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سيستان و بلوچستان سال ها مسير تجارت بوده 
است، چه وقتي سيستان انبار غله ايران بود و چه در 
زمان هاي بعد از آن. حتي خط آهن زاهدان- كويته 
زماني براي همين تجارت رونق داش�ت. اما مرزها و 
مدل مديريت مرزها، تجارت را تحت الش�عاع قرار 
داد و ش�رايط را تغيير. حاال سيستان و بلوچستان 
گرفتار خيلي از تعريف ها از جمله بحث هاي مربوط 
ب�ه قاچاق اس�ت. بيش از 20 س�ال در اين اس�تان 
منطقه آزاد فعال است اما حتي شهرستان چابهار و 
روستاهايش را نتوانسته به نان و نوايي برساند. حاال 
مردي استاندار سيستان و بلوچستان شده كه در 
كارنامه اش فرمانداري چابهار نيز به چشم مي خورد 
و همين تجربه او اميدي براي ادامه روند توسعه كه در 
دولت يازدهم شكل گرفته بود را پررنگ كرده است. 
با روي كار آمدن دولت يازدهم حسن روحاني براي 
استاني كه راي اول در كشور را به نسبت جمعيت به 
او داده بود، تدبيري انديشيد و با گماردن »علي اوسط 
هاشمي« به عنوان استاندار آن استان اتفاقات خوبي 
را در آنجا پايه گذاش�ت؛ از جمل�ه افزايش مديران 
زن روي داد. ح�اال در دول�ت دوازدهم »احمدعلي 
موهبتي« كه پيش ت�ر فرماندار ش�هرهايي چون 
مشهد بوده، سكان اداره امور اجرايي در سيستان و 
بلوچستان را به دست گرفت. او كه خود كشاورزي 
و آبي�اري خوانده در بدو به دس�ت گرفتن س�كان 
مديريت اين خطه نسبت به خشكسالي كهنه  شده در 
سيستان و بلوچستان هشدار داد. هنوز 2ماه بيشتر 
نيست كه او استاندار پهناورترين استان ايران شده 
كه فرصتي دست داد تا در روزنامه اعتماد با او درباره 
چرايي عدم توس�عه  اين خطه با وجود بندر چابهار 
صحبت كنيم و از او بپرسيم چرا راه حل هايي براي 
بهبود اوضاع مديريت آب دارد. مشروح اين گفت وگو 

را در ادامه مي خوانيد. 

      بيش از 20 س�ال اس�ت كه منطق�ه آزاد چابهار 
تاسيس شده اس�ت. اما هنوز حتي ش�هر چابهار 
نتوانس�ته از وجود اين منطقه آزاد بهره مند شود. 
پرسش محوري اين است كه چرا منطقه آزاد چابهار 
نتوانست به توسعه چابهار و به طور كلي به توسعه 

سيستان و بلوچستان كمك كند؟
منطقه آزادي كه مرز هوايي، دريايي و زميني نداشته باشد، 
منطقه آزاد نيست. منطقه آزاد بايد به گونه اي باشد كه يك 
سرمايه گذار خارجي يا توريست بتواند بدون هيچ تشريفات 
قانوني وارد آنجا شود. وقتي به عنوان فرماندار چابهار منصوب 
شدم در همان ابتداي كار اين نقيصه را ديدم. در نخستين 
گام براي مرز هوايي منطقه آزادچابهار اقدام كردم. در نهايت 
مجوز آن در ۲فروردين ۹۵ در شوراي فضايي كشور تصويب 
شد، براي مرز زميني هم توانستيم ۸شهريور۹۵ مصوبه الزم 
را بگيريم. مرز دريايي هم همين طور، الحاق بندر ش��هيد 
كالنتري بدون الحاق ش��هر و بندر شهيد بهشتي با الحاق 
شهر را براي منطقه آزاد چابهار پيشنهاد كرديم اما همه اين 

موارد از سال ۱۳۹۵ معطل مانده است. 
      چ�ه مانع�ي بر س�ر تصويب و نهايي ش�دن اين 
موافقتنامه ها وجود داشته كه كار معطل مانده است؟ 
يك بخش��ي مربوط به پيگيري نكردن مس��ووالن است. 
بخشي از آن مربوط به پيگيري خود افراد است. براي مثال 
بيمارس��تان ۵۴۰تخت خوابي چابهار قرار بود ۲۳ آذر۹۵ 
توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كلنگ  بخورد 
اما در ۲۶آذر۹۷ كلنگ خورد. براي همين بخشي از معطل 
 ماندن وابسته به افراد است كه اگر خودشان پيگيري نكنند 

كار پيش نمي رود. 
      به نظر مي رسد عدم توازن بسياري در سيستان 
و بلوچستان به چشم مي خورد. از طرفي سيستان 
و بلوچستان و به طور مشخص بندر چابهار پيشاني 
و دروازه ورودي به كش�ورمان محس�وب مي شود 

ولي نه راه مناسب دارد و نه امكانات ميزباني درخور 
شأن كشورمان را به سبب امكانات. چابهار هنوز در 
بسياري از ش�اخص ها عقب تر از ساير نقاط كشور 
اس�ت. در همين شرايط شاهديم كه بندر چابهار از 
تحريم هاي امريكا معاف شده و اين خود فرصتي براي 
كشور ما محسوب مي شود. اما آيا امكان بهره مندي 

از اين فرصت را داريم؟
در دولت آقاي ميرحسين موسوي سندي تصويب شد كه 
به سند توسعه شرق معروف است و در آن ترانزيت و حمل 
و نقل مهم ترين عامل توسعه شرق توصيف شد. بعد از آن تا 
دولت آقاي خاتمي به اين موضوع توجه نشد. در دولت آقاي 
خاتمي در قالب كريدور جنوب به شمال پروژه هايي تعريف 
شد كه به محور چابهار – سرخس مي پرداخت. براي نمونه 
بايد بزرگراهي بين چابهار و سرخس احداث مي شد كه هنوز 
اقدام آنچناني براي اين بزرگراه انجام نشده و رديف اعتباري 
مشخصي نداشته است. اعتبارات تاكنون از محل اعتبارات 
منطقه اي و محلي بوده و رديف ملي نداشته است. ما نگران 
موضوعي هستيم كه با وجود توسعه بندر چابهار الزامات آن 

نظير راه آهن و بزرگراه هنوز فراهم نشده است و اين آسيب 
جدي به مردم مي زند. ساده ترين آسيبي كه متوجه مردم 
است، حوادث جاده اي است. سيستان و بلوچستان با توجه 
به جمعيتش در تلفات جاده اي رتبه بااليي دارد و ۶.۵درصد 
تلفات جاده اي كش��ور را داريم. سيستان و بلوچستان كال 
۲۶۰كيلومتر بزرگ��راه دارد و اصال آزادراه ندارد. مش��كل 
ديگر اين است كه از مشهد به سمت جنوب چه به سمت 
بندرعباس و چه به س��مت چابهار هيچ بزرگراهي نداريم. 
آزادراه ك��ه اصال نداريم. در عين ح��ال جاده هاي موجود 
غيرمطلوب اس��ت. نيازمند تالش بيشتري است تا جاده 
كه از الزامات ترانزيت و بندر است، احداث شود.  نكته ديگر 
بروز حوادث جاده اي حجم ماشين و همين طور فرهنگ 
رانندگي است. فعال تالش ما متوجه مقوله فرهنگي است تا 
بتوانيم رفتار مردم را در شرايط موجود به شكلي ساماندهي 
كنيم كه تلفات كنترل و حتي كاهش پيدا كند. متاسفانه از 
ابتداي سال جاري تاكنون در حوادث جاده اي سيستان و 

بلوچستان ۸۶۰نفر كشته شده اند كه اتفاق ناگواري است.
      و االن خود بندر شرايط الزم براي تبديل شدن به 
قطب ترانزيت را داراست؟ اقداماتي در دولت يازدهم 
براي اين بندر انجام شد، آيا به سرانجام رسيده كه 

بتوان از آن بهره برداري كرد؟
بالغ بر يك ميليارد دالر در توسعه بندر سرمايه گذاري 
شده است. بندر چابهار در شرايط جنگ شكل گرفت 
و در آن زم��ان كه بنادر ما در تنگه هرمز و خليج فارس 
درگير جنگ بودند، يك اس��كله سريع براي بارگيري 
ظرفي��ت ۲.۵ميليون تن س��اخته ش��د. االن تدارك 
ظرفيت بندر چابهار به ۸۶ميليون تن ديده شده است. 

در هفته نخست بهمن امسال بندر چابهار اتفاقي تاريخي را 
شاهد بود و در يك روز ۴ كشتي در آن پهلو گرفتند. همچنين 
در همين ايام يك كشتي كانتينربر كه از هند عازم بندرعباس 
بود، توانست در بندر چابهار پهلو بگيرد و ۲۷۰كانتينر را در 
اين بندر تخليه كرد. در حالي كه اگر طبق روال سابق بود بايد 
كشتي به بندرعباس مي رفت و پس از تخليه در بندرعباس 
كانتينرها زميني راهي شرق كشور و بندر چابهار مي شدند. 
اين بارقه اميدي است كه توسعه بندر چابهار تاكنون فقط 
هزينه بر بوده ولي االن مي تواند منفع��ت به هزينه را رقم 
بزند و شرايط خوبي را براي منطقه ايجاد كند. عالوه بر اين 
دولت تصميم گرفته ۲۰درصد كاالي اساس��ي شرق را در 
بندر چابهار كارسازي كند و ديگر نيازي نيست كاالها به 

خليج فارس برود و از آنجا به شرق كشور منتقل شوند. 
      چگونه مي توان اين عدم توازن را سريع تر رفع كرد 

و دست كم بر احداث جاده و راه آهن متمركز شد؟
دول��ت غير از بح��ث رديف اعتباري يك س��ري تعهدات 
ايجاد كرده كه در س��فر اخير آقاي جهانگيري معاون اول 
رييس جمهور از او ۳ موضوع را به طور جدي خواستار شديم. 

