neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir

سرمقاله
برنامه تیم جدید
اقتصادی دولت چیست؟

C M
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اخیرًا کابینه روحانی
غالمرضا شعبانپور
ترمیم شد .رئیس کل
مدیرمسئول
بانک مرکزی ،وزرای
صنعت ،معدن وتجارت ،تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،راه و شهرسازی ،و اقتصاد و دارایی
تعویض شدند.
با توجه بهدو مشکل عمده اقتصاد:
 -1تورم لجام گسیخته
 -2کاهش ارزش پول ملی ودر نتیجه افزایش
قیمت ارز
الزم است برنامه کاربردی اقتصادی دولت
بطور شفافدر اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
برنامهای قابل پایش که اثرات آن برای مردم
ملموس باشد.
اخیرًا رئیس جمهور نشستی با اقتصاددانان
داشت؛ هرچند این نشست پشتدرهای بسته
انجام شد و محتوای آن رسانهای نشد ،عالوه بر
آن مجلس تاکنون جلسات متعدد غیرعلنی
در زمینه مشکالت اقتصادی داشته ،اما مردم
انتظار اقدامی اثربخشدارند.
اینکه آمریکا با خروج از برجام جنگ روانی
و جنگ اقتصادی علیه ما به راه انداخته و
درصدد ایجاد ترس و وحشت است ،قابل انکار
نیست ،اما بیبرنامهگی اقتصادی نه قابل
توجیه است و نه قابلدفاع.
عالوه بر دولت ،سازمانهایی که خارج از
قوه مجریه قرار دارند و فعالیتهای گسترده
اقتصادی دارند نیز نمیتوانند شانه از زیر بار
مسئولیت وضعیت کنونی اقتصاد کشور خالی
کنند؛ چه اینکه نقش آنان در اقتصاد اگر از
دولت بیشترنباشد کمتر هم نیست.
چرا توسط دستگاههای نظارتی این
سازمانها مورد پرس و جو قرار نمیگیرند،
چرا مجلس شورای اسالمی بر اساس اصل
 76قانون اساسی اقدام به تحقیق و تفحص
از این سازمانها نمیکند؟ چرا همانگونه که
جلسات غیرعلنی با تیم اقتصادی دولت
میگذارد ،با سازمانهای اقتصادی خارج از
دولت این جلسات را برگزار نمیکند؟ باالخره
باید پذیرفت که زمان مسامحه با هیچ شخص
حقیقی و حقوقی نیست .همگان بایدجوابگو
باشند.
زمان آزمایش و خطا هم گذشته ،باید نظر
اساتید اقتصاد جدی گرفته شود .حداقل از
دانشمندان علم اقتصاد به عنوان مشاور در
دولت ،مجلس و سایر سازمانهای دخیل در
اقتصاد،استفاده شود،نه اینکه فقط نظرات
مشورتی را بشنوند ،بلکه عمل کنند.
مبارزه با فساد مهلک اقتصادی نیز هنوز از یک
عزم عمومی برخوردار نیست .دستگاههای
اجرایی و نظارتی که این مسئولیت سنگین
را عهدهدار هستند ،الزم است بدون هیچ
مالحظهای روزنههای مولد فساد را بسته و با
مفسدین برخورد قاطع کنند.

شاد و سالم و موفق باشید
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مهینمهرورزان

توسط آتشنشانی

مِهین مِهرورزان که آزادهاند بریزند از دا ِم جان تارها

بازدید رایگان از دودکش خانهها
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کشور برای سرمایهگذاری در نیریز

بندرعباس -پادگان شهید حقانی -آموزش غواصی برایعملیات والفجر 1364 -8خورشیدی

از راست :شهید محمدزحل ،ناشناس ،شهید اسداله سبقت ،غالمرضا زارعی ،ناصر قربانی ،شهید
حمزه آزادی ،ناشناس ،جانباز محمدآخوندینیا ،شهید جلیل ماجدی ،ناشناس (رزمندهای از
داراب)
با تشکر از جناب آقای هادی آخوندینیا که عکس را در اختیار ما قرار دادند.

