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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.

ایــــن گزارش هـــا را بــــا بررســـی وعده های مربـــوط بــــه استان های خوزستان، هرمزگان 

و سیســتان و بلوچســتان نخســتین مقصد هــای ســـفرهای آقــای روحانــی آغــاز کردیــم و 

اکنــون گــزارش اســتان ایــالم را تقدیــم می کنیــم. بـــه تدریــج و بـــه ترتیـــب گزارش هــای 

اســـتان های بعـــدی را منتشـــر خواهیم کرد.
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حسن روحانی روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۳ به همراه چند وزیر و معاون وارد 

استان ایالم شد. او پیشتر به استان های خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان 

سفر کرده و از آنها به عنوان سه استان استراتژیک کشور یاد کرده بود.

بدین ترتیب به نظر می رسد به لحاظ اهمیت سیاسی و اقتصادی، ایالم که جزو مناطق 

کردنشین ایران هم محسوب می شود، اولین استانی است که رئيس جمهور بعد از 

"استانهای استراتژیک" به آنجا سفر کرده است.

زمان این سفر کوتاه تر از سفرهای پیشین رئيس دولت و همراهان او بود. روحانی یک 

روز بیشتر در ایالم نماند. او در این سفر یک روزه، به مردم منطقه وعده داد که ۴۴ 

پروژه تصویب شده برای توسعه ایالم، به زودی به اجرا درخواهد آمد. اشتغال، بیکاری و 

سرمایه گذاری از جمله وعده های اصلی رئيس جمهور در سفر به استان ایالم بود.

روحانی در سخنرانی خود در میان مردم ایالم گفت: "دولت یازدهم بنا ندارد هیچ پروژه ای 

را تا زمان انجام بررسی های دقیق و کارشناسی و تصویب در هیات دولت اعالم کند یا قولی 

در مورد آن به مردم دهد چرا که مردم در این سال ها حرف و شعار زیاد شنیدند و دیگر بس 

است." )روحانی/ایرنا(

این درحالیست که بسیاری از وعده های اعالم شده دولت روحانی در سفرهای استانی 

همچنان محقق نشده و در حد شعار باقی مانده است.

با این حال دولت در نخستین سفر استانی خود به ایالم وعده داد که مساله ریزگردها 

و آلودگی هوا را حل خواهد کرد. او از افتتاح فازهای بعدی پتروشیمی ایالم خبر داد و 

در مورد وضعیت بیکاری در این استان کم رونق اقتصادی با اشاره به مفهموم اقتصاد 

مقاومتی که آیت اهلل خامنه ای، رهبر ایران بر آن تاکید کرده، گفته است برنامه دولت در این 

استان  "رونق اقتصاد و اشتغال" است. او در اولین سخنرانی خود به طور کلی وعده داد که 

"زندگی مردم این استان" را بهبود خواهد داد.

حدود هشت ماه بعد از این وعده ایالم در جدول آمار بیکاری بر خالف سالهای گذشته 

جایگاه بهتری پیدا کرده اما در مورد ریزگردها به خصوص، بعد از بحرانی شدن آلودگی 

هوای خوزستان وضعیت آلودگی هوا در این استان بدتر شده است. با این همه به نظر 

http://www7.ilam.irna.ir/fa/News/81158098/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85_%DA%86%D9%87_%DA%AF%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%A9%D8%AC%D8%A7_%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%9F
http://www7.ilam.irna.ir/fa/News/81158098/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85_%DA%86%D9%87_%DA%AF%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%A9%D8%AC%D8%A7_%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%9F
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می رسد اقداماتی در خصوص تجهیز مراکز بهداشتی که از جمله دیگر وعده هایش در این 

استان بود صورت گرفته است.

