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حســن روحانی ،ریيس جمهور ایران در هشــتمین ســفر اســتانی

خــود بــه اســتان خراســان رضــوی رفــت .او پیــش از ایــن ســفر
دو روزه ،بــه اســتانهای خوزســتان ،هرمــزگان ،سیســتان و

بلوچســتان ،ایــام ،لرســتان ،چهارمحــال و بختیــاری و اردبیل
ســفر کــرده بــود.
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ریيــس جمهــور بــر خــاف ســفرهای قبلــی در خراســان در طــرح وعدههــا و تشــریح آن هــا

بــه طــور مشــخص خــودداری کــرد ،امــا در همــان ســخنرانی اصلــی خــود در صحــن حــرم
امــام رضــا گفــت کــه دولــت در ایــن ســفر  ۱۲۹طــرح عمرانــی بــرای اســتان خراســان تصویــب
کــرده و وعــده داد کــه همــه ایــن طرحهــا "در ســال  ۹۳و  ۹۴اجــرا ،تکمیــل و انشــاءاهلل

افتتــاح" شــوند.

روحانــی بــر خــاف ســفرهای پیشــین کــه بیشــتر یــک روز طــول کشــیده ،در ســفر دو

روزه خــود بــه اســتان خراســان رضــوی عــاوه بــر ســخنرانی اصلــی در مشــهد ،در جمــع

روحانیــون ،ایثارگــران ،نخبــگان و برگزیــدگان ،فعــاالن و ســرمایه گــذاران اقتصــادی نیــز
ســخن گفــت.

در ایــن ســفر کــه  ۱۵شــهریورماه  ۹۳آغــاز شــد تعــدادی زیــادی از وزرا و اعضــای ارشــد

کابینــه ،حســن روحانــی را همراهــی کردنــد و اولیــن جلســه اســتانی هییــت دولــت نیــز
در مشــهد و در جریــان همیــن ســفر برگــزار شــد.

اعضــای شــورای شــهر پیــش از ایــن ســفر از او خواســته بودنــد از دادن وعدههــای

غیــر عملــی پرهیــز کنــد .ســید احمــد علمالهــدی ،امــام جمعــه مشــهد هــم کــه حــرف

وحدیثهــای زیــادی در مــورد حضــورش در مراســم اســتقبال روحانــی مطــرح بــود،

ســرانجام حاضــر شــد و در ســخنرانی خــود بــه دلیــل اینکــه آقــای روحانــی کمتــر وعــده
میدهــد از او تشــکر کــرد.

حســن روحانــی از ورود بــه جزیيــات طرحهــای دولــت در ایــن اســتان خــودداری کــرد امــا

اجمـ ً
ـاال در ســخنرانیهای خــود بــر موضوعاتــی ماننــد اختصــاص بنزیــن یــورو  ۴بــرای
شــهر مشــهد ،بهــره بــرداری از  ۳ســد بــرای تامیــن آب ،دو خطــه کــردن راه آهــن
مشــهد و برخــی تســهیالت ترابــری دیگــر و ســامان دادن بخــش بزرگــی از معضــل
حاشیهنشــینی مشــهد تاکیــد و وعدههایــی در رابطــه بــا آن هــا مطــرح کــرد.
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توزیع بنزین یورو  ۴در مشهد؛ در دست پیگیری

رییسجمهــور در ایــن ســفر بــا اشــاره بــه اقدامــات دولــت در زمینــه محیــط زیســت و کاهــش
آلودگــی هــوای شــهر مشــهد ابــراز امیــدواری کــرد در آینــده نزدیــک بنزیــن یــورو ۴بــرای

ایــن شــهر و اســتان اختصــاص یابــد تــا آلودگــی هــوا کاهــش پیــدا کنــد.

یــورو  ۴یکــی از اســتانداردهای جهانــی بنزیــن اســت کــه در کاهــش آالیندگــی هــوا نقــش
موثــری دارد.

