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سرمقاله

پاککردن صورت

مسئله یا حل مسئله

C M
Y K

به
است
ممکن
غالمرضا شعبانپور
اعتراضاتی که در چند
مدیرمسئول
روز گذشته در برخی
شهرهای کوچک و بزرگ بروز نمود ،چند
رویکرد شود:
 -1کشورهای معاند انقالب اسالمی از
نارضایتی تعدادی جوان بدون تجربه سوء
استفاده نموده و آنان را تحریک به خشونت
کرده ،اما به هدف نرسیدند ،مردم با آنان
همراهی نکردند و سریعاً مسئله کنترل و
خاموش شد.
 -2مردم از برخی مسائل خصوصاً مشکالت
اقتصادی و فرهنگی و بعضاً سیاسی ناراحتند
و به محض ایجاد فرصت به شکل غلیان و
خشونت آن را بروز میدهند.
 -3مردم مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی دارند ،اما خواهان نفی نظام نیستند.
بلکه خواهان اصالح امور و رفع مشکالت
هستند.
در این مقاله کوتاه درصدد ارزیابی این
رویکردها نیستیم اما آنچه به وضوح قابلدرک
میباشد این است که مشکالتی که مردم از آنها
رنج میبرند از سالها قبل بوسیله مسئوالن و
دستاندرکاران مطرح شده و برای رفع برخی
از آنها در قوانین ،مقررات ،برنامههای توسعه
پنجساله ،قوانین بودجه ،دستورالعملها
و بخشنامهها راهکارهایی پیشبینی و به
اجرا گذاشته شده است؛ اما نتیجه مطلوب و
ملموس حاصل نشده و یک عزم جدی و ملی
برای ریشهکن ساختن آنها شکل نگرفته است.
با توجه به گذشت چهار دهه از پیروزی
انقالب اسالمی ،زمان آن فرا رسیده که یک
بازنگری عمیق ،همه جانبه ،کارشناسانه،
بیطرفانه و به دور از دیدگاههای جناحی و
حزبی صورت گیرد و این آسیب جدی مورد
کنکاش قرار گیرد که چرا راهحلها ،راهکارها
و نسخههای درمانی بیماریهای فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی فقط درحد
حرف ،سخنرانی ،نوشتن روی کاغذ به عنوان
قانون ،مصوبه و ...باقی میماند و از نظر اجرایی
یا ناقص اجرا میشود یا مدت کوتاهی اجرا و
پس از مدتی فراموش میگردد.
یک تحلیل محتوا از برنامهها ،قوانین و
سیاستهای کالن داخلی و خارجی،احتماالً
اطالعات زیادی در اختیار مدیران ارشد نظام
خواهد گذاشت.
به نظر می رسد انجام چنین کاری بسیار
ضروری است که امید است دچار بیحسی
سیاسی و اجرایی نشود و به جای حرف،
سخنرانی ،شعار و گفتار ،به دور از هرگونه
هیاهو،در عمل بطور جدیدنبال شود و ادامه
راه انقالب حداقل از آغازدهه پنجم واقعبینانه
دنبال گردد.

شاد و سالم و موفق باشید

 2میلیارد تومان برای
جاده نیریز  -خیر

عابد نعمتی 2 :میلیارد تومان برای بهسازی
جاده نیریز  -خیر تصویب شده است.
به گفته رئیس اداره راهداری و حمل و نقل
جادهای شهرستان نیریز ،این اعتبار از
وزارتخانه آمده و امید است همه آن تخصیص
پیدا کند.
اعتبار بهسازی جاده نیریز  -خیر با تالشها و
جلسات نماینده مجلس با وزیر و مدیرکل راه
و شهرسازی جذب شده و پس از آن به اداره راه
اعالم شده تا پیمانکار آن را از طریق برگزاری
مناقصهدعوت به کار کند.
حاال امیر شاهسونی میگوید امیدوار است
عملیات اجرایی پروژه مذکور ،در سال جاری
کلید بخورد.
گفتنی است جاده نیریز  -خیر با وجود
عرض کم و حادثهخیز بودن ،همواره مورد
توجه رانندگانی است که میخواهند از مسیر
نزدیکتری به مقصد برسند .کما این که پس از
تکمیل جاده خرامه ،این جاده میتواند به آن
متصل شود تا مسیر نیریز  -شیراز را حداقل
30دقیقه کوتاهتر کند.
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مِهین مِهرورزان که آزادهاند بریزند از دا ِم جان تارها