بهداشت و درمان

حسن روحانی روز ۱۷ اردیبهشت در جریان اولین سخنرانی خود در استان ایالم گفت: 

"در این سفر برای اجرای ۴۴ پروژه که ۳۴ پروژه آن در سال ۹۳ و ۱۰ پروژه دیگر در سال 

آینده تکمیل می شود، برنامه داریم. این پروژه ها مربوط به تمامی شهرستان های این 

استان است که از طریق شورای اداری استان اعالم خواهد شد." او سقف تحقق برخی از 

وعده هایش را ظرف "سه سال آینده" اعالم کرده که به گفته وی "دولت تدبیر و امید" در این 

راستا تالش می کند که "مشکالت ایالم به حلاظ مشکالت آبیاری و کشاورزی مشکالت و 

معضالتش حل و فصل شود."

روحانی صنعتی شدن ایالم را به عنوان گام دوم دولت یاد کرد، اما پیش از آن در ابتدای 

سخنرانی خود در مرکزی این استان از تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی ظرف سال جاری 

و سال آینده خبر داد و وعده داد که بیمارستان ۳۷۶ تخت خوابی ایالم تا پایان سال آینده 

آماده بهره برداری شود. 

روحانی به میزان بودجه برای تحقق این وعده اشاره ای نکرده اما علی دلپیشه، رییس 

دانشگاه علوم پزشکی ایالم در ۱۴ تیر ۹۳، دو ماه بعد از این سفر گفته بود: "برای احداث و 

تجهیز بیمارستان ۳۷۵ تختی ایالم ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است." 

در همان روز عمران علی محمدی، نماینده ایالم در مجلس هم گفت: "بیمارستان ۳۷۵ 

تختی در شهرستان ایالم احداث می شود. نماینده ایالم در مجلس شورای اسالمی، گفت: 

"سرویس دهی در بیمارستان های ایالم باید به حد استاندارد کشوری برسد."

در خصوص این بیمارستان به جز تاکید و یادآوری برای احداث به نظر می رسد اقدام عملی 

دیگری صورت نگرفته است.  

در مورد تجهیز مراکز درمانی مهریارسلیمانی، مدیردرمان تأمین اجتماعی استان ایالم 

روز یکم شهریورماه ۹۳ خبرداد: "بیمارستان تأمین اجتماعی ایالم به تجهیزات پیشرفته 

پزشکی مجهز می شود". او گفت: "۴ تخت آی سی یو به بیمارستان تأمین اجتماعی ایالم 

http://www.rouhani.ir/event.php?event_id=427
http://www.rouhani.ir/event.php?event_id=427
http://http://www.rouhani.ir/event.php?event_id=427
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/421874
http://www.tasnimnews.com/home/single/421561?ref=khabarpu
http://www.tamin.ir/News/Item/7249/2/7249.html
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اضافه می شود و با افزایش این میزان تخت تخصصی، تعداد تخت های این بیمارستان 

عالوه بر بخش اورژانس به ۳۶ تخت افزایش پیدا می کند."

او همچنین گفته است که پروژه درمانگاه تخصصی شماره ۲ ایالم با مساحت ۲ هزار متر 

مربع در مرحله مطالعه و نقشه برداری قرار دارد و درمانگاه شهرستان مهران نیز درصورت 

تأمین زمین از سوی راه و شهرسازی استان، درکوتاهترین زمان ممکن احداث خواهد 

شد.

در اظهار نظر دیگری در رابطه با تجهیز مراکز پزشکی استان ایالم، علی دلپشیه، رئيس 

دانشگاه علوم  پزشکی ایالم در ۱۴ تیرماه گفته است که بعد از سفر رییس جمهور به ایالم، 

قرار بر این است که دومین دستگاه سی تی اسکن که از آملان خریداری شده است، در 

بیمارستان آیت اهلل طالقانی راه اندازی شود.

هنوز خبری از اجرای وعده های رئيس دولت برای توسعه مراکز بهداشتی استان ایالم 

منتشر نشده اما اظهارات بعدی نمایندگان دولت در این استان نشان می دهد که این 

وعده اگرچه به عمل در نیامده اما به فراموشی هم سپرده نشده است. در مورد تجهیز این 

مراکز هم به نظر می رسد قدم های عملی دست کم در رابطه با تجهیز بیمارستان طالقانی 

برداشته شده است.