اول اينكه آنچه مس��ووالن كشوري در سفرهاي خود قول 
دادند، محقق شود و به جاي آنكه پروژه جديد تعريف شود،  
كارهاي نيمه تمام سابق اجرايي و تمام شود. براي نمونه هنوز 
از زمان سفر مقام معظم رهبري در سال ۱۳۸۱ به سيستان و 
بلوچستان پروژه نيمه تمام وجود دارد كه بايد تمام شود. اين 
كار پيگيري  جدي الزم دارد. عالوه بر اين در سفرهاي روساي 
جمهور س��ابق و دولت يازدهم و دوازدهم نيز پروژه هايي 
تعريف شده است كه اجراي آن نياز به سرعت گرفتن دارد. 
خود وزرا و مسووالن كشوري هم قول هايي داده اند كه بايد 
عمل كنند. موضوع ديگري كه از آقاي جهانگيري خواستيم 
تالش براي رساندن سيستان و بلوچستان به معدل كشوري 
است. ما يك سري شاخصه هايي در توسعه و اندازه گيري 
توسعه داريم. شاخص هاي توسعه در سيستان و بلوچستان 

و معدل كشوري آن مشخص است. 
ما از دولت و از آقاي جهانگيري خواستيم كه در اين دوران 
مسووليت، همه وزرا تالش كنند سيستان و بلوچستان را به 
ميانگين كشور برسانند. براي نمونه در آب شرب و بهداشتي 
شاخص دسترسي در كشور ۷۶درصد است در حالي كه در 
سيستان و بلوچس��تان ۶۱ درصد است. همين ميزان در 
برخي شهرستان ها مثل چابهار و شهرهاي جنوب استان 
۲۳ درصد است. بنابراين ما نيازمند توجه جدي مسووالن 

به آب شرب هستيم. 
      يكي از مش�كالت عمده سيستان و بلوچستان 
وابس�تگي زي�اد ب�ه كش�اورزي و ع�دم وج�ود 
صنعت كاربردي در آنجاس�ت. همين س�بب شده 
خشكس�الي ها به  ش�دت طاقت م�ردم را كاهش 
دهند. در حالي كه اگر صنايع كم آبر آنجا فعال بود، 

مي توانستند زندگي مردم را تامين كنند. 
در سيستان و بلوچستان مزيت بيش از اندازه است. يك هزار 
و ۶۰۰كيلومتر مرز زميني با كشورهاي همسايه فرصت 
مناسبي براي ترانزيت و تجارت است. ۲۷شهرك و ناحيه 
صنعتي داريم . ۱۴ بازارچه و مرز رسمي كه مي تواند بسيار 
فرصت مناسبي براي تجارت باشد. همين هفته نخست 
بهمن در يك روز يك ه��زار و ۳۰۰ كاميون در مرز ميلك 
منتظر ورود به افغانستان بودند. اين يعني بازار در افغانستان 
وج��ود دارد و مي تواند به خوبي از داخل كش��ور ما تامين 
ش��ود. زماني تهران ۱۰۰هزار نفر جمعيت داش��ت و االن 
۱۰ميليون نفر جمعيت دارد. كشورهاي حوزه سي آي اس 
االن ۳۵۰ميليون نفر جمعي��ت دارند و ببينيد در آينده با 
چه جمعيتي مواجه خواهيم بود. براي همين بايد به حرف 
مقام معظم رهبري كه فرمودند سواحل مكران گنج پنهان 
است، توجه كنيم. وقتي فرماندار چابهار بودم، آقاي عبداهلل 
عبداهلل معاون رييس جمهور افغانستان براي بازديد از بندر 
چابهار آمد و در برگشت گفت: راه نجات افغانستان از چابهار 
مي گذرد. اين حرف بس��يار مهمي است. وقتي داشتم به 
عنوان استاندار سيستان و بلوچستان از دولت راي اعتماد 
مي گرفتم، آقاي رييس جمهور گفتند اين استان مهم ترين 
و استراتژيك ترين استان جمهوري اسالمي است. در شرايط 
فعلي هم كه بندر چابهار از تحريم ها معاف ش��ده چابهار و 
الزامات بندر چابهار مي تواند نقطه عطفي براي كشور ايفا 
كند. سيستان و بلوچستان ۱۱.۵ درصد مساحت كشور را 
دارد و ۳.۴ درصد جمعيت كشور. اين شرايط منطقه اي است 
كه يك ه��زار و ۶۵۰ كيليومتر مرز زميني و ۳۵۰ كيلومتر 
مرز دريايي دارد. اش��اره رهبري به سواحل مكران محدود 
به ايران نمي شود، زيرا س��واحل مكران تا پاكستان ادامه 
دارد و اگر امروز ما به فكر توسعه منطقه هستيم بايد به فكر 
توسعه پاكستان هم باشيم، زيرا اگر پاكستان توجه بكند و 
ايالت بلوچستان پاكستان كه وسعت ۴۴درصدي از خاك 
اين كشور را داراست هم توسعه پيدا مي كند و ۱۲ ميليون 
جمعيت و حدود ۶درصد جمعيت آنجا هم به توسعه ما كمك 
مي كنند. كما اينكه در دين ما هم توصيه شده است به »الجار 
ثم الدار«. نمي شود ما به چشم مردم خودمان سرمه بكشيم و 
بعد آن سوي مرز اوضاع مناسب نباشد آن هم مردماني كه هم 
در دين با ما مشترك هستند و هم در خلقت و هم در فرهنگ. 
لذا اگر امروز مي خواهم به سيستان و بلوچستان بپردازم در 
عين حال مي خواهم به ايالت بلوچستان پاكستان و ايالت فراه 
و نيمروز افغانستان هم بپردازم، زيرا توسعه ما بدون توسعه 

آنها امكان پذير نيست. 
      ش�ما نسبت به بي آبي در سيستان و بلوچستان 
هشدار داده  بوديد. اما تا اين لحظه به نظر مي رسد 
كسي به هشدار شما توجهي نكرده است. با توجه به 
اينكه در فصل  زمستان هستيم و هنوز تا تابستان و 
بهار فرصت داريم، آيا برنامه خاصي براي رفع وضعيت 

بي آبي يا تعديل آن داريد؟
سيستان و بلوچستان ۲۰شهرستان و ۴۷ شهر دارد، ولي 
تركيب جمعيتي آن ۵۱درصد روستايي و ۴۹درصد شهري 
است و هنوز شرايط روستايي بر استان حاكم است. در چنين 
شرايطي به جهت خشكسالي هاي ۲۰ ساله بخش روستايي 
ما به  شدت آسيب ديده است. آب شرب هم ندارند چه رسد 
به آب براي كشاورزي و دامداري. همين آسيب هايي را براي 

استان ما فراهم كرده است. 
سيستان ما زماني انبار غله كشور بوده ولي االن تاالب هاي 
بين المللي هامون كه ۷ميلياردمترمكعب آب مي گرفته، 
خشك ش��ده اس��ت و منش��ا توليد ماهي و زندگي دام و 
گاوسيستاني عمال به مخاطره افتاده است. رودخانه هيرمند 
دوسال است كه خش��ك شده اس��ت. آب شرب منطقه 
سيستان با ۴۵۰هزار نفر جمعيت و شهر زاهدان با ۷۰۰هزار 
نفر جمعيت از محل چاه نيمه ها تامين مي شود كه با توجه به 
خشكسالي و جاري نبودن آب در هيرمند جاي نگراني است. 
مردم مرزبان ما در سيستان مشكالت عديده اي به سبب 
همين خشكسالي دارند و مردم مرزبان ما در بلوچستان هم 
از مشكل آب در رنج هستند به گونه اي كه در حال حاضر 
يك هزار و ۳۷۵ روستا را به صورت سيار آبرساني مي كنيم 

و روزانه ۱۵ ليتر به آنها آب مي دهيم. تاكنون هم بارندگي 
نداش��ته ايم كه اين وضعيت را تعديل كند. اگر عدم بارش 
استمرار يابد هيچ بعيد نيست كه تعداد روستاهايي كه بايد 
به آنها آبرساني كنيم به يك هزار و ۷۰۰ افزايش يابد. برخي 
از اين روستاها لوله كشي دارند ولي بسياري از آنها لوله كشي 
هم ندارند. معدل آبرساني ما به روستاها ۵۰كيلومتر است كه 
اگر وضعيت به همين شكل پيش برود و قهر طبيعت ادامه 
پيدا كند، معدل آبرساني ما به ۱۰۰كيلومتر افزايش مي يابد 
كه اين مش��كالت مردم را دوچندان مي كند و هزينه ها را 
نيز افزايش خواهد داد. در اين شرايط يكشنبه ۳۰دي و در 
همان سفري كه آقاي معاون اول رييس جمهور به استان 
آمده بودند و وزير نيرو هم حضور داشتند از آقاي اردكانيان 
قول گرفتيم در ۶ ماه آينده كار خوب و مطلوبي انجام شود 
تا وضع آبرساني به مردم بهبود يابد. در حال حاضر شرايط 
كاري كند پيش مي رود و نياز به تسريع در اين روند به سبب 