/کلنگ تصفیه خانه  20روز دیگر /تحویل  91کیلومتر خطوط فاضالب یکسال بعد
ادامه از صفحه یک
کیفیتپایینوقطرکم
مسعود الیقمند نصب عالئم هشدار دهنده در
جهت کاهش حوادث را ازدیگر خواستههای شورادر
اینرابطهخواند.
91کیلومترخطفاضالب
مدیر طرح فاضالب استان فارسدر این جلسه به
معرفیدو شرکت پیمانکار فاضالب نیریز پرداخت و
گفت :شرکت اساسساز فوالد  41کیلومتر و شرکت
آبسار فراسان 50کیلومتر را انجام میدهند.
دکترسعیدنیریزیبهرایگانمطالعاتطرح
فاضالبنیریز را انجامداد
محمدعلی جلیلی در ادامه به تاریخچه طرح
فاضالب نیریز پرداخت و گفت :مطالعه طرح
فاضالب نیریز بهدهه 70بر میگردد.
مطالعه آن توسط دکتر سعید نیریزی ،رئیس
هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت مهندسی مشاور
طوس آب مشهدبرمیگردد.
دکتر نیریزی که خود را یک شهروند نیریزی
میخواند بدون دریافت هیچ وجهی مطالعات
فاضالب نیریز را انجام داد و این تازه شروع کار بود.
در فاز بعدی تصمیم بر این شد که فاضالب 12
شهر فارس توسط بانک توسعه اسالمی و از طریق
وام ،اجرایی شود و کارشناسان بانک از  6شهر که
نیریز هم یکی از آنها بود بازدید کردند و کار برای این

 6شهر از  3سال پیش شروع شد .علت انتخاب نیریز
آماده بودن طرح تحقیقاتی آن اعالم شد.
در نیریز بنا بر این شد که  90کیلومتر توسط
بانک توسعه اسالمی و  61کیلومتر توسط جمهوری
اسالمی ایران انجام شود .همچنین احداث تصفیه
خانه هم بر عهده بانک گذاشته شد.
یک ماه از طرح فاضالب در فاز دوم میگذرد
در سه سال گذشته از  61کیلومتر تعهد سهم
ایران  18کیلومتر انجام شده و از یک ماه پیش
عملیات احداث با اعتبار بانک توسعه اسالمی آغاز
شده و این در حالی است که اگر موانع پیش روی
پیمانکاران سریعتر حل شده بود آنان آمادگی
داشتند که از  3ماه پیش کار را شروع کنند .متأسفانه
در این رابطهدرگیر اخذ مجوزهای الزم از شهرداری
و شورای شهر نیریز بودیم.
قطرلولههابراساسجمعیتتعیینشده
جلیلی پس از آن به انتقادات الیقمند پاسخ داد و
گفت :طرح مطالعاتی فاضالب نیریز مربوط بهدهه
 70است و با توجه به افت جمعیت به نظر نمیرسد
که قطر لولهها کم باشد 80 .درصد قطر لولههای
در نظر گرفته شده برای نیریز  200میباشد که به
نظر ما مناسب است چرا که بایددر طول  24ساعت،
حداقل یکبار 80درصد حجم لوله را آب فرا بگیرد و
اگر اینگونه نباشد احتمال گرفتگی لولهها و رسوب
بسیار باالست .این تنها یکدلیل فنیدارد و اختالف
قیمتی لوله  200و  300بسیار ناچیز است و بیشترین
حجم هزینه را حفاریها ،احداث آدمروها و ...تشکیل
میدهند .در ضمن عمر لولههای دوجداره 30ساله
عنوان شده است که پیش بینی ما برای این لولهها
 50سال به باال میباشد .کیفیت لولهها هم بسیار
باالست.
در رابطه با بازرسی و نظارت از میان  35شرکت
درجه یک کشوری تنها  6بازرس مورد قبول ما بودند
تا بر این کار نظارت کنند.
چندی پیش یکی از شرکتهای تولیدکننده لوله
که تمام استانداردها و تأییدها را گرفته بود تنها به

دلیل مشکلی کهدر برش لولهها از نظر شکلی نه علمی
داشت توسط ناظران برگشتداده شد.

کار توسط دستگاه ویدئومتری که کارش بسیار دقیق
است تمام مسیرها چک و بازرسی میشود.

تولیدهزارلیترفاضالببهازایهرنیریزی
در احداث خطوط فاضالب باید آنقدر با سایز و
شیب ،بازی کرد تا آب براحتی از طریق لولهها عبور
کند .ضمن این که نیریز یک شهر صنعتی نیست
که فاضالب آن  24ساعته فعال باشد .پیش بینی ما
در نیریز هزار لیتر برای هر نفر در طول شبانهروز
میباشد .مطالعات انجام شده بسیار دقیق بوده اما
با توجه به اینکه آن زمان مسکن مهر وجود نداشت
تحقیقات برای اضافه شدن این مجموعه در حال
انجام است و در این مسیر حتی اگر الزم باشد سایز
لوله را تغییر خواهیمداد.