آلودگی هوا و ریزگردها

روحانی در بخش دیگری از سخنرانی خود در ایالم به موضوع محیط زیست این استان 

پرداخت و گفت: "ایالم از وجود ریزگردها در رنج بسر می برد و تالش ما هم در استان و 

هم در عراق با رایزنی هایی که با کشور عراق انجام شده برای سازماندهی و سالم سازی 

قدم های مناسب است که امسال و سال آینده و تا پایان دولت ادامه خواهیم داد." 

رئيس جمهور برای رفع مشکالت این استان وعده داد که دولت با کمک عراق، کشور 

همسایه "بر آن است که برای ساماندهی و سالم سازی محیط زیست، قدم های الزم را 

امسال و سال آینده و تا پایان این دولت" بردارد.

استان ایالم از جمله استانهای کشور است که در طول سال از آلودگی هوا بارش ریزگردها 

رنج می برد. بسیاری از کارشناسان می گویند منشاء آلودگی هوای کشور به ویژه در 

http://www.tamin.ir/News/Item/7249/2/7249.html
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/421874
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/362163
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استان های جنوبی و غربی، عراق کشور همسایه است اما اخیرا با بحرانی شدن هوای 

شهرهای استان خوزستان برخی از مسوالن گفتند این آلودگی ها عوامل داخلی دارند. 

بیشترین میزان آلودگی هوا در استان خوزستان و شهر اهواز است اما حدود بیست استان 

دیگر از جمله استان ایالم نیز از این بحران رنج می برد. وضعیت در ایالم اخیرا به جایی 

رسید که که در ۱۱ بهمن ماه مدارس شهرستان دهلران به علت گرد و غبار و شدت گرفنت 

توزیع ریزگردها در هوا تعطیل شد. 

امیدعلی سبزی، فرماندار دهلران اخیرا گفته است: "چندین سال است که گرد وغبار و 

آلودگی هوا ناشی از ریزگردها مشکالت زیادی برای مردم این شهرستان بوجود آورده است 

که امیدواریم مسووالن کشوری و استانی برای حل این مشکل چاره اندیشی کنند." 

عراق، کشوری که روحانی گفته با همکاری دولت آن در راستای حل مسائل زیست 

محیطی ایالم گام بر می دارد از حدود یک سال پیش درگیر یک جنگ تمام عیار داخلی 

شده و بخش های مهمی از آن به تصرف گروه دولت اسالمی درآمده و در وضعیتی قرار 

گرفته که در آن عمال هر گونه همکاری غیرنظامی را با کشورهای همسایه به حالت تعلیق 

آمده است. 

هر چند روحانی در اواسط بهمن ماه به صورت کلی دستور داد برای رفع مشکالت آلودگی 

هوا در کشور کارگروه ویژه ای تشکیل شود و معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت از 

محیط زیست هم از تشکیل جلسه ویژه برای برخورد با این پدیده زیست محیطی صحبت 

کرد اما به نظر می رسد تا کنون جز توزیع ماسک )در استان خوزستان(، هیچ گام مثبتی 

از سوی دولت صورت نگرفته است. در دیگر استان ها مانند ایالم نیز دولت هیچ اقدام 

ویژه ای برای رفع مشکالت محیط زیستی انجام نداده است.

