تالش دولت سیزدهم برای تأمین آب پایدار در سیستان و بلوچستان
حسین مدرس خیابانی
استاندار
خدمــت در اســتان سیســتان و بلوچســتان
ســرزمین نخــل و آفتــاب و پایتخــت وحــدت
ایــران اســامی عرصــه ویــژهای بــرای خدمــت
خالصانــه و عهــدی کــه از دیربــاز بــا خــود بــرای
خدمــت بیمنــت بــه مــردم بســته بــودم را
فراهــم کــرد .پــس از صــدور حکــم اینجانــب ،در
ایــن اســتان بــا ســه کار ویــژه بــه منظــور رفــع
چهــره محرومیــت بــا تمرکــز بــر حــوزه ایجــاد
شــغل بــرای جوانــان ،ارتقــای شــاخصهای
اقتصــادی و بهبــود زیرســاختها و اجــرای
طرحهــای بلندمــدت ،ملــی و زیربنایــی
خدمترســانی را آغــاز کــردم .ایــن اســتان بــا
توجــه بــه بهرهمنــدی از ظرفیــت ویــژه مرزهــای
گســترده بــه طــول  ۱۲۱۰کیلومتــر مــرز خاکــی و
 ۳۷۰کیلومتــر مــرز آبــی و پهنــه وســیعی کــه
دارد ،از ظرفیــت بکــر ســرمایهگذاری در تمــام
بخشهــای تولیــدی ،صنعتــی و معدنــی
برخــوردار اســت کــه بایــد بــا یــک مدیریــت
میدانــی و جهــادی بــه فعلیــت برســد.
گام نخســت ایجــاد اشــتغال بــرای مــردم
اســتان بــا بهرهگیــری مناســب از ظرفیــت
مــرز ،راهانــدازی پروژههــای عمرانــی غیرفعــال،
ورود جــدی بــه حــوزه آبرســانی بویــژه در
مناطــق روســتایی و فعــال کــردن واحدهــای
تولیــدی بــود تــا عــاوه بــر ایجــاد اشــتغال
و جلوگیــری از مهاجــرت مــردم ،رونــدی آغــاز
شــود تــا محرومیــت از ایــن دیــار رخــت
بربنــدد کــه در ایــن راســتا بــا هدفگــذاری
انجــام شــده هماکنــون  ۱۶هــزار نفــر تنهــا در

پروژههــای عمرانــی بخــش مســکن اســتان
مشــغول بــه کار شــدهاند .بزرگتریــن مشــکل
سیســتان و بلوچســتان پهنــاور کــه بیــش
از  ۹۰درصــد وســعت آن درگیــر خشکســالی
اســت ،تأمیــن منابــع پایــدار آب محســوب
میشــود؛ بویــژه در منطقــه سیســتان شــامل
پنــج شهرســتان زابــل ،زهــک ،هامــون،
هیرمنــد و نیمــروز واقــع در شــمال اســتان کــه
در پــی تــداوم خشکســالیها در طــول بیــش
از  ۲۰ســال گذشــته ،بارندگــی در منطقه بســیار
ناچیــز بــوده کــه بــرای بهبــود ایــن چالــش
طــرح جهــاد آبرســانی در دســتور کار قــرار
گرفــت و وزارت نیــرو در ایــن زمینــه بــه طــور
ویــژه پــای کار آمــد کــه طبــق هدفگــذاری
انجــام شــده آبرســانی بــه حــدود  ۲هــزار
روســتای سیســتان و بلوچســتان در قالــب
ایــن طــرح آغــاز شــده کــه در ایــن راســتا
آبرســانی  ۸۱روســتا تاکنــون بــه اتمــام رســیده
و ۱۱۰روســتا نیــز در مرحلــه تجهیــز کارگاه قــرار
دارنــد.
طبــق بررســیهای میدانــی بــه عمــل آمــده
یکــی از مشــکالت مــردم زاهــدان تنــش آبــی
و قطعــی آب ایــن شــهر بویــژه در فصــول گــرم
ســال بــود کــه نارضایتی مــردم را در پی داشــت
کــه در ایــن راســتا بــرای حــل ایــن چالــش در
اقدامــی ضربتــی بــا حفــر و وارد مــدار شــدن
 ۱۰حلقــه چــاه جدیــد در منطقــه «حرمــک» بــه
ایــن تنــش آبــی چندیــن ســاله پایان داده شــد.
در جریــان وقــوع ســیل ســال گذشــته پلهــای