بیــش از یــک ســال طــرح ایــن وعــده میگــذرد .در مــرداد مــاه  ،۹۴مدیــر شــرکت ملــی

پخــش فرآوردههــای نفتــی منطقــه خراســان رضــوی اعــام کــرد کــه  ۸۱میلیــون لیتــر
بنزیــن یــورو  ۵از ابتــدای امســال تــا پایــان تیرمــاه در جایگاههــای عرضـ ه ســوخت در ســطح

کالنشــهر مشــهد توزیــع شــده اســت .او مدتــی بعــد گفــت از ابتــدای تیرمــاه  ،۹۴بــه دلیــل
توقــف تولیــد در پاالیشــگاهها ،بنزیــن یــورو  ۴در مشــهد نیــز متوقــف شــد.

ســایت روزنامــه شــهرآرای مشــهد کــه از ایــن موضــوع انتقــاد کــرده بــود ،در آبــان مــاه از
آغــاز توزیــع مجــدد ایــن بنزیــن خبــر داد.

رســانههای دولتــی میگوینــد روزانــه پنــج میلیــون و  ۲۰۰هــزار لیتــر بنزیــن در ســه

منطقــه مشــهد ،تربــت حیدریــه و ســبزوار مصــرف میشــود کــه بخــش عمــده آن مربــوط

بــه مشــهد اســت .ایــن درحالیســت کــه بــه گفتــه مدیــر شــرکت پخــش فرآوردههــای نفتــی

خراســانرضوی "روزانــه یکمیلیــون و ١٠٠هــزار لیتــر بنزیــن در جایگاههــای ســوخت
مشــهد توزیــع میشــود".

هــر چنــد بــر اســاس اعــام ایــن مقــام اســتانی ایــن میــزان بنزیــن ،تامینکننــده ۵٠
درصــد نیــاز خودروهــای شــهر مشــهد اســت ،امــا اقدامــات دولــت در یــک ســال گذشــته

بــرای فراگیــری توزیــع بنزیــن یــورو  ۴نشــان میدهــد کــه وعــده روحانــی در ایــن رابطــه
"در دست پیگیری" است و نتایج مشخصی به بار آورده است.

گزارش هشتمین سفر استانی روحانی؛ خراسان رضوی

5

محیطزیست ،آب و سد ساز؛ تحقق ناقص

مشــکالت زیســت محیطــی و در رأس آن مســاله آب در ســالهای گذشــته یکــی از مهمتریــن

چالشهــای پیــشروی کشــورهای دنیــا و از جملــه ایــران بــوده اســت .روحانــی در ســفر
ســال گذشــته بــه خراســان رضــوی بــا اشــاره بــه اینکــه آب "معضــل اصلــی کشــور" اســت
گفــت" :دولــت بــرای امســال و چهــار ســال آینــده  ۱۰میلیــارد دالر بــرای آب اختصــاص داده

اســت".

او در مــورد اســتان خراســان رضــوی بــه بهرهبــرداری از ســه ســد در اســتان خراســان تــا

پایــان ســال  ۹۳و دههــا طــرح دیگــر در جهــت بهــرهوری آب اشــاره کــرد.

اگــر چــه روحانــی بــه اســامی ایــن ســدها اشــارهای نکــرده امــا خبرگزاریهــای رسمــی ،نــه

در مهلتــی کــه روحانــی تعییــن کــرده بــود ،بلکــه دو مــاه بعــد از آن ،در اردیبهشــت مــاه ۹۴

از افتتــاح ســد مخزنــی بــار نیشــابور بــا حضــور معــاون اول رییــس جمهــور و وزیــر نیــرو در
ایــن شــهر خبــر دادنــد .بــر اســاس ایــن گــزارش ایــن ســد مخزنــی در  ۲۳کیلومتــری شــمال

غــرب نیشــابور قــرار دارد و بــا ظرفیــت  ۲۳و نیــم میلیــون متــر مکعــب ،از جملــه پروژههایــی
اســت کــه اعتبــار تکمیــل آن از محــل مصوبــات ســفر رییــس جمهــوری بــه اســتان خراســان
رضــوی در شــهریور مــاه ســال گذشــته تامیــن شــده اســت.