کاستی های دولت در کنترل آلودگی هوا در استانهای کشور و به ویژه استان ایالم به جایی 

رسده که احمد شوهانی، نماینده ایالم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

مجلس هم گفته که کنترل ریزگردها فراتر از توان دولت است. او همچنین در خصوص 

وضعیت ایالم گفته است: "من ندیده ام از طرف دولت کار آنچنانی انجام شده باشد. مردم 

خودشان پیشگیری می کنند و دولت کمک می کند که مردم کمتر از خانه هایشان بیرون 

بیایند."

http://www.irna.ir/fa/News/81485639/
http://www.qudsonline.ir/detail/News/262031
http://www.qudsonline.ir/detail/News/262031
http://www.mehrnews.com/news/2482205/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-da8b824653.html
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem2/article/-0a8df0acab.html
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آبیاری و جنگل ها

مشکالت زیست محیطی ایالم به معضل ریزگرد و آلودگی هوا محدود نیست. روحانی 

در جریان سفر خود به این استان از جنگل های بلوط تفرجگاه داالهو در ۱۵ کیلومتری 

شمال شهر ایالم بازدید کرد و گفت: طرح جامع پیشگیری و مقابله با خشکیدگی جنگل 

های بلوط ایالم برای جلوگیری از افزایش بحران و نجات ریه های تنفسی استان را به دقت 

بررسی خواهم کرد و در مورد آنها راهکاری اتخاذ می کنیم.

مساحت زیادی از جنگل های زاگرس که بخشی از آن در استان ایالم قرار گرفته در 

سال های گذشته در آتش سوخته است. این آتش سوزی ها که عمدتا دالیل طبیعی 

دارد و ساالنه تکرار می شود، اما بسیاری از فعاالن در مناطق دامنه زاگرس می گویند که 

سوءمدیریت و فقدان تجیهزات، منجر به از بین رفنت هکتارها از زمین، مراتع و جنگل ها 

شده است. 

چند ماه بعد از وعده روحانی برای "نجات ریه های تنفسی" مردم استان ایالم، خیراهلل 

آذرکردار، مدیر کل منابع طبیعی و آب خیزداری این استان در ۲۳ دی ماه ۹۳، گفت: "۵۰ 

درصد اعتبارات سفر رییس جمهور برای احیای جنگل های بلوط ایالم محقق شده است. 

در سفر رییس جمهور به ایالم ۷۶ میلیارد ریال اعتبار برای احیای جنگل های بلوط استان 

اختصاص یافت که تاکنون ۵۰ درصد این اعتبار محقق شده است."

وی با بیان اینکه احیاء و توسعه ۱۱ هزار هکتار از جنگل های بلوط استان که دچار 

خشکیدگی شده، از محل این اعتبار انجام می شود، افزود: "تاکنون بیش از ۶۰ درصد کار 

در این حوزه انجام شده و این کار در استان در حال انجام است."

در یکم دی۹۳روابط عمومی منابع طبیعی ایالم نیز از آغاز بذرکاری و اجرای طرح مقابله با 

خشکیدگی بلوط در حوزه شهرستان ایالم خبر داد. در دی ماه نماینده ایالم هم بار دیگر 

بر این موضوع صحه گذاشته و گفته است: "جنگل های زاگرس یک مقدار با مشکالت 

خشکیدگی مواجه شده است. دولت در این زمینه اهتمامات جدی دارد. اعتبارات خوبی 

هم به ویژه برای استان ما لحاظ کرده است. ما هم حداقل در خصوص حفظ وضعیت 

http://www7.ilam.irna.ir/fa/News/81158098/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85_%DA%86%D9%87_%DA%AF%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%A9%D8%AC%D8%A7_%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%9F
http://www.isna.ir/fa/news/93102312480/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86-50-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.isna.ir/fa/news/93102312480/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86-50-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.isna.ir/fa/news/93100100249/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem2/article/-0a8df0acab.html
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موجود در حال انجام کارهایی هستیم. در خصوص جلوگیری از خشکیدگی درختان 

بلوط و کاشت نهال های جدید هم اقدامات خوبی در حال انجام است. هزاران هکتار از 

زمین های استان نهال کاری شده که در آینده انشاهلل جوابگو خواهد بود."