اتصالغیرقانونی
جلیلی در پاسخ به سؤال احمد پاکنژاد عضو شورا
مبنی بر این که اگر کسی در حال حاضر فاضالب
خانهها را به فاضالب شهری وصل کند چه میشود؟
گفت :این کار به هیچ عنوان نباید انجام شود چرا که
در پایین دست کاری را انجام ندادهایم و رهاسازی
فاضالب برای ما مشکل ایجاد میکند و گازی که
از فاضالب تولید میشود بسیار کشنده است و
استشمام تنها دو بار این گاز امکان مرگ یا فلج فرد
را در پی خواهد داشت و همانگونه که اعالم کردم این
کار ممنوع میباشد و اگر کسی اقدام به چنین کاری
کند بیشک به وسیله دستگاه ویدئومتری قابل
پیگیری است و با وی برخورد خواهد شد.
شاهسونی دیگر عضو شورای شهر خطاب به
مدیر آبفا شهری گفت :بهتر است برای انجام بهتر
فاضالبکشی در خانهها با مهندسان ناظر جلسهای
گذاشته و به آنها آموزش داده شود تا فاضالب در
خانهها هم اصولی نصب شود.

لولهگذاری 5600متری در یک ماه
مدیر طرح فاضالب استان فارسدر ادامه با تأکید
بر هزینهبر بودن احداث فاضالب گفت :این پروژه
هم هزینهبر است و هم زمانبر .شیب در برخی از
کوچهها از  1.8متر شروع شده و تا  5متر هم میرسد
و در جایی که قرار است فاضالب کار گذاشته شود
در شرایط عادی دو هفته زمان نیاز دارد تا کار به
سرانجامبرسد.
در این یک ماه  5600متر لولهگذاری انجام شده و
امیدواریم این آماردر روزهای آتی باالتر از قبل برود.
وی با قبول این که مردم به مدت  15روز در جلو
خانههایشاندچار مشکل خواهند شد گفت:در حال

حاضر  4بیل مکانیکی و  2اکیپ انشعابزن فعال
هستند اما با این حال مردم دچار مشکل خواهند
شد و سعیامان این است تا مشکالت را به حداقل
برسانیم.
 20روزدیگرکلنگساختمانتصفیهخانهبه
زمینمیخورد
جلیلی با تأکید بر این که این پیمانکاران،
پیمانکاراندرجه یک کشوری هستند گفت :تنها از
شرکتهایی توانستیم بهره بگیریم که گردش مالی
بسیارخوبیداشتند.
وی وعده داد تا  20روز آینده کلنگ ساختمان
تصفیه خانه به زمین بخورد .این تصفیه خانه به
صورت  2تصفیه خانه  10هزار متر مربعی ساخته
خواهدشد.
ِ
اولویتفاضالبصنعتاست
جلیلی در خصوص نحوه استفاده از پساب شهر
نیریز گفت :اولویت اول برای آبهای تصفیه شده
صنعت میباشد و بعد کشاورزی اما در عین حال
سهمی را به شهرداری و فضای سبز آن خواهیم داد.
وی در اهمیت راهاندازی فاضالب گفت :احداث
هر چاه جذبی 2-3میلیون تومان برای واحد مسکونی
هزینه دارد و این چاهها به مرور به دلیل رطوبتهایی
که دارند عمر ساختمان را کم میکنند ضمن این که
امکان دارد منابع آب شرب منطقه توسط این چاهها
آلوده شود.
از نظر بهداشتی هم فاضالب بسیار حائز اهمیت
است و در تحقیقات انجام شده به این نتیجه
رسیدهاند که بیماریهای انگلی و رودهای در
شهرهاییکهفاضالبدارندبشدتکاهشیافته.
وی از عزم جدی آبفا استان برای نظارت بر ایمنی
در کار خبر داد و گفت :در رابطه با پروژه نیریز یک
ناظر ایمنی استخدام شده که در نیریز مستقر است و
اگر نظارتها نبود سرعت کار بسیار بیشتر بود و االن
به جای 5کیلومتر 10-15،کیلومتر کار شده بود.
در این طرح تنها مبلغ  150میلیون تومان به
دستگاههای نظارتی میدهیم .ضمن این که در پایان
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شهید غالمرضا نصرتی ،جانباز احمد کاغذدست ،شهید احمدرضا نصیرزاده،شهیدفرهنگ زردشت
نفرات پشت از راست :شهید ابوالقاسم امینپور ،جانباز احمدرضا افتخاری،منصور اسالمزاده
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تجلیل از  ۱۹۰دانشآموز برگزیده مسابقات
فرهنگی و هنری در نیریز

تکذیبانشعاب4میلیونی
در ادامه جلیلی پیشبینی نمود با توجه به این
که  9هزار مشترک در نیریز هستند امکان واگذاری
انشعاب در نیریز از هماکنون وجود دارد .در همین
رابطه در پاسخ به خبرنگار نیریزان فارس مبنی بر