همزمــان مقامــات دولتــی اعــام کردنــد کــه آبگيــری ســد مخزنــی ســر رود قرهتيــکان

شهرســتان کالت در شــمال شــرق خراســان رضــوی آغــاز کلید خــورده اســت .در همینحال
وزیــر نیــرو گفــت ســد دوســتی کــه آب آن از  ۱۰ســال قبــل بــه مشــهد منتقــل شــده ،طــی

بهرهبــرداری بخشــی از پروژههــای ســفر دولــت بــه اســتان دو طــرح مرتبــط بــا انتقــال آب از
ايــن ســد افتتــاح شــده اســت.

بــا گذشــت یــک ســال از وعــده بهرهبــرداری از ســه ســد در خراســان رضــوی ،کــه اجــرای آن

هنــوز در ابهــام قــرار دارد ،ایــن اســتان کمــاکان بــا مشــکل آب دســت و پنجــه نــرم میکنــد.

امــا بــا توجــه بــه اقداماتــی کــه دولــت در ایــن زمینــه انجــام داده ،میتــوان گفــت ایــن

وعــده بــه صــورت "ناقــص" متحقــق شــده اســت .وعدههایــی ایــن نمــره را میگیرنــد کــه
دستاوردشــان بســیار کمتــر از آن چیــزی کــه قولــش را داده بودهانــد ،ولــی آنقــدر هســت
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کــه بتــوان آن هــا را در راســتای اهــداف اولیــه و نهفتــه در وعــده ارزیابــی کــرد.
ســاخت ســد بــرای بــر طــرف کــردن معضــل آب درحالی مــورد توجــه ریيــس دولــت و اعضای
کابینــه قــرار گرفتــه کــه مدتــی پیــش وزیــر نیــرو از شکســت سیاســتهای سدســازی و

احتمــال توفــق آن هــا خبــر داده بــود.

حمیــد چیتچیــان ،وزیــر نیــرو گفتــه بــود کــه وزارت نیــرو در دو ســال اخیــر بازنگــری
جــدی در برنامــه سدســازی داشــته اســت.

دو خطهکردن راه آهن مشهد؛ عمل به وعده

مشــهد در اســتان خراســان رضــوی ،یکــی از شــهرهای مذهبــی و مقــدس اهــل تشــیع

جهــان اســت .ایــن شــهر بــه علــت دفــن امــام هشــتم شــیعیان در آن ،ســاالنه میزبــان
 ۲۵میلیــون زائــر ،از جملــه  ۲میلیــون زائــر خارجــی اســت و بــه ایــن جهــت ترابــری آن

همــواره مــورد توجــه مســئوالن دولتــی و حکومتــی بــوده اســت.

در همیــن راســتا حســن روحانــی ،در دومیــن روز ســفر خــود بــه مشــهد ،وعــده داد کــه

حــوزه ریلــی قطــار برقــی مشــهد بــه تهــران ،مشــهد بــه گــرگان و خــواف بــه هــرات را پیگیری

میکنــد.

او همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه نوســازی نــاوگان شــهری ،تاکســی و اتوبــوس در حــال
انجــام اســت گفــت  ۲خطــه شــدن راه آهــن مشــهد  -تهــران تــا پایــان دولــت یازدهــم بــه

اتمــام میرســد .بــه گفتــه روحانــی " راه آهــن برقــی مشــهد  -تهــران ،راهآهــن خــواف بــه
هــرات و مشــهد بــه گــرگان هــر  ۳طــرح در دســتور دولــت قــرار دارد و ایــن طرحهــا بـهزودی

شــروع خواهــد شــد .البتــه ممکــن اســت در ایــن دولــت بــه اتمــام نرســد .مســئله برقــی
شــدن و  ۲خطــه شــدن راه آهــن مشــهد بــه تهــران طرحــی  ۴ســاله اســت امــا تــا پایــان ایــن

دولــت بــه اتمــام خواهــد رســید".