با توجه به این اظهارات به نظر می رسد وعده رئيس دولت برای احیای جنگل ها از سوی 

مقامات استانی در حال پیگیری است و بخشی از آن اجرا شده است.

اما احیای جنگل ها قبل از هر چیز به نیازمند آبیاری و منابع آبی کافی است. 

در همین راستا روحانی در سفر خود به ایالم گفت: "بدون شک به دنبال اجرا شدن این 

طرح ها شاهد رونق اقتصادی در حوزه کشاورزی و نیز رفع معضالت آب در استان ایالم 

خواهیم بود.

رییس جمهور افزود: "همچنین قول اجرای آبیاری مدرن برای ۵۰ هزار هکتار اراضی 

استان ایالم به ویژه در جنوب عین خوش، دشت عباس و در دهلران و اجرای سامانه 

گرمسیری که به بخش های دیگر ایالم مربوط می شود، را می دهم؛ اجرای آبیاری مدرن 

ظرف ۳ سال و سامانه گرمسیری ظرف ۴ سال اجرایی و عملیاتی می شود."

نوراهلل تیموری، مدیرعامل شرکت آب فاضالب روستایی استان ایالم، ۱۵ دی ۹۳ بار دیگر 

براین وعده ها تاکید کرد: "در سال ۹۴ برنامه های خوبی در قالب اعتبارات کافی برای 

آبرسانی و حل مشکل آب شرب مناطق روستایی استان در نظر گرفته شده است. او گفت:  

۹۸ درصد از مجموع جمعیت ساکن در روستاهای این استان زیر پوشش خدمات این 

شرکت قرار دارند."

ایران در سالهای گذشته با بحران بی آبی و کم آبی روبرو بوده است. شدت این بحران به 

قدری است که به گفته معصومه ابتکار، رييس سازمان حفاظت محيط زيست براساس 

پیش بینی ها تا سال ۲۰۵۰ خشکسالی و کاهش بارندگی ها در ايران، ۱۱ برابر شرايط فعلی 

خواهد شد.

با توجه به وضعیت عمومی کشور و بحران خشکسالی، تحقق وعده های محیط زیستی در 

هر استان وابسته به تصمیمات کالن مجموعه دولت برای مواجه با این بحران خواهد بود 

و باید منتظر ماند و دید دولت چه برنامه جامعی برای کنترل کردن خشکسالی و بحران 

آب در ایران می گیرد. هر چند داراب بیرانوندی، مدیرعامل آب و فاضالب شهری در یک 

میزگرد خبرگزاری ایسنا در آذرماه ۹۳ گفته است: "دولت رویکرد مثبتی در بخش آب و 

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/362163
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/362163
http://www.ghatreh.com/news/nn24223848/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A2%D8%B4%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.irna.ir/fa/News/81471628/
http://www.isna.ir/fa/news/93090804401/-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
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تأمین آن دارد اعتبارات عمرانی ۶۲ درصد نسبت به سال های قبل افزایش داشته و امسال 

تاکنون ۸۰درصد تخصیص گرفته ایم که این خود نشان از توجه دولت به مقوله آب است." 

بیکاری و اشتغال در ایالم

بیکاری از جمله مطالبات اصلی مردم ایالم است. روحانی در اولین سخنرانی خود در 

جریان سفرش به این استان گفته بود که در مسیر استقبال، بسیاری از شعارهای مردم 

استان مسئله بیکاری و اشتغال جوانان بوده است.

به گفته رئيس دولت "تالش دولت در مرحله اول و در رأس آن برای اقتصاد مقاومتی "رونق 

اقتصاد و اشتغال" است هم برای پسران و مردان و دانشجویان این کشور و هم برای زنان و 

بانوان."

اصطالح "اقتصاد مقاومتی" را آیت اهلل خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی نخستین بار در 

اواسط سال ۸۹ و به عنوان نحوه مقابله با تحریم های بین املللی علیه ایران به کار برد و 

به دنبال آن نیز بسیاری از مقامات جمهوری اسالمی به عنوان راهکار مبارزه با بحران 

اقتصادی از آن استفاده کردند. 