تزريق اعتبارات داريم. 
      با اين وضعيت و تزريق كند اعتبارات از يك س�و 
و روش هاي سنتي انتقال آب فكر مي كنيد در 6 ماه 
بتوان مشكل آب و آبرساني به مردم را برطرف كرد؟ 
خود ش�ما در حوزه كش�اورزي و آبياري تخصص 
داريد. با روش هاي سنتي استحصال آب، سد بستن 
و انتقال آب نمي توانيم امنيت خاطر مردم را فراهم 
كنيم. آنچه به عنوان چاه ژرف هم در منطقه سيستان 
مطرح ش�ده هنوز اما و اگرهاي بس�ياري دارد. اما 
مي دانيد كه روش هاي نوين استحصال آب از رطوبت 
بسيار سريع تر و كارآمدتر مي تواند جوابگوي نياز 
مردم به آب شرب باش�د. با توجه به تجربه شما در 
منطقه آزاد چابه�ار صالح نمي بينيد از تجربه هاي 

بين المللي در اين منطقه كمك بگيريد؟
منابع آب در ش��مال استان وابس��ته به هيرمند است كه 
۸۲۰ميليون مترمكعب حقابه داريم اما به جهت خشكسالي 
در افغانستان تحقق نمي يابد. در حال حاضر سه وزارتخانه 
كشور، نيرو و امور خارجه پيگير مطالبه اين حقابه هستند. 
اما نبايد مردم را به حقابه هيرمند اميدوار كنيم. آنچه االن 
به عنوان چاه ژرف در سيستان در حال انجام است و روشي 
متفاوت است يك كار مطالعاتي است و تا مطالعات آن به 
پايان نرسد، نمي توانيم مردم را به چاه ژرف اميدوار كنيم. 
بايد منتظر پايان مطالعات آن باشيم به ويژه آنكه ما آب هاي 
تجديدش��ونده و آب هاي فس��يلي داريم كه تجديدپذير 
نيس��تند. بنابراين نمي توانيم به آب هايي كه تجديدپذير 

نيستند، دست بزنيم. 
در حال حاض��ر راه بهتر، كم هزينه تر و به اثبات رس��يده 
آب شيرين كردن از درياست. بحث تضمين خريد آب هم 
مطرح شد و صنعت آمادگي خريد تضميني آب را داراست. 
      روش هاي ديگر اس�تحصال چطور؟ گرفتن آب 
از طوبت در روس�تاهاي چابهار مي تواند س�ريع تر 
از هر ش�يوه ديگري انجام ش�ود و آب شرب آنها را 

تامين كند. 
اتفاقا براي استفاده از رطوبت گروهي آمدند و كار مطالعاتي 
هم كردند. شيوه كار آنها هم ش��بيه كار كولرگازي است. 
دست كم با اين شيوه آب خوردن تامين مي شود. شيوه هاي 
ديگري هم هست نظير تزريق الكترون منفي به هوا يا آنچه 
به عنوان بارورسازي ابرها در كشور مطرح است. حتما در 
كشور بايد همه اين روش ها مدنظر قرار گيرد و بايد دانش ما 

در همه اين زمينه ها به روز باشد. 
      شما به طور مشخص كدام روش را براي سيستان 

و بلوچستان اولويت مي دهيد؟
در ح��ال حاضر ش��يرين كردن آب از دري��ا كار تجربه 
ش��ده و تضمين ش��ده اي اس��ت. عرب ها در حاش��يه 
خليج فارس۴۰ميلي��ون مترمكعب براي كش��اورزي، 
صنعت و ش��رب آب ش��يرين مي كنند. اما ما در ۲هزار 
كيلومتر سواحل جنوب حدود يك ميليون مترمكعب آب 
ش��يرين مي كنيم. اين در حالي است كه EC آب خليج 
فارس ۸۰هزار است و EC آب در درياي عمان ۴۰هزار 
است كه بسيار بيشتر مقرون به صرفه است.  اگر در درياي 
عمان حدود ۲۰كيلومتر از ساحل فاصله بگيريد، عمق 

طي س��ال هاي گذش��ته به جز ۸ نماينده اي كه از استان 
سيستان وبلوچستان راهي خانه ملت شده اند عمال هيچ  
يك از مسووالن عالي رتبه چه در دولت و چه در نهادهاي 
حاكميتي اهل سيستان وبلوچس��تان نبوده اند و همين 
حضور اندك سبب ش��ده كمتر صدايي از مردم اين خطه 
در مراجع تصميم س��ازي و تصميم گيري شنيده شود. از 
سوي ديگر رسانه ها هم صداي مردم سيستان وبلوچستان 

را كمتر به گوش رسانده اند. شايد دوري و فاصله زياد تا هر 
يك از شهرهاي اين خطه مهم ترين عامل در عدم شناخت 
منطقه باش��د. با اين حال مهم اين اس��ت كه بدانيم مردم 
سيستان وبلوچستان چه عاملي را موثر در توسعه نيافتگي 
استان شان مي دانند. آنچه در ادامه مي خوانيد نظرخواهي 
از تعدادي از اهالي سيستان وبلوچستان است كه برخي در 
تهران مستقر هستند و برخي در اين استان مسووليت دارند. 

يكجملهدرچراييتوسعهنيافتگي

سيستان و بلوچس��تان به عنوان 
يكي از مهم ترين و استراتژيك ترين 
اس��تان هاي ايران با عقب ماندگي 
تاريخي توس��عه يافتگ��ي رو به رو 
است. اين عقب ماندگي البته حاصل 
عوامل متف��اوت تاريخي داخلي و 
خارجي است. سيستان و بلوچستان 
را شايد بتوان مهم ترين بستر ايران براي تبديل تهديد ها به 
فرصت ها ش��ناخت. اگرچه سال ها سيستان و بلوچستان 
همراه با بحران ها و نزاع هاي همسايه كناري ايران همراه بوده 
و بحران هاي پردردسر اين همسايه ها به سيستان و بلوچستان 
سرازير شده است،  ساحل نشيني اين استان ظرفيت تبديل 
شدن آن به دروازه ملل در عصر تجارت جديد را مهيا كرده 
است. اگر باد هاي سوزان و آفتاب سوزان آن امان از محصوالت 
كشاورزان بريده است، همين باد ها ظرفيت تبديل شدن 
سيستان و بلوچستان را به مهم ترين توليد كننده انرژي هاي 
تجديد پذير فراهم كرده اس��ت. اگر سيستان و بلوچستان 
س��ال ها با تصوير خيالي ناامني در اين استان رو به رو بوده؛ 
ظرفيت هاي باالي اين اس��تان و آغوش گشوده اين استان 
مي تواند به ظرفيت بزرگ گردشگري براي اقتصاد اين منطقه 
و ايران بدل شود. بايد پرسيد كه چگونه مي توان راه رسيدن 

به توسعه در اين استان را تسهيل كرد. 
توسعهچگونهمحققميشود

پژوهشگران توسعه معتقدند توس��عه بر بناي مشاركت 
دموكراتيك ش��كل مي گيرد. در اين فضا همه  ذي نفعان 
در آن نق��ش تأثيرگذاري را ايفا مي كنند و همه س��طوح 
ملي، منطقه اي و محلي در وفاداري به يك نقشه راه معين، 
اختيارات الزم را براي پيشبرد مشاركت خواهند داشت. بر 
اين اساس، فرمان هاي دستوري و بي توجهي به ظرفيت هاي 
موجود نمي تواند نقش موثري در پيشبرد اهداف توسعه 
ايف��ا كند. از اين منظ��ر، ضروري اس��ت هرچقدر جامعه 
توسعه پيدا مي كند، دانش نيز توسعه پيدا  كرده و تخصص 
و مهارت نيز در جامعه گس��ترش يابد. ب��ه همين دليل، 
فقط زماني امكان انباش��ت دانش و ثروت فراهم مي شود 
كه ساز و كار مشاركت اين گس��تره بزرگ از تخصص ها و 
تقس��يم كارها، به صورت هم افزا فراهم شده باشد. اگر اين 
اصل در نظر گرفته شود، در مسير فراهم كردن ساز وكار ها 
و نهاد هاي الزم براي مش��اركت حرك��ت مي كنيم. بايد 
توجه داشت معني اين مشاركت تنها به معني مشاركت 
بخش خصوصي در معني مصطلح نيست. درصورتي كه 
بين بخش ه��اي مختلف بخش خصوصي ني��ز مي تواند 
مشاركت صورت گيرد. نمونه آن شركت هاي زيستگاهي 
)Township and Village Enterprises( اس��ت.

توسعه در چين نش��ان مي دهد، براي ميل به يك اقتصاد 
غير دولتي اين قبيل فعاليت ها بر خصوصي س��ازي مقدم 
شده اس��ت. به اين ترتيب به جوامع محلي و شركت ها كه 
كمون هاي جوامع خود بودند، پيشنهاد شد اگر شما خدمات، 
زيربناها و زيرساخت هاي الزم را براي خودتان فراهم كنيد، 
تسهيالتي مانند معافيت مالياتي، وام و... دريافت مي كنيد. 
بنابراين به آنها انگيزه مشاركت دروني دادند؛ تا بدون مداخله 
دولت توسعه پيدا كنند. طرف مقابل نيز با خرسندي كار را 

پذيرفت؛ زيرا هم مي توانستند فعاليت هاي سودآور انجام 
دهند و هم خدمات پايه و مورد نياز خود را فراهم كنند.

حضورفعالمردم
براي ايجاد توسعه به طور كلي بايد هم از اصول تام اقتصاد 
توسعه تبعيت كرد و هم در آن نوآوري وجود داشته باشد. 
در اين ش��رايط از يك سو بنگاه هاي خصوصي و تعاوني با 
يكديگر پيوند مي خورند و از سوي ديگر، بحث بودجه ريزي 
به شيوه اي مش��اركتي و با حضور مردم صورت مي گيرد.