محمــد مقــدوری ،معــاون اســتاندار خراســان رضــوی ،در آبــان مــاه  ۹۴گفــت کــه پــروژه

برقیکــردن قطــار مشــهد-تهران بــه دلیــل "مشــکل تامیــن فاینانــس" بیــش از یــک ســال
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اســت کــه معطــل مانــده و اســناد الزم بــرای برگــزاری مناقصــه و قــرارداد آن نیــز تهیــه شــده
اســت .برقــی شــدن ایــن مســیر قطــار بــه دو میلیــارد دالر اعتبــار نیــاز دارد.

بــه گفتــه مقــدوری ،معــاون هماهنگــی امورعمرانــی اســتانداری خراســان رضــوی

"وعدههایــی بــرای تامیــن اعتبــار مــورد نیــاز ایــن پــروژه داده شــده […] کــه امیدواریــم
خبرهــای خوبــی در ایــن رابطــه اعــام شــود".

راه آهــن مشــهد – گــرگان یکــی دیگــر از وعدههــای روحانــی در زمینــه ترابــری اســتان
خراســان رضــوی بــود کــه بــه دلیــل مشــابه متوقــف شــده اســت چــون بــه گفتــه محمــد

مقــدوری "قــرار بــود از محــل فاینانــس تامیــن اعتبــار شــود تــا کنــون معطــل مانــده اســت".
راه آهــن خــواف بــه هــرات نیــز از جملــه موضوعاتــی بــود کــه روحانــی وعــده داده بــود
پیگیــری کنــد .پیــش از ســفر روحانــی  ۵۰میلیــارد ریــال اعتبــار بــه بــرای راه انــدازی آن

اختصــاص داده شــده بــود.

عمليــات اجرايــی ايــن طــرح کــه افغانســتان را بــه شــبکه راه آهــن ايــران و اروپــا پيونــد

میدهــد ،در تابســتان  ۱۳۸۵آغــاز شــده اســت.

در مهرمــاه  ،۹۴رایــزن اقتصــادی ســفارت ایــران در کابــل در گفتگــو بــا ســایت افغانســتان

خبرگــزاری فــارس گفتــه بــود" :افغانســتان و ایــران عالقمنــد بــه فعالســازی راه آهــن

"خــواف  -هــرات" هســتند و بــزودی بــا موافقــت  ۲طــرف ایــن راه ترانزیتــی فعــال میشــود”.
یــک مــاه بعــد معــاون ســاخت و توســعه راه آهــن شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمل

و نقــل از پایــان عملیــات ریلگــذاری خواف-مــرز شــمتیغ تــا دهــه فجــر خبــر داد و گفــت:

"هــم اکنــون بحــث برونمــرزی و امــکان بهرهبــرداری ترانزیــت از ایــن خــط ریلــی مطــرح
اســت".

تحقــق بیشــتر وعدههــای روحانــی در زمینــه ترابــری اســتان خراســان رضــوی بــه زمانــی

نــا مشــخص موکــول شــده و در یــک ســالگی ســفر او بــه ایــن اســتان قابــل اندازهگیــری
نیســتند ،امــا روحانــی تنهــا قــول داده بــود کــه ایــن پروژههــا را "پیگیــری" کنــد کــه بــا اعــام
مقامــات دولــت او در یــک ســال گذشــته ،بــه نظــر میرســد روحانــی بــه وعــده خــود ،یعنــی

پیگیــری ایــن پروژههــا ،عمــل کــرده اســت.
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حاشیهنشینی در مشهد :در دست پیگیری

حاشیهنشــینی یکــی دیگــر و شــاید مهمتریــن وعــده دولــت در ســفر بــه اســتان خراســان
رضــوی بــود .پیــش از ســخنرانی اصلــی روحانــی ،احمــد علمالهــدی امــام جمعــه مشــهد

در ســخنانی بــر ضــرورت توجــه بــه ایــن معضــل تاکیــد کــرد .تصادفــی نبــود کــه روحانــی
ســخنان خــود در ایــن بخــش را بــا ارجــاع بــه دغدغههــای علمالهــدی در مــورد بافــت
فرســوده اطــراف حــرم و حاشیهنشــینی مشــهد آغــاز کــرد.