"اقتصاد مقاومتی Resistive economy" در اقتصاد به سیاستی گفته می شود که بر 

اساس آن کشورها در راستای مقابله با تحریم های اقتصادی در کشور یا منطقه خود اتخاذ 

می کنند. در شرایطی که این کشور یا منطقه مجاز به صادرات و واردات نیست. در اقتصاد 

مقاومتی کشورها با تشخیص حوزه های فشار سعی در کنترل و بی اثر کردن تحریم ها و 

همچنین کاهش وابستگی های خارجی و افزایش تولیدات داخلی و خودکفایی دارند.

روحانی با اشاره به اینکه "در استان ایالم رونق کشاورزی رفع مشکل بیکاری را در پی 

خواهد داشت"، درباره تصمیم دولت مبنی بر توسعه کشاورزی در استان ایالم گفت: 

"براساس این طرح ۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی ایالم به سیستم آبیاری مدرن مجهز 

خواهد شد و همچنین مرحله اول سامانه گرمسیری ظرف سه سال انجام شده و مدت 

چهار سال تکمیل می شود."

آنطور که روحانی گفته مشکالت ایالم، بارها و بارها از طریق رسانه های گروهی، اعالم 

شده اما رفع این مشکالت به گفته او اکنون نیازمند اختصاص اعتبارات است." )تسنیم/ 

رفع بیکاری( 

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/362163
http://www.mehrnews.com/news/2287482/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-44-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/361833
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/361833
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/361833
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استان ۵۵۰ هزار نفری ایالم همچنان با مشکل بیکاری دست به گریبان است به طوری 

که این استان طبق آخرین آمارها با نرخ بیکاری ۱۸ درصد جزو ۳ تا ۵ استان اول کشور 

در این زمینه قرار دارد. به گفته استاندار ایالم طبق آخرین آمار، ایالم رتبه پنج در میان 

استان های درگیر با معضل بیکاری را دارد.

استاندار ایالم در ۱۵ بهمن ماه ۹۴ با اشاره به باال بودن نرخ بیکاری در بین جوانان، گفت: 

"این استان با وجود جمعیت ۵۶۵ هزار نفری رتبه پنجم کشور را از نظر تعداد بیکاران به 

خود اختصاص داده است."

اما با وجود تاکید مسوالن دولتی بر رفع بیکاری بعد از هشت از ماه از سفر حسن روحانی 

این وعده ها تا چه اندازه عملی شده اند؟

در شانزدهم اردیبهشت ۹۳ محمدرضا مروارید استاندار ایالم باردیگر با تاکید بر ضرورت 

مقابله با بیکاری گفته  است: "رفع بیکاری و فعال کردن مرز مهران مهمترین محور گفت 

وگو در سفر رییس جمهور به استان ایالم است.

او در دی ماه طی جلسه کارگروه اشتغال استان با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 

رییس سازمان فنی و حرفه ای هم گفته بود ایالم رکورددار میزان بیکاری فارغ التحصیالن 

دانشگاهی  کشور است. 

بنا به اظهارات استاندار ایالم: "بی شک در راستای رفع مشکالت بیکاری که گریبان 

بسیاری از جوانان تحصیل کرده این استان را گرفته است، فعال شدن مرز مهران و 

استفاده از تمامی ظرفیت این مرز بین املللی می تواند نقش بسیار مهم اساسی را داشته 

باشد؛ که در پی آن اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در کنار بها دادن به تولیدات داخلی 

برای صادرات به وجود می آید." 

محمدرضا مروارید در آخرین اظهار نظر پیرامون موضوع بیکاری در ایالم گفته است: 

"وقتی اعالم می شود امسال ۶ هزار نفر افراد تحت پوشش خدمات تأمین اجتماعی افزایش 

داشته است، اگر تمام دستگاه ها همکاری داشته باشند، می توان ساالنه ۱۰ هزار شغل با 

بهره مندی از خدمات بیمه ای در سطح استان داشته باشیم." 