پس از  7سال

جابهجایی ساختمان کتابخانه مرکزی!

در جلسه پدافند غیر عامل شهرستان نیریز مسئول
آتشنشانی نیریز خبر از بازدید رایگان از لولههای
دودکش خانهها برای وسائل گازسوز داد.
در ابتدا راهوار به اهداف برگزاری جلسه پدافند غیر
عامل پرداخت و گفت :قرار است رزمایشی جهت
آگاهسازی دانشآموزان  ۲۴آبانماه در یکی از
مدارس برگزار شود.

در این جلسه به نقاط حادثه خیز محور نیریز-
آبادهطشک و لزوم افتتاح پایگاه اورژانس جادهای
اشاره شد.
در این رابطه کچویی مسئول اورژانس نیریز گفت:
از سال  ۸۴تاکنون ،توسعه اورژانس جادهای  ۷برابر
شده است و مکانهایی که نام برده شددردستور کار
قرار دارد اما متأسفانه با مشکل مالی و نیرو روبرو
هستیم.
در حال حاضر مسیرهای غدیرگه ،قلعهبهمن،
سیمان سفید ،هرگان ،قطار بنه و چند مسیر دیگر
در برنامه قراردارد اما برای تأمین اعتبار آن با مشکل
روبرو هستیم که در این ارتباط نماینده مجلس
میتواند به ما کمک کند.

بازدید رایگان از دودکشها
خیراندیش مسئول آتشنشانی شهرستان
نیریز با اعالم اینکه در طرحی قرار است بازدید از
دودکشها توسط آتشنشانی به رایگان انجام شود
گفت :هر کس با ما تماس بگیرد به رایگان مراجعه و
دودکشها را بازدید میکنیم.
وی با بیان اینکه آتشنشانی شهرداری نیریز
نمیتواند خارج از حریم شهری خدمات ارائه دهد
گفت :در عین حال در حد امکان در خارج از حریم
خدماتی ارائه میدهیم ولی متأسفانه بارها شاهد
این بودیم که در گردنه الیرز یا استهبان خبر از
تصادفاتی به ما میدهند ،وقتی به آنجا میرویم
خبری از تصادف نیست.
وی وظیفه ماشینهای آتشنشان را شستشوی
جادهها ندانست و گفت :وظیفه ما این نیست که بعد
از یک تصادف جاده را شستشو دهیم.
وی با انتقاد از اینکه چرا ماشین آتشنشانی ریزاب
در فوالد کار میکند؟ گفت :در حال حاضر ماشین

اورژانس بین جادهای

نقاط حادثهخیز

شاهسونی رئیس راهداری و حمل و نقل جادهای
در خصوص ایمنسازی نقاط حادثهخیز گفت:
متأسفانه قراردادی با پیمانکار بسته شده بود که با

آتشنشانی در ریزاب وجود ندارد و به کارخانه
فوالد کرایه داده شده است اگر حادثهای رخ دهد تا
خودرویی از قطرویه و یا نیریز به آنجا برسد چیزی از
مکاندچار حادثه باقی نمیماند .ضمن اینکه نیروی
متخصص آتشنشان همدر آن منطقه حضور ندارد.
جانمایی اشتباه مسکن مهر
سجاد شاهسونی عضو شورای شهر نیریز در این
جلسه با انتقاد از اینکه جانمایی مسکن مهر نیریز
با مشکل روبرو است گفت :اگر همان روز اول در
جانمایی مسکن مهر دقتهای الزم انجام شده بود
بسیاری از خطراتی که احتمال وقوع آن در آنجا
وجوددارد،دغدغه مسئوالن نمیشد.
استفاده از مصالح کم کیفیت
وی با انتقاد از اینکه گران شدن مصالح ساختمانی
سبب شده تا مردم رو به ساختمان سازی با مصالح
ارزان و غیر استاندارد بیاورند هشدار داد :متأسفانه
خانههایی که باید تا  ۱۰۰سال عمر کنند عمرشان
با مصالحدرجهدو و سه به  30سال کاهش مییابد.
وی پرداختن به بافتهای فرسوده در سطح شهر
را ضروری خواند و گفت :با توجه به اینکه مدتی
است آپارتمان سازی در نیریز شروع شده است به
خصوصدر مسکن مهر اما بسیاری از این امر غافلند
که آسانسورها باید ساالنه بازدید شوند و اگر خدای
نکرده مشکلی رخدهد بازتاب بسیار منفی به همراه
خواهدداشت.