مشــهد بــا حــدود  ۳میلیــون جمعیــت از جملــه کالن شــهرهای ایــران و بزرگتریــن شــهر

مذهبــی کشــور بــه حســاب میآیــد.

در ســالهای گذشــته حاشیهنشــینی بخــش مهمــی از مشــکالت ایــن شــهر بــوده و حتــی
گفتــه شــده کــه  ۱۲درصــد ســاکنان شــهر بــا ایــن مشــکل دســت بــه گریبانانــد؛ شــهری
کــه مــورد توجــه ویــژه رهبــر جمهــوری اســامی قــرار دارد و امــام جمعــه مشــهد بارهــا بــه

صــورت مســتقیم در مــورد دغدغههــای او پیرامــون معضــل حاشیهنشــینی مشــهد

ســخن گفتــه اســت.

رهبــر ایــران در جریــان یکــی از ســفرهای خــود بــه ایــن اســتان دســتور داده بــود کــه "ســتاد

ســاماندهی فرهنگــی حاشــیه شــهر مشــهد" تشــکیل شــود .ایــن ســتاد در مهرمــاه ،۹۴

بــا حضــور دســتگاههای اجرایــی و ســپاه پاســداران بــا اعتبــار  ۴۰میلیــارد ریــال در قالــب ۲۱

برنامــه آغــاز بــه کار کــرد.

روحانــی نیــز در ســخنرانی خــود بــر اهمیــت ترمیــم "بافــت فرســوده اطــراف حــرم" و
معضــل "حاشیهنشــینی" تاکیــد کــرد و روز بعــد هــم در جلســه هییــت دولــت در همــان

شــهر بررســی ایــن مشــکالت را در دســتور کار قــرار داد .او دولــت را متلتــزم کــرد کــه
"چارچــوب برنامـهای را اتخــاذ و آن را پیگیــری کنــد تــا در ســه ســال آینــده بخــش بزرگــی از

حاشیهنشــینی شــهر مشــهد مقــدس ســر و ســامان پیــدا کنــد".

در اردیبهشـتماه  ۹۴معــاون ســابق هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری خراســان رضــوی
نیــز در ایــن رابطــه از تدویــن و تصویــب بســته پیشــنهادی بــرای ســاماندهی حاشــیه
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کالنشــهر مشــهد خبــر داد .محمدحســن واحــدی بــا بیــان اینکــه ســند و بســته پیشــنهادی

ســاماندهی حاشــیه کالنشــهر مشــهد بــا امضــای اســتاندار در ســه نســخه بــرای معاونــت
برنامهریــزی و نظــارت راهبــردی نهــاد ریاســت جمهــوری و وزاره راه و شهرســازی ارســال

شــده ،گفــت" :ایــن بســته پیشــنهادی شــامل وضــع موجــود حاشــیه نشــینی در مشــهد،
مســایل و چالشهــای اساســی و پیشــنهادات اجرایــی در قالــب مباحــث مختلــف اعــم از

اجتماعــی ،اقتصــادی ،امنیتــی و زیربنایــی اســت".

محســن نریمــان ،معــاون وزیــر راه ،در شــهریورماه  ۹۴گفتــه بــود "بــرای حــل معضــات

حاشیهنشــینی مشــهد نیــاز بــه  ۲هــزار و  ۴۰میلیــارد تومــان داریــم کــه بخشــی از ایــن مبلــغ

را شــهرداری و بخشــی دیگــر را شــرکتهای خدماتــی همچــون آب و فاضــاب ،بــرق و گاز
مــی پردازنــد".