در دی ماه محمد عباسی،  از کارشناسان مسائل اقتصادی در استان ایالم به خبرنگار 

مهر گفته که: "عملکرد دولتها متاسفانه در استان ایالم در زمینه اقتصادی و ایجاد شغل  

http://www.mehrnews.com/news/2466096/%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%B1%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.mehrnews.com/news/2487002/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/361833
http://www.isna.ir/fa/news/93101105817/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
http://www.isna.ir/fa/news/93101105817/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
http://www.mehrnews.com/news/2466096/%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%B1%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.mehrnews.com/news/2466096/%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%B1%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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نامناسب است چراکه این استان هنوز فاقد هرگونه برنامه مشخص برای توسعه و تحول در 

آینده است."

با وجود اینکه جایگاه ایالم در جدول بیکاری استان ها در سال جاری سقوط کرده اما 

به نظر می رسد معضل بیکاری به قوت خود در این استان باقی است و وعده های دولت 

هم در این رابطه راه به جایی نبرده اند. در یک مورد کارگران پتروشیمی ایالم نیز که از 

مهمترین مراکز صنعتی استان است از کار خود اخراج شدند. ایلنا، خبرگزاری کار ایران  

در ۲۴ بهمن ماه ۹۳ به نقل از حسن طایی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی گفته است: "۳۵ هزار نفر از مجموع ۱۹۰ هزار نفر جمعیت فعال ایالم 

بیکارند."

صنعتی شدن استان ایالم

روحانی در ادامه وعده های خود به مردم ایالم و در راستای صنعتی شدن این استان از 

افتتاح دو فاز دیگر پتروشیمی ایالم خبر داد و خاطرنشان کرد که فازهای بعدی و از جمله 

فاز دوم مجتمع پتروشیمی ایالم تا پایان دولت یازدهم راه اندازی شود تا به گفته او "شاهد 

تحول هر بیشتر در استان ایالم و کشور باشیم."

طرح های افتتاح شده به گفته روحانی "شامل صنایع پایین دستی پتروشیمی است که 

زمینه های اشتغال را فراهم می کند، در رابطه با طرح بزرگ پتروشیمی در شهرستان 

دهلران نیز باید اعالم کنیم که تا ۴ سال آینده تکمیل می شود."

توسعه بازارچه های مرزی استان ایالم و بررسی منطقه اقتصادی مهران از جمله دیگر 

وعده های رئيس دولت در سفر یک روزه به استان ایالم بود. روحانی در این ارتباط وعده 

داد که  تبدیل منطقه ویژه اقتصادی مهران به منطقه آزاد تجاری را به طور دقیق و با دید 

مثبت مورد بررسی بگیرد. 

او گفت: "بازارچه های مرزی استان ایالم مورد توجه دولت تدبیر و امید قرار می گیرد، ۳ 

بازارچه مرزی برای اینکه اشتغال مردم در مسیری روشن قرار گیرد که بیکاری ها را کاهش 

دهد ایجاد می شود و به طور قطع مهران عزیز نیز مورد توجه قرار می گیرد. طرح های 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7-39/245282-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-40/242583-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/363347
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/363347
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/362163
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گردشگری، صنعتی، کشاورزی، سدها و آبیاری مدرن در ۵۰ هزار هکتار در سال ۹۳ و ۳۸ 

هزار هکتار در سال ۹۴ مورد توجه قرار می گیرد."

در رابطه با صنعتی کردن استان و توسعه فازهای پتروشیمی ایالم تا این لحظه گزارش 

مستندی منتشر نشده اما با توجه به بازه زمانی که روحانی برای افتتاح فازهای بعدی این 

پتروشیمی در نظر گرفته برای ارزیابی آن باید حداقل تا ماه های آغازین سال ۹۴ صبر کرد.

