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آیتاللــه رئیســی در ســفری از پیــش اعــام نشــده ،پنجشــنبه  11شــهریورماه
 1400وارد شهرســتان چابهــار شــد .بازدیــد از مزار شــهدای حوادث تروریســتی
چابهــار ،دیــدار بــا ایثارگــران ،نخبــگان ،علمــا و ســران طوایــف سیســتان و
بلوچســتان و حضــور در نشســت شــورای اداری اســتان از جملــه برنامههــای
رئیسجمهــور در ایــن ســفر بــود .تأمیــن شــبکه آب آشــامیدنی لولهکشــی
و حــل ســریع مشــکل آب ،ســاخت جــاده و تکمیــل بزرگراههــا و همچنیــن
تکمیــل راهآهــن و ســاخت فــرودگاه بینالمللــی ازجملــه نیازهــای منطقــه
و ســاماندهی وضعیــت بازارچههــا و تبــادالت مــرزی ،تکمیــل پروژههــای
نیمهتمــام و ســاماندهی حاشیهنشــینی از جملــه موضوعــات مــورد تأکیــد
رئیسجمهــور در ســفر بــه سیســتان و بلوچســتان بــود.

وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه شــامل  5وزیــر و  2مســئول  /وزرای کشــور ،نیــرو ،راه
و شهرســازی ،اقتصــاد ،صنعــت ،معــدن و تجــارت ،رئیــس ســازمان
برنامــه و بودجــه و رئیــس دفتــر رئیسجمهــور
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سیســتان و بلوچســتان از اســتانهای مهــم کشــور بــه شــمار مــیرود.
امیدواریــم در ایــن دولــت بتوانیــم بــا همــکاری جوانــان فعــال ســنی و شــیعه،
گامهــای مؤثــری در راســتای حــل مشــکالت موجــود برداریــم.
بــرای رونــق تولیــد و بــه حرکــت درآوردن آن بایــد ســازوکار خوبــی داشــته
باشــیم و موضــوع عمــران و آبادانــی ســواحل مکــران بایــد بــه طــور ویــژه دیده
و پیگیــری شــود.
مشــکالت ایــن منطقــه در شــورای اداری اســتان و در ســطح وزرا و نهــاد ریاســت
جمهــوری پیگیــری خواهــد شــد .خواســته درســت و بحــق مــردم بایــد پیگیری شــود.
توســعهیافتگی در سیســتان و بلوچســتان بایــد براســاس ســند آمایــش
ســرزمینی باشــد .اقتصــاد گردشــگری و اقتصــاد دریــا از فرصتهــای اســتان
هســتند کــه بایــد آنهــا را تقویــت کنیــم.
مســأله حقابــه هیرمنــد ،حقــی متعلــق بــه ایــن مــردم اســت ،از ایــن حــق نــه مــا
میگذریــم و نــه مــردم از آن خواهنــد گذشــت .در ایــن زمینــه مــا نیازمند دیپلماســی
فعالــی هســتیم کــه ایــن حــق مســلم مربــوط بــه مــردم منطقــه بایــد احیــا شــود.
پروژههــای نیمهتمــام در سیســتان و بلوچســتان در اولویــت اســت .بــرای
حــل مشــکل آب راهکارهــای طوالنیمــدت مثــل انتقــال آب از دریــای عمــان
و طرحهــای زودبــازده مثــل اســتفاده از فنــاوری چــاه ژرف وجــود دارد ،امــا
راهحــل بســیار کوتاهمــدت اســتفاده از ظرفیــت چــاه نیمههــا اســت .سـ ً
ـریعا
آقــای اســتاندار ،آقــای فرمانــدار ،مســئوالن آب در منطقــه اقدام کنند .مســئوالن
آب چــاه نیمههــا را بــه مخــازن منتقــل کننــد و ایــن انتقــال بــرای مــدت قابــل
توجهــی مشــکالت مــردم را حــل میکنــد.
خطــاب بــه همــه سیســتانیها بخصــوص جوانــان :هرگــز بــه فکــر اینکــه
ایــن منطقــه را تــرک کــرده و بــه منطقــه دیگــری برویــد نباشــید ،منطقــه مــال
شماســت و بایــد بمانیــد و بــه دســت توانمنــد شــما ایــن منطقــه ســاخته
شــود؛ مــا هــم در کنــار شــما هســتیم.

اقدامات میدانی و مصوبات
توگــو
بازدیــد رئیسجمهــور از اســکله صیــادی بنــدر کنــارک ،گف 
بــا ماهیگیــران حاضــر در اســکله و مأمــور ســاختن مســئوالن اســتان
بــه شناســایی و پیگیــری مشــکالت صیــادان
توگــو بــا
بازدیــد از مناطــق حاشیهنشــین شهرســتان چابهــار و گف 
ســاکنان ایــن مناطق
دســتور ســاماندهی وضــع کپرنشــینی در چابهــار و ســاماندهی تــا
آخــر ســال 1400
بازدیــد از طرحهــای هــزار واحــدی و ســاماندهی ســکونتگاههای
غیررســمی
توگــو بــا مــردم و
حضــور در شــهر زابــل در دومیــن روز از ســفر ،گف 
بررســی مســائل و مشــکالت منطقه سیســتان
توگــو از
حضــور در روســتای مالعلــی شهرســتان هیرمنــد و گف 
نزدیــک بــا مــردم روســتا
دســتور اقــدام بــه اســتاندار و فرمانــدار بــرای تســریع نســبت بــه
ســاماندهی وضعیــت بازارچههــا و تبــادالت مــرزی
بازدیــد وزرای راه و شهرســازی و کشــور از زیرســاختها ،اســکلهها،
تجهیــزات و فراینــد تخلیــه کاالی اساســی در بنــدر شــهید بهشــتی
چابهــار
بازدیــد وزیــر راه و شهرســازی از مناطــق حاشــیه شــهر زاهــدان و
تأکیــد بر بهســازی ســکونتگاههای نابســامان سیســتان و بلوچســتان
در دستور کار قرار گرفتن راهآهن زاهدان به زابل

نتایج و پیگیری مصوبات
تســریع ســاخت واحدهــای مســکونی بــرای اهالــی دو محلــه از
محــات چهاردهگانــه حاشیهنشــین چابهــار بــه همــت بســیج
مســتضعفان
آغــاز عملیــات احــداث یــک طــرح هــزار واحــدی بــرای ســاماندهی
ســکونتگاههای غیررســمی بــا اعتبــار چهــار هــزار میلیــارد تومــان
بازگشــایی بازارچــه مــرزی میلــک و تحقــق وعــده رئیسجمهــور
کمتــر از یــک مــاه پــس از ســفر
اجــرای طــرح کولهبــری کــه بــر اســاس آن ســاکنان مــرز سیســتان
تــا شــعاع  ۵۰کیلومتــریبتواننــد بهصــورت تجمیعــی کاالهــای
خاصــی را کــه تنهــا بــا رویــه کولهبــری اجــازه ورود دارنــد از مــرز
سیســتان بــدون اخــذ عــوارض وارد کننــد
چاه ژرف شماره سه در منطقه سیستان به آب رسید
اعتبــار پــروژه فاضــاب چابهــار از محــل مصوبــات ســفر
رئیسجمهــور بیــش از دو برابــر شــد.
در نظــر گرفتــه شــدن  8800میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای توســعه
بخــش کشــاورزی در زمینههــای آبیــاری تحتفشــار ،قنــوات،
نخیــات ،بنــادر و صیــادی

