که "توسعه ترانزیت کشور با سرمایه گذاری و حمایت دولت در توسعه 

چابهار ممکن شده است."

بدین ترتیب به نظر می رسد که وعده مربوط به تقویت پایانه های مرزی و تبدیل چابهار به 

یک مرکز صنعتی مهم از سوی دولت در حال پیگیری است. به ویژه که بعد از گذشت ۹ ماه 

علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان هم بار دیگر به پیگیری این وعده تاکید 

کرده و به نقل رییس دولت گفت که او می خواهد چابهار به بزگترین بندر کشور تبدیل شود.

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13930719000086
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/566737
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علی اوسط هاشمی در دوم آذرماه در گزارشی که از جلسه اش با حسن روحانی ارائه داد 

به نقل از او به خبرنگاران گفت: "هم به بندر می اندیشم و هم به توسعه شبکه های ریلی در 

استان که ترانزیت آن بتواند حیاتی نو به این استان بدهد."

هاشمی پیشتر نیز در اوایل مهرماه از ضرورت پیشرفت بندر چابهار سخن گفته بود. 

به گفته او توسعه بندر چابهار به استان "نقشی ملی" می دهد. یوسف باور، مشاور مدیر 

عامل منطقه آزاد چابهار هم از پیش بینی برای اختصاص تسهیالت فراوان و ویژه به 

سرمایه گذاران خبر داد و گفت که اجاره طوالنی مدت زمنین با تخفیف ویژه، تسریع در 

ترخیص کاال و تخفیفات گمرگی از آن جمله است.

از سوی دیگر اکبر ترکان، مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی همچنین هم گفته است: "چندین سرمایه گذار خارجی از جمله هندی ها برای 

سرمایه گذاری در بندر چابهار ابراز تمایل کرده اند که به زودی پروژه های عمرانی در بنادر 

چابهار با استفاده از سرمایه های خارجی به اجرا می رسد." عملیات اجرایی دو پست از 

اسکله چابهار رو به اتمام است و اسکله های جدیدی به بندر چابهار اضافه خواهد شد."

بیکاری و انتظارات برآورد نشده

قبل از سفر روحانی به استان سیستان و بلوچستان باقر حسینی نماینده زابل در 

مجلس گفته بود مهمترین مشکل مردم استان سیستان و بلوچستان بیکاری است که 

باید سرمایه گذاری در این استان رفع شود. اما روحانی در سفر خود به صورت اجمالی 

به مساله بیکاری پرداخت. او تنها در جمع مردم زابل گفت: "برای حل مشکالت مردم و 

بیکاری اولین قدم این است که مردم استان، وحدت، انسجام، یکپارچگی و برادری و 

اخوت خود را مستحکم کنند."

امنیت در سیستان و بلوچستان

 با اینکه مهمترین نکته مورد تائيد حسن روحانی در این سفر موضوع امنیت سیستان و 

ماه های گذشته به ویژه در مهرماه درگیری هایی در نقاط شرقی کشور به ویژه در مرزهای 

مشترک با پاکستان میان نیروهای مسلح و نیروهای نظامی رخ داده که دست کم به مرگ 

شش مامور نیروی انتظامی و یک مقام فرمانداری و چند شهروند مدنی منجر شده است.

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/566737
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/566737
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/523661
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=221212
http://www.farsnews.com/printable.php%3Fnn%3D13921130001311
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13930126000936
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برخی از فعاالن سیستان و بلوچستان عملکرد علی اوسط هاشمی، استاندار سیستان و 

بلوچستان و مجموعه دولت در این استان را مثبت ارزیابی می کنند و می گویند کارنامه او 

در این مدت نشان می دهد که وی خواهان رفع مشکالت سیاسی و اقتصادی این استان 

است اما برخی از مخالفان دولت می گویند از آغاز به کار دولت جدید تا کنون وضعیت 

امنیتی این استان وخیم تر شده است. 

سفر یک روزه به چابهار

در تاریخ ۹ دی سال جاری، حسن روحانی باری دیگر به استان سیستان و بلوچستان 

سفر کرد: اینبار سفری یک روزه به چابهار. معاون اجرایی رییس جمهور هدف این سفر 

را »پیگیری و رصد روند توسعه زیر ساخت ها و پروژه های مهم به تصویب رسیده در این 

منطقه« عنوان کرد. روحانی در طول سفر از کارگاه احداث خط آهن چابهار-زاهدان-

مشهد بازدید و بر تسریع در ساخت این خط آهن تاکید کرد. بازدید از محل های جانمایی 

شده برای احداث مجتمع فوالد و شهرک پتروشیمی مکران از دیگر برنامه های این سفر 

بود.

روحانی همچنین از طرح جامع توسعه بندر شهید بهشتی چابهار به عنوان دروازه توسعه 

محور شرق کشور بازدید کرد و در جریان جزئیات و میزان پیشرفت آن، قرار گرفت. 

وبسایت ریاست جمهوری از این پروژه به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های دولت یازدهم 

برای توسعه سواحل مکران یاد می کند که تکمیل مرحله نخست آن، ظرفیت بندر شهید 

بهشتی را از ۲.۵ میلیون تن به ۸.۵میلیون تن افزایش خواهد داد و این بندر را آماده 

پهلوگیری کشتی هایی تا ۸۰ هزار تن می کند. 

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-01c484a42a.html
http://www.president.ir/fa/83398
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وضعیت پیگیریوعده

به کارگیری نیروهای بومی

فعاالن بلوچ به صورت نسبی از عزم دولت در به 

کارگیری نیروهای بومی، اهل سنت و و زنان ابراز 

رضایت می کنند.

گازرسانی به ایرانشهر، زاهدان، خاش، زابل و چابهار

با توجه به اینکه روحانی سال ۹۴ را به عنوان سقف 

زمانی گاز رسانی به استان سیستان و بلوچستان 

عنوان کرده بود می توان این وعده او را در ردیف 

وعده هایی که دانست که مجموعه دولت در تالش برای 

تحقق آن هستند. 

آبرسانی و مشکل کم آبی

با توجه به انتقادات نمایندگان مجلس به نظر می رسد 

وعده های روحانی در رابطه با آبرسانی تحت تاثیر 

شرایط عمومی کشور محقق نشده اما اظهارات آذر ماه 

استاندار امیدی در بخش کشاورزی ایجاد کرده که باید 

منتظر پیشروی و اجرای آن بود.

تثبیت شن های روان و برنامه زیست محیطی دولت
تا کنون گزارشی مبنی بر اجرایی شدن این وعده رییس  

دولت منتشر نشده است.
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وضعیت پیگیریوعده

اگرچه این وعده تحقق نیافته اما ظاهرا در حال پیگیری توسعه معادن

است.

توسعه ترانزیت، بنادر و راه آهن

وعده مربوط به تقویت پایانه های مرزی و تبدیل چابهار 

به یک مرکز صنعتی مهم از سوی دولت در حال پیگیری 

است.

تامین امنیت در استان

بدر ماه های پس از سفر روحانی، درگیری ها و 

ناآرامی ها در این استان شدت یافته است.
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نقشه آرای حسن روحانی در استان سیستان و بلوچستان:

visual.ly :منبع اینفوگرافیک

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