در مورد افتتاح بازارچه های مرزی دهلران نیز اواخر بهمن ماه، امید علی سبزی، فرماندار 

دهلران گفت که ایجاد این بازارچه ها از "مطالبات بحق مردم این شهرستان است". او ابراز 

امیدواری کرده که با  پیگیری های اجنام شده در این خصوص "تا پایان سال جاری یا اوایل 

فروردین سال آینده این امر تحقق پیدا کند."

محمدرضا مروارید، استاندار ایالم، ۹ دی ۹۳ خبر از تصویب منطقه آزاد تجاری - صنعتی 

مهران داده و گفته است: "منطقه آزاد تجاری - صنعتی مهران به تصویب کارگروه مربوطه 

رسید." )خبرگزاری فارس/منطقه آزاد مهران(

بدین ترتیب به نظر می رسد وعده ایجاد بازارچه های مرزی که می توانست در این استان 

دارای آمار باالی بیکاری ایجاد اشتغال کند، تاکنون افتتاح نشده و چنانچه فرماندار 

دهلران گفته راه اندازی آن تا ابتدای سال آینده طول بکشد.

حقوق بشر

حسن روحانی در چهارمین و کوتاه ترین سفر استانی خود که مقصدش یک استان 

کردنشین بود بر خالف سفرهای پیشین، از دادن حقوق بشری به مردم پرهیز و حتی از 

اشاره حقوق عمومی شهروندی هم خودداری کرد.

اندک زمانی پیش از این سفر ۵۰ نماینده ادوار اقوام حامی روحانی در بیانیه ای از عملکرد 

علی یونسی، دستیار ویژه حسن روحانی، در امور اقوام و اقلیت های دینی انتقاد کرده 

بودند. روحانی در زمان کارزار انتخاباتی و پس از آن در بیانیه اقوام، ادیان و مذاهب وعده 

داده بود که در صورت پیروزی به مطالبات اقلیت ها در ایران رسیدگی می کند.

ایالم از جمله استان های کردنشین ایران محسوب می شود و که مردم آن عالوه بر ضرورت 

توسعه اقتصادی و رفع نابرابری های اجتماعی، خواهان مشارکت سیاسی و برخورداری از 

http://ilam.irib.ir/en/-/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931009000534
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931009000534
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حقوق فرهنگی و انسانی خودهستند.

در سالهای پایانی دولت احمدی نژاد اندک نشریات محلی این استان که به زبان های کردی 

و فارسی منتشر می شد به محاق توقیف رفته و شماری از روزنامه نگاران استان احضار و 

بازداشت شدند و در مواردی با احکام قضایی به زندان رفتند.

ایالم همچنین از استان های مرزی ایران است و به حلاظ استراتژیک اهمیت زیادی برای 

جمهوری اسالمی دارد، با این وجود به علت نابرابری های اقتصادی و سیاسی در چند 

دهه گذشته به حلاظ برخی شاخص ها از جمله شاخص بیکاری و نرخ امید به زندگی در 

نامناسب ترین وضعیت بین استانهای کشور قرار داشته است. 

با این همه اختصاص تنها یک روز برای سفر به این استان و خودداری از ارائه وعده های 

سیاسی و حقوق بشری نشان می دهد دولت جدید نیز ضرورتی برای تغییر نگاه به این 

استان احساس نمی کند. 

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-ccd3e031f5.html
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وضعیت پیگیریوعده

محقق نشده اما قدم هایی عملی برداشته شده استتوسعه مراکز پزشکی

اقدام ویژه  ای برای استان صورت نگرفته است آلودگی هوا و ریزگرد ها

آبیاری و جنگل ها
در حال پیگیری و بخشی از آن اجرا شده است.

بازارچه های مرزی تاکنون افتتاح نشده اندبیکاری و اشتغال
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نقشه آرای حسن روحانی در استان ایالم:

visual.ly :منبع اینفوگرافیک

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