//

بارش اولین باران پاییزی در نیریز
نام ایستگاه بارش اخیر سال زراعی 97-98
آباده

7

13

پلنگان

27

28.7

تمشولی

9

9

کوشکک

9.5

9.5

جزین

4.5

4.5

چاه نصرویه

11.9

13.7

چنارویه

20.7

21.9

دهچاه

13

13

دهمورد

9

9

دهوزیر

8

8

ریزاب

9

9

طشک

1

1

قاسمآباد

10

14

قطرویه

20

20

مشکان

26.9

27.4

نیریز

9.4

9.4

وزیره

13

13

هرگان

15

22

کنگاشی

5.5

5.5
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مرغباغملکوت

توصیههای مدیرعامل صندوق کارآفرینی
عکس :روابط عمومی فرمانداری نیریز

افزایش قیمتها به سرانجام نرسید ،اما امیدواریم
ظرف هفته آینده بتوانیم نسبت به رفع نقاط حادثه
خیز اقدام کنیم.
وی با انتقاد از اینکه نقاط حادثهخیز رو به افزایش
است گفت :متأسفانه ساخت و سازهای غیرقانونی
در حریم جاده باعث میشود راههای ارتباطی
غیراستاندارد به جاده کشیده شود و ما تا نقطهای را
اصالح میکنیم نقطهای دیگر ایجاد میشود.

15

عکس :سیدامیرحسین ابطحی
فاطمه زردشتی نیریزی،
نیریزان فارس :ساختمان
کتابخانه مرکزی نیریز یا
همان کتابخانه نیمهساخته
واقعدر میداندانشجودر جای
دیگری احداث خواهد شد و
ساختمان نیمه تمام واقع در
میدان فضل تغییر کاربری
خواهدداد.
 7سال پیش بود که کلنگ
ساخت کتابخانه مرکزی به
زمین زده شد و قرار بر این
شد که این پروژه توسط اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی و با
نظارت این اداره ساخته شده
و به بهرهبرداری برسد اما بعد از
گذشت بیش از  7سال ،اکنون
ساخت این پروژه با  2500متر
زیربنا ،به دلیل مقاوم نبودن به
جایدیگری انتقال مییابد.
کارشناس مسئول برنامهریزی

و امور عمرانی فرمانداری در
این مورد میگوید :متأسفانه
گاهی اوقات اجرای بعضی
پروژهها بهدستگاههایی واگذار
میشود که در زمینه ساخت و
ساز تخصصی ندارند و از عهده
اجرای آن بر نمیآیند.
علیرضا میرزایی ادامه داد :این
پروژه که دستگاه مجری آن
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان بود علیرغم اینکه حدود
 30درصد آن اجرا شده بود،
به دالیل نقایص فنی ،مورد
تأیید شورای فنی استان و
شهرستان قرار نگرفت و در
سال  1393پس از بازدید این
شورا از محل پروژه مقرر شد
که نسبت به مقاومسازی آن و
اجرای پروژه اقدام شود.
میرزایی یادآور شد :متأسفانه
پس از چندی مقاومسازی