از منظ��ري مديريت يكپارچه در معن��اي مديريت واحد 
نيست. مديريت يكپارچه يعني هماهنگ سازي و هم افزايي 
مديريت واحد؛ نهاد هاي مختل��ف در فرآيند برنامه ريزي 
ش��ركت مي كنند، نه اينكه برنامه اي تدوين شود و بعد به 
آنها ابالغ شود و از آنها انتظار مشاركت داشته باشند.به طور 
طبيعي خالقيت كارشناس��ان دولتي روز ب��ه روز به دليل 
فشار هاي از باال و تغييرات مديريتي، كمتر مي شود و ترسو 
مي شوند. در صورتي كه برنامه اي توسط دولت تنظيم شود 
و از ديگران بخواهند در آن مشاركت كنند. در اين حالت، 
مشاركت هيچ معنايي ندارد. مشاركت از ابتدا و در چارچوب 
يك برنامه واحد صورت مي گيرد. در واقع اين برنامه واحد بر 
اساس برنامه  اي مشاركتي تدوين مي شود و هرچه اين برنامه 
جزيي تر و مكان محور تر شود، بايد در هر سطح با مشاركت 

الزم همراه شود. 
جايخالينگاهتوسعهاي

به نظر مي رس��د نوع نگاه مديريتي كه در اس��تان وجود 
داش��ته مديريت توسعه اي نيس��ت. در كنار نگاه امنيتي 
به استان، ش��ايد نگاه مديريتي غيرتوسعه اي پا به پاي آن 
در عقب ماندگي سيستان و بلوچس��تان موثر بوده است. 
شاخص ها نشان مي دهد فاصله سيستان و بلوچستان در 
شاخص توسعه يافتگي با ساير استان هاي كشور، به شكاف 
عميقي تبديل شده است.گواه اين ادعا جاي خالي ذي نفعان 
در مناسبات سياس��ي و اقتصادي است. س��هم فرزندان 
اين اس��تان در مديريت كالن بسيار محدود است و امكان 
چانه زني كم شده است تا منابع مورد نياز براي ادامه حيات 
اقتصادي و اجتماعي مردم سيس��تان و بلوچستان فراهم 
شود. مشاركت هاي اقتصادي، نقش مردم در فرآيند هاي 
سياست گذاري نيز در اين استان پايين تر از ميانگين هاي 
كشور است. شايد بتوان فرصت هاي باالي سرمايه گذاري 
در اين استان و در عين حال ميزان پايين سرمايه گذاري ها را 
نشانه روشني بر اين ادعا دانست كه بستر ها براي مشاركت 
مردم در اين استان محدود است. فرصت هاي سرمايه گذاري 
در استان سيستان و بلوچستان بر هيچ كسي پوشيده نيست، 
اما مي توان اذعان داشت با وجود دانش و ظرفيت هاي باالي 
سرمايه انساني امكان شكل گيري توسعه محقق نشده است. 
يعني از نظر سرمايه انساني نيز اين استان ظرفيت بااليي 
دارد و يكي از ظرفيت هاي توسعه نيز نيروي انساني است. 
سيستان و بلوچستان يكي از استان هايي است كه بيشترين 
آمار دانشگاه ها را دارد و نيروي متخصص كم ندارد اما موضوع 
اين است كه اين افراد تا چه ميزان به مشاركت گرفته شوند 
و در تهيه، تنظيم و اجراي برنامه هاي توسعه اي استان خود 
نقش داشته باشند. سيستان و بلوچستان پايين ترين نرخ 

مشاركت اقتصادي را در مقايسه با ساير استان ها دارد.

سيستانوبلوچستانچگونهبهتوسعهدستمييابد

تصويريكتهديد،واقعيتفرصت
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گروه اجتماعي| »رحيم 
صالح زه�ي«، ش�هردار 
»آشار« يكي از شهرهاي 
سيس�تان و بلوچستان 
در  »آش�ار«  اس�ت. 
شهرستان مهرستان واقع 
اس�ت. با او درباره استان 
سيستان و بلوچستان و 

توسعه نيافتگي اين استان گفت وگو كرديم. رحيم 
صالح زهي كه پيش تر شهردار بمپور و در دوره سوم 
شوراها عضو شوراي شهر بمپور بوده، نقش كمرنگ 
مردم اين استان در تصميمات كشوري را از علل رشد 
كم اين استان دانست. او مي گويد: هنگامي كه خود 
اين مردم نتوانند سمت هاي دولتي داشته باشند و 
براي استان تصميم بگيرند، كساني اين مسووليت 
را برعهده مي گيرند كه ممكن است شناخت كافي 
و مطلوبي از سيستان و بلوچستان نداشته  باشند. 
صالح زهي مهم ترين عامل توسعه نيافتگي استان 
سيستان و بلوچستان را آموزش ضعيف مطرح كرد.

    دليل توسعه نيافتگي سيستان و بلوچستان در يك 
جمله چه بوده است؟ 

در يك كلمه عدم آموزش مهم ترين عامل بوده است.
   در اين توسعه نيافتگي مردم بيشتر سهيم بوده اند 

يا مسووالن؟ 
بيشتر مس��ووالن س��هيم بوده اند. ولي فرآيند توسعه در 
هر كش��ور نيازمند تعامل دوجانبه  مردم و مسووالن است 
و اين بعد مس��افتي كه اين اس��تان با مركز كش��ور دارد، 
برنامه ها ريزي ها و تصميم گيري ها بيشتر در مركز گرفته 
مي شود. بر همين مبنا من دولت  و مسووالن را مقصر مي دانم. 
فرهنگ و مذهب مردم منطقه ما در مديريت ها كمتر دخالت 
شده اند و به همين دليل تصميم گيري براي اين استان هم 
كمتر از هميشه بوده است. مثال مي زنم؛ زماني كه بحث 

وام هاي خود اشتغالي مطرح 
ب��ود، كمترين آم��ار جذب 
وام هاي خوداش��تغال زايي 
مربوط به استان سيستان و 
بلوچستان بود. به علت مسائل 
مذهبي مردم تمايل دارند كه 
از بانك هاي اس��المي قرض 
كنند تا بانك هايي كه شائبه 

ربوي در آنها وجود داشته باشد. 
   آيا اين عدم توجه مسووالن عامدانه بوده است؟

خير، عامدانه نبوده است. اين استان يك استان پهناور است 
كه بخش زيادي از اين استان در پاكستان و افغانستان است. 
به همين دليل در ط��ول تاريخ مهاجرت هاي اين مردم به 
سمت شمال، غرب و جنوب بوده است. همين حاال كمترين 
جمعيت اقليت قومي مربوط به اقليت قومي بلوچ است. اما 
در كشوري مثل عمان در حدود پنجاه درصد مردم عمان 
بلوچ هستند. به همين دليل كشوري مثل عمان به بلوچ ها 
بها داده شده است و به آنها پست هاي سياسي داده اند و از 
لحاظ اقتصادي و سياسي رشد كرده اند. مهاجرت هاي اين 
مردم به سمت مركز كشور كمتر بوده و به همين دليل است 
كه در بسياري از امور مشاركت كمتري داشته اند. به عنوان 
مثال شما در نهضت مشروطه فردي از سيستان و بلوچستان 
را نمي بينيد. اگر هم فردي وجود داشته است من اطالعي 
ندارم. در حال حاضر هم مردماني از اين استان در امور كشور 

دخالتي ندارند.
   به نظر ش�ما دليل توس�عه نيافتگي اين اس�تان 
مي تواند مربوط به اقتصاد و صنعت نامطلوب باشد 
يا زيرساخت هاي فرهنگي دچار مشكل بوده است؟

 به دليل زيرساخت هاي علوم انساني بوده است. من در همان 
ابتدا هم مهم ترين عامل توسعه نيافتگي را عدم آموزش بيان 
كردم و به نظر من اگر آموزش مطلوب بود، مردم هم مشاركت 
بيشتري داشتند و اين استان هم توسعه يافته تر مي بود. اين 
آموزش مختص دولت هاست و بايد اين وظيفه را انجام دهند.

گروه اجتماعي|»تا زماني 
كه دولت وارد عمل نشود 
كاري از پي�ش نمي رود. 
دول�ت انتظ�ار بخ�ش 
خصوص�ي را مي كش�د 
و بخ�ش خصوص�ي هم 
معتقد اس�ت ك�ه وقتي 
خ�ود دولت اين اس�تان 

را ب�اور ن�دارد و س�رمايه گذاري نمي كن�د، بخش 
خصوصي ه�م اعتماد نمي كن�د و ترجيح مي دهد 
جايي سرمايه گذاري كند كه امنيتي براي سرمايه اش 
به وجود بيايد.« اين تحليل »مهنا محمدي« شهردار 
اسپكه شهري در مركز بلوچستان واقع در سيستان 
و بلوچس�تان اس�ت. او معتقد اس�ت سيستان و 
بلوچس�تان از نظر منابع طبيعي محروم نيست اما 
فاقد توسعه است. اين زن ٣٠ ساله كه در حال حاضر 
دانش�جوي دكتراي منابع طبيعي در گرگان است 
ليسانس و كارشناسي ارشدش را هم در همين رشته 
گرفته، مي گويد: دور بودن اين استان از مركز كشور 
را از مهم ترين علل توسعه نيافتگي آن مي داند.  او 
در توضيح ديدگاهش درباره عدم توسعه سيستان 
و بلوچستان مي افزايد: اين استان مثل فرزند ايران 
اس�ت كه به علت ضعيف بودنش ني�از به حمايت و 
پشتيباني بيشتري از طرف مسووالن دارد و كسي 

نبايد از اين مسووليت شانه خالي كند.