زیــادی در منطقــه بلوچســتان واقــع در جنــوب
اســتان فــرو ریخــت کــه بخشــی از آن بــه
علــت بافــت فرســوده ســازه بــود بــه نحــوی
کــه حتــی تــردد و عبــور و مــرور ســاکنان ایــن
منطقــه دچــار اختــال شــد و بعضـ ً
ـا مــردم ایــن
منطقــه مجبــور شــدند بــرای رســاندن زنــان
بــاردار بــه مرکــز درمانــی از حیوانــات چارپــا
اســتفاده کننــد؛ در ایــن راســتا بــا برنامهریــزی
انجــام شــده احــداث  ۸پــل از محــل اعتبــارات
ســفر رئیــس جمهــور در دســتور کار قــرار گرفتــه
اســت؛ همچنیــن در منطقــه سیســتان نیــز
پــروژه احــداث پــل بــزرگ «نهــراب» کــه مــردم
مــدت طوالنــی در انتظــار بهرهبــرداری آن
بودنــد در اقدامــی ضربتــی بــه اتمــام رســید و
هماکنــون در حــال بهرهبــرداری اســت.
همانطــور کــه اشــاره شــد یکــی از
ظرفیتهــای مهــم سیســتان و بلوچســتان
مرزهــای آبــی و خاکــی گســترده اســت و بدون
شــک در مســیر توســعه اســتان نمیتــوان از
ایــن ظرفیــت غافــل شــد؛ بنابرایــن اســتقرار ۶
بازارچــه خردهفروشــی در مرزهــا در دســتور کار
قــرار گرفــت تــا عــاوه بــر تأمیــن معیشــت
مرزنشــینان بازارچههــای خــرده فروشــی فعــال
شــود کــه از ایــن تعــداد بازارچــه پیشــین،
میرجــاوه و میلــک در حــال حاضــر فعــال،
بازارچــه گمشــاد و جالــق نیمــه فعــال و بازارچــه
پســابندر در حــال ســاخت اســت.
سیســتان کــه بــه تعبیــر رهبــر معظــم
انقــاب «تنگــه احــد» ایران اســامی محســوب
میشــود ،منطقــهای اســت کــه بیمهــری
طبیعــت و خشکســالی بیــش از  ۲۰ســاله اخیــر
امــان مــردم آن را بریــده و موجــب مهاجــرت
بخشــی از مردمــان صبــور آن شــده اســت
کــه در ایــن زمینــه بایــد کاری جهــادی انجــام
میشــد .وزیــر کشــور  ۶بــار بــه اســتان ســفر
کــرد کــه بــا ایجــاد قــرارگاه غدیــر ویــژه توســعه
منطقــه سیســتان و اجرایــی کــردن مصوبــات
هــر یــک از ایــن ســفرها مقدمــات ایجــاد گــذر
ســوختی در سیســتان در مــرز مشــترک بــا
کشــور افغانســتان فراهــم شــد تــا در مرحلــه
اول مرزنشــینان تــا شــعاع  ۲۰کیلومتــر مــرز و در
مرحلــه دوم تــا شــعاع  ۵۰کیلومتــری بتواننــد از
مواهــب گــذر ســوختی اســتفاده کننــد.
البتــه دولــت مردمــی در بــازه یــک ســاله
اقدامــات متعــدد بســیار دیگــری همچــون
حفــظ منابــع آبــی موجــود (چــاه نیمههــا)،
ایجــاد منابــع آبــی جدیــد (از جملــه تمرکــز
بــر حفــر چاههــای آب ژرف ،حفــر چاههــای
جدیــد) ،تصویــب انتقــال آب دریــای عمــان بــه
اســتان ،رونــق زندگــی مرزنشــینان ،تســریع در
اجــرای طرحهــای گازرســانی ،راهآهــن (تکمیــل
خــط آهــن زاهــدان بــه خــاش) ،راههــای زمینی
و توســعه فعالیتهــای بنــدری ،شــیالتی،
صنعــت و معــدن و کشــاورزی را پیگیــری و
محقــق کــرد؛ اقداماتــی کــه نشــان میدهــد
رئیــس محتــرم جمهــور و ســایر دولتمــردان
نــگاه ویــژهای بــه ایــن خطــه از کشــور دارنــد
و در ایــن مســیر از شــعارها عبــور کــرده و
گامهــای عملیاتــی مهمــی برداشــتهاند؛ هــر
چنــد همچنــان مســیری طوالنــی بــرای تحقــق
پیشــرفت و آبادانــی سیســتان و بلوچســتان در
پیــش اســت.

ویــــژهنامه

شهــریور 1401

11