اولین بارش پاییزی در نیریز در روز سهشنبه
 8آبان رخداد .ایندر حالی است کهدر سال گذشته
و در آبانماه بارندگی در نیریز رخ نداده است .این
نشانههای خوبی برای پاییز و زمستان پیشرو
میباشد.
اداره هواشناسی شهرستان نیریز میزان بارندگی
نیریز را اعالم کرد.
بر این اساس پلنگان با  28.7میلیمتر پر بارشترین
و طشک با یک میلیمتر باران کم بارانترین نقاط
شهرستاننیریزمیباشند.
در جدول استانی آمار بارندگی ،نیریز با بارش 9.4
میلیمتردر رده هفدهم قراردارد.
همچنین اداره هواشنایی پیشبینی کرد که دمای
نیریز به صفردرجه برسد.
در این پیشبینی آمده است :به باغداران ،زارعان،
دامداران ،مرغداران و گلخانهداران و ...توصیه میشود
جهت جلوگیری از خسارتهای ناشی از کاهشدما و
سرمازدگی و به خصوص انارداران جهت جلوگیری
از ترکیدگی انار پیشبینی و تمهیدات الزم را بکار
گیرند.
همچنین این بارندگی موجب نشست مسیر حفاری
شده توسط پیمانکاران فاضالب در کوچه مخابرات
شد .البته این فرونشست حادثهای را به بار نیاورد.
شهردار نیریز معتقد است که فاضالب بر اثر
بارندگیهای شدیدتر دچار نشست میگردد .او گفت:
متأسفانه عملیات زیرسازی به خوبیدر برخی نقاط
انجام نشده و این نشستهادور از انتظار نیست.
باید تأکید کنیم که عملیات فاضالب شهری یک
پروژه ملی است که توسط آب و فاضالب استان اجرا
میشود و ارتباطی با شهرداری ندارد.

//

این ساختمان نیز تأیید نشد
تا سرانجام دستگاه مجری
این بنا به پیشنهاد و پیگیری
فرماندار از اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی به اداره کل
راه و شهرسازی تغییر یافت
و اعتبارات قابل توجهی نیز
برای آن در کمیته برنامهریزی
شهرستان تصویب و ابالغ
شد که البته فاقد تخصیص
مناسب بود.
مسئول عمرانی فرمانداری
در پایان گفت :بر اساس
تصمیمات شورای فنی استان،
چون استحکام بنا مناسب
کاربری تعریف شده یعنی
ِ
کتابخانه نیست ،مقرر شد
نسبت به جایگزینی کاربری
آن اقدام و کتابخانه در محل
دیگری با رعایت کلیه الزامات
فنی احداث شود.

ماهوتی برای سال دوم

رئیس شورای شهرستان
نیریز ماند

مهدی منفرد ،نیریزان فارس :انتخابات
شورای شهرستان نیریز یکشنبه ششم
آبانماه برگزار شد و اصغر ماهوتی برایدومین
سال پیاپی با  6رأی موافق به عنوان رئیس
شورای شهرستان انتخاب شد.
از هشت نفر عضو این شورادو نفر غائب بودند.
در انتخابات برگزار شده حامد افتخاری از
شورای شهر مشکان به عنوان نائب رئیس
انتخاب شد.
مصطفی گلهدار از شورای قطرویه به عنوان
سخنگو انتخاب گردید و الهیار ندیمی از
شورای بخش مرکزی به عنوان منشی اول
برگزیده شد.
شهرستان
شورای
اعضای
دیگر
بنیهاشمی(نماینده نیریز در شورای
استان) ،حقدوست ،پیخجسته و پارسایی
میباشند.
گفتنی است این انتخابات با حضور امیری
فرماندار شهرستان نیریز انجام گرفت.
دفتر  نیریزان فارس از  7صبح تا 8شب
یکسره باز است
(پنجشنبهها تا )13:30