شایعات فروش امتیاز  4میلیون تومانی ،رئیس آبفا
شهری گفت :هنوز جلسهای که قرار است به همین
منظور در شیراز برگزار شود تشکیل نشده و رقم آن
مشخص نگردیده که به محض نهایی شدن اقدام به
فروش انشعاب میکنیم .اما آنچه که مصوب میباشد
 70درصد انشعاب آب شهری است.
جلیلی هم با رد مبلغ  4میلیونی انشعاب فاضالب
گفت 4 :میلیون رقمی است که در مراکز استانها
گرفته میشود ولی برای نمونه االن در استهبان
هزینه حق انشعاب 1.200.000تومان است.
کاربایدیکسالهتمامشود
جلیلی به دیگر سؤال نیریزان فارس مبنی
بر مدت قرارداد پیمانکاران گفت :قراردادمان با
پیمانکاران  18ماهه است اما از آنها خواستهایم که
کار را روی  12ماه ببندند و تصفیه خانه هم یکساله
ساخته خواهد شد تا  143میلیون یورو بانک را
دریافت کنیم .برای جذب این رقم باید  50درصد
پیشرفت کار داشته باشیم و الزمه این مسئله این
است که مردم و مسئوالن در این رابطه همکاریهای
خود را افزایش دهند.
جلیلی در پایان گفت :ما در پایان سال سعی
خواهیم کرد از  25اسفند حفاری نداشته باشیم و از
 29اسفند تا  4فروردین  1397کار تعطیل شود و بعد
از آن کار را از سر خواهیم گرفت.
ً
وی در عین حال گفت :حتما کاری خواهیم کرد
که از  25اسفند کانالهای روبازی نداشته باشیم و در
جاهایی که مراسمی مثل عروسی دارند کار را کمی به
عقببیندازیم.
استقالل سرپرست شهرداری هم در این جلسه
خواستار آسفالت معبرهای تخریب شده گردید و
گفت :بجز آسفالت ،نظافت مسیر را هم مدنظر قرار
دهید و نسبت به جمعآوری مصالح و شنهای رها
شدهاقدامکنید.
در این رابطه بنا شد تا نهایت همکاری در این
رابطهانجامگیرد.
در جلسه شنبه شب تمام اعضای شورا حضور
داشتند.

بیتا فسایی /نیریزان فارس:
مراسم تجلیل از فرهنگیان
و اندشآموزان برگزیده
مسابقات فرهنگی هنری ،با
حضور مسئوالن شهرستانی
در سالن هنرستان شهید باهنر
برگزار شد.
قرهچاهی مدیر آموزش و
پرورش در این جلسه ضمن
تشکر ویژه از برگزیدگان
این مسابقات گفت :شما
دانشآموزان عزت و افتخار
ما هستید .دانشآموزی که
در زمینه هنر پیشرفت کند
قطعاً در زمینه علم و تحصیل
نیز موفق خواهد بود و آینده
درخشانی خواهدداشت.
وی ادامه داد :ما امروزه
دچار آسیبهای اجتماعی
هستیم که تهدیدی جدی
برای جامعه ما ،دانشآموزان

و خانوادهها است .به همین
منظور هر چقدر بتوانیم
دانشآموزان را در زمینههای
فرهنگی ،هنری ،قرآنی و...
تشویق کنیم ،کار بسیار
بزرگی در راستای ریشهکنی
این آسیبها انجامدادهایم.
صادقی ،رئیس فرهنگی و
هنری آموزش و پرورش فارس
نیز مهمترین هدف آموزش و
پرورش را تربیت اعالم کرد و
افزود :قطعاً مهمترین هدف
آموزش و پرورش تربیت است.
تربیت نسلی که در آینده
بتواند هم برای خود و هم برای
جامعه مفید باشد.
وی خطاب به دانشآموزان
گفت :به مهارتها توجه
کنید ،علم بیاموزید و در تمام
زمینههای علمی ،فرهنگی،
هنری و ...پیشرفت کنید.

همچنین
قرهچاهی
شهرستان نیریز را دارای
ظرفیت و پتانسیل باال در
زمینه علم و هنر دانست و
یادآور شد :در این راستا اگر
مسئوالن عنایت بیشتری
داشته باشند شاهد شکوفایی
استعدادهای بیشتری در
شهرستان خواهیم بود.
در این همایش از 190
دانشآموز برگزیده استانی
در رشتههای مختلف
فرهنگی و هنری و گروه
همسرایان فرهنگی
سرود
ُ
ُکر با اهداء هدایا و لوح تقدیر
تجلیل شد.
گفتنی است گروه سرود
همسرایان ُکر به مقام اول
ُ
استان و سوم جشنواره کرال
فرهنگیان کشور دست یافته
است.
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