     اگ�ر بخواهيد در ي�ك كالم خالص�ه و كوتاه در 
يك جمله دليل توسعه نيافتگي استان سيستان و 

بلوچستان را بگوييد آن را ناشي از چه مي دانيد؟
نمي توان يك عامل را به تنهايي در توسعه نيافتگي سيستان 
و بلوچستان موثر دانست. مجموعه اي از فاكتورها در اين 
توسعه نيافتگي دخيل بوده است. اما جبر جغرافيايي و دوري 

از مركز از مهم ترين عوامل بوده است.

    در اين توسعه نيافتگي 
م�ردم نق�ش بيش�تري 

داشته اند يا مسووالن؟ 
نمي توانيم كس��ي را در اين 
توسعه نيافتگي محكوم كنيم. 
ولي مي توانيم بگوييم كساني 
بوده اند كه در زمينه رشد اين 
استان پررنگ عمل نكردند و 
هر دو هم اثرگذار بوده اند. هم نقش مديران دولتي و هم مردم. 
اما به طور كلي معتقدم اگر جرقه اول را مسووالن بزنند مردم 

هم با آنها همكاري مي كنند.
    اين توسعه نيافتگي را ناش�ي از زيرساخت هاي 
علوم انساني مي دانيد يا ناش�ي از زيرساخت هاي 
اقتصادي و نبود صنعت مناسب و بازاركار در استان؟

يك واقعيتي در اين زمينه مطرح اس��ت ك��ه تا زماني كه 
دول��ت وارد عمل نش��ود كاري از پيش نم��ي رود. دولت 
انتظار بخش خصوصي را مي كشد و بخش خصوصي هم 
معتقد اس��ت كه وقتي خود دولت اين استان را باور ندارد 
و س��رمايه گذاري نمي كند، بخش خصوصي هم اعتماد 
نمي كند و ترجيح مي دهد جايي سرمايه گذاري كند كه 
امنيتي براي س��رمايه اش به وجود بياي��د. زماني كه خود 
دولت در جايي سرمايه گذاري مي كند مي تواند در آن بخش 
اعتمادسازي قوي داش��ته باشد و ذهنيت ها نسبت به آن 

منطقه تغيير كند.
    مي توانيم بگوييم قسمتي از اين توسعه نيافتگي 
سيستان و بلوچستان كه به دليل كم كاري مسووالن 
بوده اس�ت، عامدانه صورت گرفته و به دليل وجود 

اقليت هاي قومي در اين استان بوده است؟
خير. به هيچ وجه. همان طور كه ممكن است در خانواده اي 
فرزندي ضعيف تر باشد و ما بيشتر حمايتش كنيم. در حال 
حاضر سيستان و بلوچستان هم نياز به حمايت و پشتيباني 
بيشتري دارد و بهتر است همگي دست به دست هم دهيم 

تا اين حمايت به بهترين نحو صورت گيرد.

گپيبارحيمصالحزهيشهردارآشار
مسووالنمقصرند

شهرداراسپكه:
نميتوانيمكسيرادرعدمتوسعهمحكومكنيم

سمن

استان سيس��تان و بلوچستان از 
نظر فرهنگي بس��يار غني و داراي 
قدمت زيادي اس��ت اما در استان 
نرخ مش��اركت زنان در ب��ازار كار 
اندك است و جزو آخرين نرخ ها در 
استان هاي كشور است.در استان 
هن��وز روابط اجتماع��ي خاص و 
متفاوتي حاكم است. در عين حالي كه فرماندار قصرقند يك 
خانم است كه حرفش پذيرفته مي شود اما در بخش هايي از 
استان مناسبات بر اساس خان و رعيتي حكمفرماست. در 
بخش هايي از استان مي بينيم كه براي زنان شأن اجتماعي 
قائل نمي شوند.يكي از فرصت هاي زنان در استان صنعت 
س��وزن دوزي اس��ت. گاه به اس��م حمايت از مردم بومي 
مي بينيم كه سمن ها در منطقه حاضر مي شوند و به مردم 
محلي مي گويند كه در ازاي هر سوزن دوزي به آنها پرداختي 
صورت مي گيرد و اشتغال آفريني مي شود و از آن سو همان 
سمن با طراحان و مزون ها در تهران و شهرهاي ديگر قرارداد 
مي بندند و هر سوزن دوزي را با قيمت هاي چند ميليوني به 
فروش مي رسانند اما زنان روستايي كه بهترين عملكرد را در 
دوخت و دوز دارند از اين منافع بهره مند نمي شوند. اينجاست 
كه بايد تاكيد كرد كه الزم اس��ت، سمن ها ماهي گيري را 
آموزش دهند. در اين سال ها تالش بسياري شده كه صنايع 
دستي استان كاربردي شود. اما يك موضوع سبب نگراني 
شده است. تعاوني و سمن هاي مختلفي كه در اين زمينه 
حضور مي يابند پس از آنكه متوجه مي شوند هزينه هاي 
اين كارها باالست و مدل ها خاص است و ممكن است براي 
مشتريان خارج از اس��تان پذيرش نداشته باشد به تغيير 
رنگ بندي و طرح ها روي مي آورند كه منجر به از دس��ت 
رفتن اصالت كار مي شود. مضافا اينكه كيفيت كار نيز در 
بعضي از موارد آنچنان افت مي كند كه اعتبار كارهاي دستي 
منسوب به استان را خدشه دار كرده است.يكي از راه هايي 
كه به مشاركت زنان مي انجامد، افزايش نقش تشكل بومي 
زنان است كه با كارگروه هايي براي اداره تشكيالت،  صندوقي 
براي حمايت از فعاليت هاي قرض الحسنه و همراه با يك 
تعاوني براي فروش باشد.اين گروه ها مي توانند در توسعه 
گردشگري در استان نيز نقش ايفا كنند، چون مي تواند بخش 
اعظم فعاليت ها توسط زنان صورت گيرد.كارهايي همچون 
راه اندازي و ليدري يك گروه گردشگري از فعاليت هاي زنان 
خواهد بود. زنان به صورت س��ينه به سينه از مادران خود 
آموخته اند كه چگونه نيازهاي خود را با امكانات محيطي 
پاسخ دهند. اينگونه است كه زنان مي توانند در محصوالت 
محلي و صنايع دستي نيز حضور پيدا كنند و هم در توليد و 
هم در فروش صنايع دستي مي توانند نقش و مزيت داشته 
باشند. يا زناني كه در طبخ غذاهاي محلي براي گردشگران 
حضور پيدا مي كنند و يك رستوران محلي را اداره خواهند 
كرد. خانم ريگي به عنوان فرماندار زن يك مورد است كه 
حتي در كش��ور هم جزو معدود زناني است كه به مناصب 

مديريتي و سياسي در اين س��طح رسيده اما زناني شبيه 
او كم نيستند. در سيستان و بلوچستان زناني هستند كه 
در شوراهاي شهر و روستاها نماينده شده اند. اين مورد در 
روستاها پررنگ است كه زنان براي احقاق حقوق خود در 
عرصه اجتماعي حضور پيدا مي كنند و مي خواهند تا حقوق 
خود را مطالبه كنند. در بعد اقتصادي نيز در بازارهاي محلي 
مي بينيم كه حضور زنان دوشادوش مردان رخ مي دهد. اين 
اتفاقات تصوير پيش زمينه اي كه از حضور اجتماعي زنان 
در سيستان و بلوچستان براي زنان تصوير شده است را زير 
سوال مي برد. البته از آن طرف هم روستاهاي اطراف چابهار 
را داريم كه با ورود به آن ش��اهد فضاي سنگين جداسازي  
شده، هستيم كه زن ها فقط در كپر و خانه ها حضور دارند و 
فقر فرهنگي به جايي رسيده كه به عنوان مثال زن با ناباروري 
مواجه اس��ت اما امكان درمان پيدا نمي كند و شوهر نيز به 
راحتي ازدواج مجدد مي كند.در چنين ساختار فرهنگي 
پيچيده اي است كه ورود سمن ها بايد با رعايت حساسيت 
و تحقيق  شده، صورت پذيرد. بسيار مشاهده مي كنيم كه 
گروه هاي مردمي با دغدغه فقر وارد استان مي شوند و تحت 
تاثير احساسات بدون هيچ ايده اي و فكر كردن، چند كتاب و 
دفتر و... جمع مي كنند و ميان مردم محلي توزيع مي كنند 
و بعد هم در بخش فرهنگي كار خود، تالش مي كنند مردم 
محلي و علي الخصوص زنان را با حقوق خود آش��نا كنند. 
اين در حالي است كه ما وظيفه نداريم در سيستم فرهنگي 
منطقه دخالت كنيم. بايد توجه كنيم كه اين مناطق دوران 
گذار فرهنگي خود را طي مي كنن��د. براي يك زن در اين 
مناطق و هر جاي ديگري از لحاظ قلبي تلخ است اما مي پذيرد 
كه ش��رايط اينگونه اس��ت. دخالت هايي كه از سوي افراد 
غيربومي صورت مي گيرد، ساختار اجتماعي را به هم مي زند 
در حالي كه ممكن است جامعه به مرور مشكل را حل  كند 
و اصال نه الزم است و نه مطلوب كه كنشگر نقش كاتاليزور 
را بر عهده گيرد. يك نمونه زني كه قبال اجازه نداش��ت از 
همسرش حتي درخواست پول كند اكنون مخارج خانواده 
را تامين مي كرد و قطعا اكنون جايگاه متفاوتي در خانواده 
داشت. زني كه تا پيش از اين اجازه نداشت از روستا خارج 
شود، اين  بار به واسطه اعتماد مردان خانواده به تسهيل گران 
امكان مي يابد تا براي حضور در بازارها و نمايشگاه هاي محلي 
خارج از استان به تنهايي مسافرت كند. زنان در اين شرايط با 
كمك هاي سمن ها مي توانند به مطالبه گري از شوراي روستا 
اقدام كنند يا از خانه هاي بهداشت بخواهند كه فالن اقدام را 
براي شان مهيا كند.در همين گفت  وگوها مي توان شرايطي 
را پيش برد كه بومي ها با دانشي كه از منطقه دارند به محيط 
زيست و اقتصاد كمك كنند. مثال در حصيربافي نياز داريم كه 
از درخت نخل استفاده كنيم اما اگر قرار باشد اين نخل تمام 
شود و از بين برود، خود بومي ها به فكر تثبيت نخل خواهند 
بود و به حفظ موجوديت گياه و حيوانات منطقه همت كنند 
يا حتي به از بين بردن مواردي كه به تخريب محيط زيست 
فعال گروه هاي مردم  نهاد مشغولند، اقدام كنند. 