محمد جاللی ،نیریزان فارس :در حاشیه سفر
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید به نیریز وی از
مسئوالن خواست تا رانت مولد در نیریز ایجاد شود و
مرکز تحقیقات و توسعه راهاندازی گردد.
با وی گفتگویی ترتیبدادیم کهدر زیر میخوانید:
در ابتدا هدف از حضور و رهاورد سفرش به نیریز
پرسیدیم و نورالهزاده گفت :یکی از اهداف سفر ما
به شهرستانها بررسی نقاط قوت آنان میباشد تادر
هدفگذاریها و تصمیمگیریها تأثیر مثبت داشته
باشیم.
هدف دیگر ارائه پیشنهادات قابل اجرا به مدیران
شهرستانی میباشد .هدف ما کمک به مناطق
روستایی است .باغداران و صنعتگران باید بتواننددر
هزینه فرآوری محصول و بستهبندی گام بردارند.
کسب و کار پیشرو
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت :ما منابع
محدودیداریم و قرار استدر حوزه اشتغال و کسب
و کار تأثیرگذار باشیم .به دنبال این هستیم تا در
هر شهرستان کسب و کارهای پیشرو را شناسایی و
آنها را تقویت کنیم .اگر کارهای پیشرو تقویت شوند
مجموعهای از کارهای مختلف ایجاد و افراد بسیاری
شاغل میشوند .به عنوان مثال در نیریز محصول
انار میتواند اشتغال پیشرو ایجاد کند به همین
دلیل ما باید به این مسئله بپردازیم .اگر ما بتوانیم
فرآوریهای انار را افزایش دهیم بیتردید با رونق
باغات انار و افزایش سطح زیر کشت این محصول
روبرو میشویم.
دستگاههای مختلف و ما میتوانیم با آماده سازی
پکیجهای مختلف در امر فرآوری به مردم اطالعات
ارائهدهیم.
عملکرد ضعیف صندوق
وی در رابطه با عملکرد ضعیف صندوق کارآفرینی
امیدنیریز در اعطای وام به کارآفرینان گفت :باید
پرونده این افراد بررسی شود تا ببینیم مشکل آنها
چه بوده است .برخی مواقع انتظارات کارآفرینان
بیش از توان صندوق میباشد .متأسفانه مردم کمتر
حاضر میشوند تا در صندوق سپردهگذاری کنند و

در افزایش سرمایه مشارکت داشته باشند .سیستم
صندوق کارآفرینی امید به صورت قرضالحسنه
است و در این سیستم نمیتوان بدون مشارکت
مردم کار را پیش برد.
متأسفانه در برخی از شهرستانها مردم عادت به
مصرف منابع تسهیالتیدارند و حاضر نیستنددر این
رابطه مبلغی را سرمایهگذاری کنند و بعد از مدتی وام
مورد نظر را دریافت نمایند به همین دلیل با مشکل
روبرو میشوند.
اعتبارات واگذار شده قابل نشر نیست
وی در پاسخ به این سؤال که خبرنگاران نیریزان
فارس بارها به صندوق کارآفرینی امید مراجعه و
اعالم آمادگی کردهاند که حاضرند نوع طرح و مبالغ
اعطایی به افراد را رایگاندر هفتهنامه چاپ کنند اما
مدیر سابق صندوق با این مسئله مخالفت کرد و عم ً
ال
حجم انتقادات به صندوق بیشتر شد ،گفت :خود من
هم با این موضوع موافق نیستم .شاید کسانی که
این وامها را دریافت کردهاند موافق این امر نباشد.
اطالعات اشخاص قابل انتشار نیست اما ما میتوانیم
افرادی را به شما معرفی کنیم تا به عنوان الگو با
آنها گفتگو کنید و از کسب و کارشان گزارش تهیه
نمایید.
مشاوره به کارآفرینان
نورالهزادهدر پاسخ به این سؤال که آیا شمادر زمینه
کسب و کار به کارآفرینان مشاوره میدهید یا خیر؟
گفت :اینکه مرکز مشاورهای برای راهاندازی کسب و
کار داشته باشیم اینگونه نیست اما ما مشاورههایی
در زمینه بازار کسب و کار و نحوه ارائه محصوالت به
مراجعه کنندگان ارائه میکنیم.
تصمیمات سلیقهای
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در رابطه با
نظارت صندوق کشور بر صندوقهای شهرستانی
گفت :ما برای اینکه نظرات سلیقهایدر شهرستانها
به حداقل ممکن برسد با برخی از وزارتخانهها،
تفاهمنامههایی را به امضاء رساندهایم به عنوان
مثال با وزارت ورزش تفاهم کردهایم تا جوانانی که
متقاضی راهاندازی باشگاههای ورزشی یا کسب و