محمــد مقــدوری ،معــاون امــور عمرانــی اســتانداری خراســان رضــوی گفتــه بــود ایــن

بودجــه در بــازه زمانــی  ۳ســاله بــرای حــل مشــکالت حاشــیه شــهر مشــهد تصویــب شــده و

در تــاش هســتیم تــا ایــن اقدامــات را تــا انتهــای برنامــه ششــم توســعه بــه پایــان برســانیم.

علیرضــا رشــیدیان ،اســتاندار نیــز در خردادمــاه همــان ســال گفتــه بــود " :عــزم ملــی و اراده

عمومــی بــرای حــل مشــکل حاشــیه شــهر مشــهد وجــود دارد کــه بایــد از فرصــت بــه وجــود
آمــده نهایــت اســتفاده را ببریــم".

بــا گذشــت بیــش از یــک ســال از ســفر روحانــی بــه اســتان خراســان رضــوی ،شــهر مشــهد
کمــاکان از معضــل حاشیهنشــنی رنــج میبــرد و پیشــرفتها طبــق انتظــارات پیــش نرفتــه

اســت .ســید احمــد علــم الهــدی ،امــام جمعــه مشــهد کــه پیــش از دیگــران بــه انتقــاد از

حاشیهنشــینی در مشــهد پرداختــه بــود ،در مهرمــاه  ۹۴بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد "توجــه بــه
رفــع مشــکالت و نیازهــای حاشــیه شــهر مشــهد بایــد در دســتور کار مدیــران قــرار گیــرد"

گفــت "بــا وجــود اینکــه شــهرداری اقدامــات شایســتهای بــرای ســاماندهی حاشــیه شــهر
داشــته اســت امــا ایــن مهــم نیازمنــد توجــه جــدی و بیشــتر اســت".

بــا توجــه بــه تصویــب بودجــه بــرای رفــع ایــن معضــل و رضایــت نســبی امامجمعــه مشــهد

کــه از منتقــدان دولــت هــم بــه شــمار م ـیرود ،بــه نظــر میرســد وعــده چارهیابــی بــرای
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بخشــی از مشــکل حاشــیه نشــینی در شــهر مشــهد دس ـتکم در دســت پیگیــری اســت.

هرچنــد روحانــی و بعــد دیگــر مقامــات دولــت تاکیــد کردهانــد کــه ایــن رفــع ایــن مشــکل بــه
یــک بــازه یــک ســاله نیــاز دارد.

روحانــی در آذر مــاه ۹۴نیــز در ســفری مجــدد بــه اســتان خراســان رضــوی ،بــار دیگــر بــر

وعدههایــی کــه در ایــن اســتان داده بــود تاکیــد کــرد .او گفــت" :از ســفر ســال گذشــته
تاکنــون براســاس گزارشهــای ارایــه شــده ،عمــده طــرح هــا و پروژههــای وعــده داده شــده،

پیشــرفت زیــادی داشــته انــد و مــا بــا ایســتادگی بــر تعهــد خــود و تــوکل بــر خــدا امیدواریــم

ایــن طرحهــا هــر چــه ســریعتر کامــل شــوند".

ســاماندهی اجتماعــی ،زیباســازی شــهر ،ســاماندهی ترافیــک شــهری ،رفــع مشــکالت
حمــل و نقــل در اســتان  ،ســاماندهی مســایل فرهنگــی و نحــوه بــروز و ظهــور آن در انظــار
عمومــی ،از جملــه اقداماتــی اســت کــه بــه گفتــه روحانــی در ســفر آذرمــاه ،بایــد بــه آن هــا

در اســتان خراســان رضــوی و شــهر مشــهد توجــه ویــژهای داشــت؛ اظهاراتــی کــه تکــرار
ســخنان ســال گذشــته در ایــن اســتان اســت.