سمنهاونقشزناندراقتصادسيستانوبلوچستان

مبينا نورمحمديان

حبيب آرين
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عضو هيات مديره اتحاديه انجمن هاي محمدرضا گنجي
منابع طبيعي و محيط زيست 

عدم توجه كافي مسووالن چه قبل از انقالب
و چه بعد از انقالب

اشرف علي 
دور بودن سيستان وبلوچستان از مركز كشور مدير محيط زيست چابهارحسيني

عدم توجه به استان و بحث مديريتي فعال صنفيصفر اسالمي

خبرنگار مقيم زهرا روستا
سيستان وبلوچستان

مديران ناكارآمد استاني كه با ارايه طرح هايي بدون مطالعات 
تخصصي و فاقد پيوست هاي اجتماعي و محيط زيستي و 

گهگاه الگو برداري غلط از طرح هاي توسعه اي ساير استان ها، 
باعث از بين رفتن سرمايه هاي مادي و اجتماعي استان 

مي شوند.

جانعلي 
بهزاد نسب

عضو هيات علمي و مدير گروه 
پژوهشي وزارت جهاد كشاورزي و 
نايب رييس هيات مديره موسسه 

اجتماعي فرهنگي سجاديه 
سيستاني هاي مقيم مركز

فرآيند توسعه استان سيستان، به كاستي در اراده ملي 
براي برنامه ريزي توسعه و استفاده موثر از ظرفيت هاي 

انساني، سرزميني و فراملي برمي گردد.

عدم نگاه مسووالن بلندپايه به اين استان دليل اصلي شهردار محمدانمحمد بامري
توسعه نيافتگي منطقه بوده است.

خبرنگار مقيم مهدي علي آبادي
سيستان وبلوچستان

از همه پررنگ تر، حس ناامني رواني نسبت به سيستان وبلوچستان 
بوده كه اين توسعه نيافتگي را سبب شده است.

جبر جغرافيايي و دوري از مركز از مهم ترين عوامل بوده است.شهردار اسپكه مهنا محمدي
در يك كلمه عدم آموزش مهم ترين عامل بوده است.شهردار آشاررحيم صالح زهي

سينا قنبرپور – مهتاب اسفندياري 

آب به يك هزار متر مي رس��د در حالي كه خليج فارس 
چنين عمقي ندارد. 

      اين خريد تضميني كه گفتيد، چگونه قرار است 
محقق ش�ود، زيرا مطلع بوديم كه سرمايه گذاري 
اهل سيستان و بلوچستان و مقيم عمان آمده بود و 
آب شيرين كن احداث كرده بود اما به وقت اجرا خريد 
تضميني انجام نشده بود و عمال سرمايه گذاري او به 

مخاطره افتاده بود. 
مي دانم آقاي علي پارس��ا در زماني ك��ه خود من فرماندار 
چابهار بود، آمد و به او زمين را تحويل داديم، االن هم پاي 
كار است. خريد تضميني صنعت از او محقق شده است. در 
همين سفر معاون اول رييس جمهور دولت تضمين خريد 
را داد و مقرر شد، قيمت گذاري آن انجام و اعالم شود. اما از 
آن مهم تر شركت هاي كره اي است و همين طور كاري كه 
مس سرچشمه و كرماني ها براي آب شيرين كن ها در تنگه 
هرمز در حال انجام دارند كه مي تواند الگوي خوبي براي كار 
ما باشد. اين صنعت به روز و مطمئن است و مي تواند نياز ما 

را برطرف كند. 
      االن براي آب شيرين كن بودجه جدا تصويب شده 
و رقم جدا مي دهند يا باز هم از محل اعتبارات استاني 

بايد تامين شود؟
االن مجلس رديف خاص داده است و براي شيرين كردن 
آب دريا رديف جداگانه به آن اختصاص داده اند. كميسيون 
عمران مجلس نيز براي بازديد به چابهار آمد. همين شنبه 
استانداران شرق كش��ور در كميسيون عمران با وزير نيرو 
جلسه دارند. بايد وزارت نيرو تصميم بگيرد. فعال بهترين راه 

و مطمئن ترين راه استفاده از آب شيرين كن هاست. 
طرح هاي ديگر آن حجم مورد نياز را نمي تواند تامين كند و 
چه بسا به كشور هم آسيب مي زند. بحث هاي صرفه جويي 
و تغيير الگوي كشت يا تغيير روش هاي كشاورزي را نيز بايد 

در دستور كار داشته  باشيم. 
      براي تامين حقابه هيرمند چه اقدام هايي تاكنون 

عملي و انجام شده است؟
همين ماه گذش��ته كميسيون مش��تركي در وزارت نيرو 
تشكيل ش��د تا پيگير باش��ند و ببينند افغانستان در چه 
بخش هايي از قرارداد عدول كرده است. اما نكته اينجاست 
كه وقتي در افغانستان آب نباشد، خيلي نمي توانند به ما آب 
بدهند. خبرهايي داريم كه وضعيت آب در افغانستان خيلي 
مناسب نيست. اما واقعيت اين است كه دولت به ويژه وزارت 

نيرو بايد تصميم بگيرد كه چه كاري را انجام بدهد.
گاهي بدتصميمي بهتر از بي تصميمي اس��ت، زيرا بعدا 
مي شود يك تصميم بد را اصالح كرد ولي از دست دادن 
فرصت ها قابل جبران نيست. براي مثال االن منابع آب 
در منطقه »ته الب« در محدوده خاش و ميرجاوه هست 
كه ۶۰۰ميليارد تومان براي استحصال آن اعتبار است و 
۲سال زمان مي برد تا آب از آنجا به زاهدان برسد. دولت 
بايد تصميم بگيرد كه اين آب را مي خواهد از »ته الب« 
تامين كند يا نه. با توقف خط انتقال آب از چاه نيمه ها به 
زاهدان مخالفيم، زيرا اگر روزي مشكل زابل و سيستان 
بيشتر شد و بخواهيم آب از زاهدان به زابل منتقل كنيم، 
اين خط لوله مي تواند معكوس عمل كند. اما اين دولت و 
وزارت نيروست كه بايد تصميم بگيرد. در گزارش اوليه ما 
به دولت اين تاكيد وجود دارد كه مهم ترين مساله استان 
سيستان و بلوچستان آب اس��ت و بايد براي آب وقت و 

انرژي مناسب بگذارند. 
آب چيزي نيس��ت كه بش��ود به راحتي ب��راي آن قيمت 
گذاش��ت. اگر آب نباشد مرز هم نخواهد بود و مرزنشينان 

بدون آب مرز را نمي توانند حفظ كنند.  

      نقدي مطرح است كه مردم سيستان و بلوچستان 
را در مديريت ها، برنامه ريزي ها و تصميم گيري هاي 
مربوط به اين استان دخالت نمي دهند؛ به عبارتي 
مردم جدا از مس�ووالن بوده اند. تا م�ردم داخل در 
تصميم گيري ها و اجراي آن نباشند، نمي توان انتظار 
بهبود اوضاع را داشت. از طرفي تا مشاركت مردم و 
نيروي انساني در سيستان و بلوچستان توسعه نيابد، 
نمي تواند به توس�عه آن خطه اميد بست. يك روز 
آقايي مثل »علي اوسط هاشمي« مي آيد و كارهاي 
خوبي رق�م مي زن�د، روز ديگر آق�اي »احمدعلي 
موهبتي« ولي فردا كه آنها موعد خدمت شان تمام 

شود چه انتظاري هست؟
ببينيد در نظام جمهوري اس��المي كسي دستور نداده به 
نيروهاي بومي توجه نشود. اما برخي آدم ها تفسير سليقه اي 
كرده اند و همين منجر به آن ش��ده كه بحثي تحت عنوان 
بومي و غيربومي در اس��تان سيستان و بلوچستان شكل 
گرفته است. بعدها اين شعارها به سيستاني و بلوچ يا شيعه 
و سني تغيير عنوان داده و همين مثل خوره افتاده است به 
جان اين استان. همان چيزي كه گاهي بين بلوچ ها تحت 
عنوان سرحدي و مكراني يا بين چابهاري و ايرانشهري هم 
مطرح است. اين يك اشكال بزرگ در فرهنگ كشور ماست. 
گاهي حتي در برخي وزارتخانه ها مي بينيم كه قوم خاصي در 
آن غالب هستند، نوع رفتار فرق مي كند. يكي از مزيت هاي 
جمهوري اسالمي اين بوده كه در آن رنگين كمان اقوام وجود 
داشته است. پس دستورالعملي نبوده بلكه رفتار برخي سبب 
به وجود آمدن اين فرض كه تقابل قوميتي وجود دارد، شده 
است. براي همين شاهد هستيم در دولت آقاي خاتمي حتي 
يك فرماندار از ميان بلوچ ها انتخاب نشده بود كه حتما بلوچ ها 
افراد توانمندي در خود داشته اند كه توان پذيرش چنين 
مسووليتي را داشته است. اين نگاه باطلي است كه بخواهيم 
بر اساس قوميت دس��ت به انتخاب بزنيم. وقتي در قانون 
اساسي فقط ويژگي هاي شخص رييس جمهور توصيف 
شده كه بايد از ميان شيعيان باشد هيچ دليلي نيست كه بقيه 