کارهایی هستند اگر از طریق ادارات ورزش و جوانان
به ما معرفی شوند ،ما به آنها تسهیالت بدهیم و یا
اینکه با میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
تفاهم نامه داریم تا کسانی که در حوزه بومگردی و
گردشگری محلی کار میکنند ،اگر سازمان میراث
فرهنگی به آنها مجوز بومگردیدهد ما برای اعطای
تسهیالت آنها اقدام خواهیم کرد.
در حوزه صنایع دستی هم به همین شکل است و
میتوانم بگویم که ما یکی از معدود صندوقهایی
هستیم کهدر حوزه صنایعدستی تسهیالتی را برای
این افراد در نظر میگیریم و تاکنون اکثر فعاالن
حوزههای صنایع دستی از ما تسهیالت گرفتهاند و
همین امر سبب شده تا بخش زیادی از اعتبارات به
صورت هدایت شده باشند.
متأسفانه افراد بدون مراجعه به سازمانهای مرتبط
به ما مراجعه میکنند و با توجه به اینکه اعتبارات ما
بر اساس کدها و سرفصلها است با جواب منفی روبرو
میشوند.
این سرفصلها سبب شده تا مسئولی که در استان
یا شهرستان قرار دارد آنچنان دستش برای اعطای
تسهیالت باز نباشد .حدود  ۷۰تا  ۸۰درصد منابع
صندوقدر شهرستانها هدف گذاری شده است.
اطالعرسانی ضعیف
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در پاسخ به این
سؤال که چرا هدفها و برنامههای صندوق اطالع
رسانی نمیشوند تا مردم بهتر بتوانند از اعتبارات و
تسهیالت صندوق استفاده کنند؟ گفت :بله کام ً
ال
درست است و نیاز است اطالعرسانیمان را در این
حوزه بیشتر کنیم.
اگر نماینده عالی دولت بودید
از او پرسیدیم اگر نماینده عالی دولت در یکی از
شهرستانها بود برای تقویت کارآفرینان چه اقدامی
انجام میداد گفت :بنده در سطح ملی سالیان سال
است که تجربه دارم و اگر من نماینده عالی دولت
در یکی از شهرستانها بودم رانت مولد را ایجاد
میکردم .رانت مولد هیچ اشکالی ندارد و در تمام
دنیا هم اجرا میشود .باید برای جذب سرمایهگذار
سیاستهای انگیزشی ایجاد شود و اگر شما این کار
را نکنید هرگز سرمایهگذار نخواهد آمد .به عنوان
نمونه در همین بختگان طرحهای بسیار مناسب
من
گردشگری را میشود ایجاد کرد .این وظیفه ِ
مسئول است تا بتوانم مجوزهای قانونی را بررسی
کنم و سرمایهگذاران را جذب نمایم.
از طرفی باید بتوانیم مرکز تحقیقات توسعه را در
این منطقه راهاندازی کنیم و مسئولیت راهاندازی
مرکز تحقیق و توسعه الزاماً با جهاد نیست و میتوان
بخشهای خصوصی به این مسئله وارد کرد.
مرکز تحقیقات توسعه در نیریز به عنوان نمونه
باید بر روی انار بررسیهایی انجام دهد تا نتایج
فرآرویهای نوین را اعالم کند .مث ً
ال چگونه از
پوست انار میشود پماد ایجاد کرد یا قرص قلب
ساخت.
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