پست ها و مسووليت ها نيز مطابق وضعيت رييس جمهور 
باشد. پس به صراحت بايد تاكيد كنم اگر به مردم منطقه 
اعتماد نكنيم حتما آسيب مي خوريم. حكومت بدون ملت 
اساسا شدني نيست. جايي عرض كردم حتي اگر امروز امام 
راحل بازگردند كه همه جمهوري اسالمي از او شكل گرفته 
است، ايشان با ملت معنا پيدا مي كنند و اگر قرار است كسي 
در اين كشور حكومت كند، نمي تواند بدون حضور مردم 
چنين كاري كند. با هيچ صالحي نمي توان امنيت را تامين 
كرد  جز حضور خود مردم. آيا به نظر ش��ما درس��ت است 
كه فردي اهل تهران، شيعه باش��د ولي آدم نظام نباشد را 
مسووليت دهيم ولي اگر مرزبان و مرزدار ما اهل بلوچستان 
باشد و اهل تسنن و وفادار به نظام را مسووليت ندهيم. ما در 
تاريخ معاصر خودمان مواردي را داشته ايم كه اين حرف را 
تاييد مي كند. مگر بمب گذاري در حزب جمهوري را يك 
فرد غيرشيعه مرتكب شد؟ مگر شهادت شهيد باهنر، شهيد 
رجايي و شهيد مطهري را غيرشيعيان مرتكب شدند. در هر 

قوم و هر گروهي خوب و بد داريم. 
      يك�ي از اتفاق�ات مثبتي كه در بس�تر توس�عه 
سيستان و بلوچستان رخ داده، فعاليت زنان است. 
آنها به خوبي تحصيالت عالي را كس�ب كرده اند و 
مطالبه گر هم بوده ان�د. در دوره آقاي علي اوس�ط 
هاشمي به اين پتانسيل به خوبي توجه شد و شاهد 
بسياري تحوالت بوديم. آيا شما اين رويه را استمرار 

مي دهيد؟ 
آقاي هاشمي خدمات فراواني به استان انجام داد كه نبايد آنها 
را از نظر پنهان داشت. تاثيرگذاري بسياري از اين خدمات 
را در آينده خواهيم ديد و تاريخ آن را قضاوت خواهد كرد. 
يكي از اين خدمات و تاثيرگذاري ها هم مربوط به زنان است. 
شايد جايگاه زنان در استان سيستان و بلوچستان در صحنه 
اجتماع��ي و خانوادگي ملموس بوده باش��د اما در جامعه 
آنچنان نقش آفرين نبودند. آقاي هاشمي با به كارگيري زنان 
در پست هاي عالي استان نظير معاون استاندار و مديران كل 
تحولي را رقم زد. در همان زمان شرايط به گونه اي شد كه 
شهردار هم از ميان زنان و جوانان براي شهري انتخاب شد 
و زنان در شوراها هم حضور پررنگي داشتند. نتيجه اين شد 
كه در انتخابات اخير شوراهاي شهر و روستا در سال ۱۳۹۶ 
حضور زنان در انتخابات و كسب كرسي هاي شورا بسيار حايز 
اهميت بود. در دوره استانداري آقاي هاشمي دست كم ۶۰ 
مدير خانم در سطوح مختلف مديريتي داشتيم. بنابراين 
حتما نبايد اين دستاورد از چش��م كسي مخفي بماند. با 
اين حال ما بايد به س��مت شايسته ساالري پيش برويم و 
به توانمندي انسان نگاه كنيم نه به جنسيت، نه به حزب و 
آدم ها را در چارچوب توانمندي ها و قابليت هاي شان ببينيم. 
      شما به شاخص هاي توسعه اشاره كرديد و گفتيد 
كه از دولت خواسته ايد، سيستان و بلوچستان را به 
معدل كشوري نزديك كند. در شاخص هاي توسعه 

انساني چه وضعيتي داريد؟
در شاخص  آموزش و پرورش سرانه آموزشي ۶.۶مترمربع 
به ازاي هر دانش آموز اس��ت. اما در سيستان و بلوچستان 
اين شاخص ۳.۲مترمربع به ازاي هر دانش آموز است و در 
برخي نقاط استان اين شاخص به زير ۱.۵مترمربع به ازاي 

هر دانش آموز مي رسد. 
اين وضعيت آثار خاصي بر توسعه منابع انساني در سيستان 
و بلوچستان دارد. در جلس��ه اي كه اخيرا با وزير آموزش و 
پرورش داشتم به ايشان گفتم تمام هم و غم ما رفع مشكالت 
آموزش و پرورش است، زيرا بعد آموزش و پرورش مي تواند 
با تربيت نيروي انساني توانمند همه مشكالت ما را برطرف 
كند. البته جهش خوبي از نظر مدرسه سازي توسط خيران 
در سيستان و بلوچس��تان رقم خورده است. همين جا از 
همه دس��ت اندركاران و خيران مدرسه ساز در سيستان و 

بلوچستان كمال تشكر را دارم. 
در شاخص بهداشت و درمان هم ما مشكل داريم. شاخص 
ما نس��بت به ميانگين كشوري پايين اس��ت. االن دولت 
سطح بندي ارايه خدمات را مشخص كرده است. فاصله ما 
با ميانگين تخت بيمارستاني در كشور خيلي زياد بود و به 
همين دليل هم قرار شد، سه بيمارستان ۵۴۰تخت خوابي 
در زاهدان، ايرانشهر و چابهار ساخته شود. قرار است بنياد 
بركت ۵۰درصد از هزينه هاي بيمارستان ايرانشهر را بپردازد 
و ۵۰درصد ديگر را دولت بپردازد. در چابهار نيز مقرر شد، 
بخشي از بودجه مورد نياز از طريق امالك موجود وزارتخانه 
بهداشت درمان و آموزش پزشكي در چابهار تامين شود و 
بخشي را هم دولت تامين اعتبار كند. پيمانكار نيز قرارگاه 

خاتم االنبياست كه االن كار اجرا را شروع كرده است. 
حرف ما اين است كه دولت بايد به توجه خود به استاني كه 
معتقد است، اس��تراتژيك ترين و مهم ترين استان كشور 
است، شتاب بدهد و شاخص هاي توسعه اي آن را به ميانگين 
كش��ور برس��اند. وضعيت در مورد شاخص هاي فرهنگي 
يك دهم سرانه و معدل كشوري هستيم و اين براي جايي 
كه قرار است خط مقدم جبهه امنيت و اقتصاد باشد، اصال 
خوب نيست. جايي كه قرار است خط مقدم امنيت و اقتصاد 
باشد بايد در بهداشت يا تاثيرگذاري فرهنگي هم پيشتاز 
باشد. آنچه اينك شاهد آن هستيم، اين است كه نه در رسانه 
ملي و نه در سينما فرهنگ غني سيستان و بلوچستان به 
منصه ظهور نرسيده است و همين مي تواند آسيب زا باشد. 

      در خوش بينانه ترين حالت، فرض كنيم دولت با 
توجه به معافيت هاي بندر چابهار از تحريم ها توجه 
خود به اين بندر و متعاقب آن سيستان و بلوچستان 
را مضاعف كند. آيا با همين توجه مي توان اميدوار بود 
وضعيت توسعه در سيستان و بلوچستان بهبود يابد 

و حتي جهشي به خود بگيرد؟
اميدوارم هر كس در هر جايگاهي كه هست به درستي 
عمل كند تا در اين ايام كه روزهاي ۴۰س��الگي پيروزي 
جمهوري اسالمي است هرچه سريع تر جمهوري اسالمي 
به آرمان هاي قبل از ايجادش برسد. اما در پاسخ به شما 
بايد بگويم مردم اس��تان بايد خودش��ان همت كنند و 
آستين باال بزنند. همان طور كه خداوند فرموده سرنوشت 
قوم��ي را تغيير نمي دهد مگر خودش��ان بخواهند. بعد 
از خود مردم اين من مس��وول استاني و ديگر مسووالن 
كشوري و كالن هستند كه مي توانند اين روند را بهبود 
ببخشند. بايد بتوانيم صاحبان فكر و صاحبان سرمايه را 
به سيستان و بلوچس��تان جذب كنيم. در عين حال به 
اين نكته توجه داشته باشيم كه هيچ كشوري به تنهايي 
نمي تواند مش��كالت خودش را حل كند. راه حل بهبود 
اوضاع مشاركت مردم و مش��اركت همسايگان و ساير 
كشورهاست. اميدوارم بين همه اين عوامل پيوندي برقرار 
بشود تا آنچه آقايي عزت و توليد ايراني است، رقم بخورد.

احمدعلي موهبتي: دولت غير از بحث رديف اعتباري يك سري تعهدات ايجاد كرده كه در سفر 
اخير آقاي جهانگيري معاون اول رييس جمهور از او ۳ موضوع را به طور جدي خواستار شديم. 
آنچه مسووالن كش�وري در سفرهاي خود قول دادند، محقق شود و به جاي آنكه پروژه جديد 

تعريف شود،  كارهاي نيمه تمام سابق اجرايي و تمام شود.

سيستانوبلوچستان،استانيبا
مزيتهاينسبيباالاست
تشنگانلبدريا

به طور كلي اس��تان سيس��تان و 
بلوچس��تان، ي��ك اس��تان بكر با 
پتانسيل هاي بس��يار زيادي است 
كه متاسفانه آن گونه كه شايسته 
اي��ن اس��تان و پتانس��يل هاي 
بالقوه اش اس��ت، ب��ه آن توجهي 
نش��ده اس��ت. در اي��ن اس��تان 
سرمايه هاي انس��اني، اجتماعي و منابع معدني بسياري 
 وجود دارد اما هنوز نتوانسته ايم از آن بهره گيري درخوري

 داشته باش��يم.  بهترين فرصتي كه در استان سيستان و 
بلوچستان وجود دارد، بندر آزاد چابهار است كه مي تواند 
اين كش��ور و بخصوص اين اس��تان را به آب ه��اي آزاد و 
اقيانوس متصل كند، زيرا بندر چابهار تنها بندر اقيانوسي 
كشور است كه با آن مي توان به اقيانوس هند و كشورهايي 
كه بالغ بر دو ميلي��ارد و ۲۰۰ ميليون نفر جمعيت دارند، 
متصل ش��د. غالب اين كش��ورها از منابع گازي محروم و 
نيازمند تعامل با كشورهايي هستند كه منابع را در اختيار 
آنها قرار دهد.  از طرف ديگر با توجه به ش��رايط كش��ور و 
سخت تر شدن صادرات نفت، مي توان با استفاده از اين راه 
آبي و صرف هزينه ه��اي ترانزيتي و حمل و نقلي كمتري 
به اروپا متصل ش��ده و منابع انرژي بيش��تري را به فروش 
رسانيم. در واقع بندر چابهار با توجه به موقعيت ويژه خود 
مي تواند در سياس��ت هاي راهب��ردي نقش آفريني كند. 
استفاده از ظرفيت هاي گردشگري و ترانزيت كاال از منطقه 
آزاد چابهار به ساير نقاط دنيا مي تواند نقش اين منطقه را 
 در اجراي سياست هاي راهبردي و توسعه استان و كشور 
دو چن��دان كند.  ام��ا اين كري��دور آبي و بن��در آزاد تنها 
براي ص��ادرات منابع انرژي مفيد نيس��ت، بلكه مي تواند 
س��رمايه گذاران زي��ادي را ني��ز ج��ذب كن��د. كاهش 
مس��افت و بهره گيري از انواع حمل و نق��ل مانند هوايي، 
دريايي و خش��كي، يك��ي از جاذبه هاي مهم ب��راي ورود 
س��رمايه گذاران اس��ت. هر چه بتوانيم بنادر آزاد كشور را 
پيش��رفته و به تكنولوژي روز مجهز كنيم، استفاده از آنها 
راحت تر و ايجاد رغبت براي تجار و س��رمايه داران جهت 
حض��ور در اين بنادر بيش��تر مي ش��ود. در واق��ع با توجه 
 به »اقتص��اد دريامحور« مي توان روند توس��عه يافتگي را 
سريع تر طي كرد.  يكي ديگر از مزيت هاي اقتصاد دريامحور، 
برقراري خطوط كشتيراني با ساير كشورهاي همجوار مانند 
عمان، پاكستان و هند است. البته اقتصاد دريامحور، محدود 
به دريا نيست بلكه به صنايعي كه به هر نوعي با دريا سر و كار 
دارد نيز مربوط مي شود. شيالت يكي از اين صنايع است. 
ماهيگيري و شيالت از ديرباز در استان هايي كه به دريا راه 
داشتند، اهميت فراواني داشته است. در استان سيستان 
و بلوچستان حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار نفر به صورت سنتي 
ارتزاق مي كنند، اين در حالي اس��ت كه اگر به اين بخش 
توجه بيشتري شود و تكنولوژي در دسترس نيز بهبود يابد، 
ظرفيت اشتغالزايي را مي تواند تا ۳۰۰ يا ۴۰۰ هزار نفر افزايش 
 ده��د. در واقع به جاي صيد ت��وري مي توان از صيد قالبي

 اس��تفاده كرد.  بعد از دريا و ارتباط آبي با س��اير كشورها و 
اقيانوس ها، يكي ديگر از مزيت هاي اين استان، برخورداري 
از ۳۵۰ تا ۴۰۰ كيلومتر ساحل است. وجود ساحل مي تواند 
به برپايي صنايع و كس��ب و كارهاي مرتبط رونق دهد. از 
طرف ديگر، وجود س��احل و منابع آبي مي تواند به آنهايي 
كه ميل به كارآفرين��ي دارند، كمك كند. به طور مثال هر 
س��ال بين ۸۰۰ تا ۹۰۰ ميلي��ون دالر واردات موز داريم. 
اگر سرمايه گذاري مناسبي در اين استان صورت گيرد، به 
راحتي مي توانيم اين ميوه را با صرف هزينه هاي كمتري 
در كشور بكاريم و اشتغال آفريني زيادي نيز در اين حوزه 
داشته باشيم.  مرزهاي آبي و خشكي و كريدور هوايي بودن 
اين استان بخصوص بندر چابهار به خوبي مي تواند گام هاي 
توسعه اي را براي كشور سريع تر پيش برد. البته الزمه اين 
امر، احداث فرودگاه هاي پيشرفته تر است كه با ارايه خدمات 
بين راهي قوي تر در تكميل پازل توسعه اي به كشور كمك 
كند. يكي از پتانسيل هاي ديگر اين استان، صنايع دستي و 
بومي و همچنين جاذبه هاي گردشگري اين استان است. 
جاذبه هاي گردشگري اين استان هم مي تواند به خوبي به 
توسعه اش كمك كند. شهر سوخته، كوه خواجه و چندين اثر 
تاريخي ديگر در شمال استان همچنين كوه تفتان و سواحل 
زيباي مكران در جنوب استان نمونه اي از داشته هايي است 
كه مي تواند عالوه بر رونق گردشگري در اين استان به بهبود 
اقتصادي نيز كمك كند. در اين راستا، جهاني شدن روستاي 
كلپورگان نيز به خوبي مي تواند سيستان و بلوچستان را 
به يك قطب گردش��گري در ايران تبديل كند. گسترش 
همكاري هاي تجاري و كااليي با كش��ورهاي افغانستان 
و پاكس��تان عالوه بر ايجاد يك ساختار منطقه اي تجاري 
مي تواند روابط ديپلماتيك را نيز بهبود بخشد. از طرف ديگر 
همسايگي با افغانستان يكي از راه هاي دستيابي به كشورهاي 
آسياي ميانه است. بندر شهيد بهشتي نيز از ديگر جاذبه هاي 
گردش��گري و اقتصادي اين استان است. در سال گذشته 
حدود ۹۴۰ ميليون دالر در اين بندر سرمايه گذاري شده 
است. اين بندر كه از قاعده تحريم نيز مستثني شده است، 
براي روزهاي سخت مي تواند بسيار مفيد باشد. با وجود اينكه 
استان سيستان و بلوچستان، كم آب است اما با توجه به برخي 
اولويت ها و برنامه ريزي هاي آبي مي توان كش��اورزي را در 
اين استان رونق بخشيد. در اين راستا الزم است از نگاه هاي 
سنتي، بخشي و غيراقتصادي در مصرف آب پرهيز و روش ها 
و مدل هاي نوين كشاورزي جايگزين روش هاي سنتي شود.  
لزوم تامين منابع مالي براي اجراي طرح هاي مرتبط با بخش 
آب ضروري است كه همت و تالش مسووالن  را مي طلبد.  
نكته ديگر، استفاده از انرژي هاي تجديد پذير در اين استان 
است. بادهاي ۱۶۰ روزه در اين استان بسيار معروف هستند 
و اگر شرايط به گونه اي پيش رود كه بتوانيم از پتانسيل براي 
توليد برق استفاده كنيم، مي توان برق را حتي اقتصادي تر از 
نيروگاه هاي منجيل توليد كنيم. تمام موارد گفته شده تنها 
بخشي از مزيت هاي اقتصادي استان سيستان و بلوچستان 
است. به جرات مي توان گفت اين استان مزيت نسبي بسيار 
بااليي براي تبديل شدن به قطب اقتصادي كشور دارد، اما 
در اين راه الزم اس��ت هدف گذاري درستي انجام شود. اگر 
هدف گذاري انجام شود ، بخش عمده اي از صنايع ما فعال 
خواهد ش��د و بنادرمان بخصوص بندر چابهار در منطقه 

مي تواند بسيار پرنفوذتر و فعال تر عمل كند.
استاندار اسبق سيستان و بلوچستان

علي اوسط هاشمي

احمدعليموهبتياستاندارسيستانوبلوچستانازوضعيتاينخطهميگويد

عبداهللعبداهللگفت:راهنجاتافغانستانازچابهارميگذرد

ترافيك مستضعفين

در شاخص  آموزش و پرورش سرانه آموزشي 
6.6مترمربع ب�ه ازاي هر دانش آموز اس�ت. 
اما در سيس�تان و بلوچس�تان اين شاخص 
۳.2مترمرب�ع ب�ه ازاي هر دانش آموز اس�ت 
و در برخي نقاط اس�تان اين ش�اخص به زير 
۱.۵مترمربع به ازاي هر دانش آموز مي رسد.  
اين وضعيت آثار خاصي بر توسعه منابع انساني 
در سيستان و بلوچستان دارد. در جلسه اي كه 
اخيرا با وزير آموزش و پرورش داشتم به ايشان 
گفتم تمام هم و غم ما رفع مشكالت آموزش 
و پرورش اس�ت، زيرا بعد آم�وزش و پرورش 
مي تواند با تربيت نيروي انساني توانمند همه 

مشكالت ما را برطرف كند.

علي كريمي/ ايرنا


