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آرشيو

60درصد از باغهاي پسته
به آفت ،آلوده شد

جامج�م آنالي�ن 20 ،ارديبهش�ت  : 1389مدي��ر
جهادكشاورزي س��يرجان گفت« :آفت سن قرمز بيش
از 60درص��د از باغهاي پس��ته س��يرجان را آلوده كرده
است ».احمد مس��عودي اظهار داشت « :آفت سن قرمز
بي��ش از 60درصد از باغهاي پس��ته س��يرجان را آلوده
كرده اس��ت .اين آفت تاكنون بي��ش از 32هزار هكتار از
باغهاي پسته يعني 60درصد از  54هزار هكتار پستههاي
ثمري س��يرجان را در برگرفت ه است كه موجب كاهش
20درصدي محصول پس��ته در صورت ع��دم مبارزه با
آفت ميش��ود ».او افزود« :آفت سن قرمز در سالجاري
به دليل خشكس��الي و كمبود غذا در مراتع و در نتيجه
مهاجرت سن قرمز به سمت باغها و مزارع پسته است».
مسعودي تصريح كرد« :كشاورزان پستهكار براي مبارزه با
آفت بايد سمپاشي باغها را انجام دهند و به كارشناسان
جهادكش��اورزي س��يرجان مس��تقر در مراكز خدمات
جهادكشاورزي در دهستانها و مديريت جهاد كشاورزي
مراجعه كنند .كنترل اين آفت زيانبار بستگي به همكاري
كشاورزان با اين كارشناسان دارد ».مدير جهادكشاورزي
سيرجان با اشاره به خدمات اين نهاد به كشاورزان گفت:
«طرح لولهگذاري در محل موتور پمپ قائمآباد با حجم
عمليات اجرايي س��ههزار و  700متر از نوع پلياتيلن به
قطر  250ميليمتر اجرا شد».

انتقال آب از سرشاخههاي كارون
باغهاي پسته را نجات ميدهد

ايان�ا ،اس�فند  :89انتقال آب از سرشاخههاي كارون
باغهاي 15هزار كش��اورز كرماني را از خشكسالي نجات
داده و از مح��ل تجارت پس��ته ارزش ريالي قابلتوجهي
براي كش��ور خواهد داش��ت .عضو انجمن پسته كشور
گفت :انتقال آب از سرش��اخههاي كارون كه از  15سال
گذش��ته مطرح ش��ده و به علت سياس��تهاي مختلف
دولته��ا هرگز به مرحله اجرا نرس��يده اس��ت ميتواند
باغهاي 15هزار كش��اورز كرماني را از خشكسالي نجات
ده��د .رضا نظري افزود :كمبود آب و مش��كالت انتقال
منطقهاي آب كه توسط سازمان آب و برق كرمان اعمال
ميشود باعث شده است وضعيت باغهاي پسته به شرايط
مطلوب خود نرسد.

نرخ بيكاري
مشكل اصلي استان فارس است

 قان�ون 10 ،بهمن  :90نماينده «ف��ارس» در مجلس
گفت :بارها از مس��ووالن خواستهايم كه به استان بزرگ
و پهناور ف��ارس با پنج ميليون جمعيت توجه داش��ته
باشند؛ مشكل بيكاري ،جوانان استان فارس را آزردهخاطر
كرده و توانايي گرداندن خانواده بس��يار مش��كل ش��ده
است .نصراهلل كوهيباغاناري كمبود آب براي كشاورزي
در اس��تان فارس را نيز از ديگر مشكالت اين شهرستان
عن��وان كرد و گفت :همانطور كه ميدانيد اين اس��تان
يكي از قطبهاي كش��اورزي كش��ور است و كمبود آب
براي كش��اورزي به شدت مردم كشاورز ضربه وارد كرده
است و ما بارها از مسووالن خواستهايم تا در اين خصوص
چارهاي بينديشند .كوهي با بيان اينكه تامين منابع آبي
از مهمترين اولويتهاي شهرس��تان سروستان به شمار
ميرود ،تصريح كرد :همچنين اس��تقرار ادارات دولتي و
تامين زمين مورد نياز مسكن مهر از جمله مشكالت اين
شهرستان نو پا به شمار ميرود و در اين راستا مجموعه
مديريتي استان فارس تالش ميكند تا با تامين اعتبارات
و رايزنيها ،نيازمنديهاي اين شهرستان را برطرف كند.

برخي از قوانين شوراي شهر شيراز
قانوني نيست

مه�ر 23 ،بهمن  :90فرماندار ش��يراز گفت :برخي از
قوانين مصوب شده در شوراي شهر شيراز قانوني نيست.
جواد زرينكاله افزود :طي مدت گذش��ته براي مصوبات
شورا گروهي در فرمانداري تشكيل شده كه تمامي اين
مصوبات را مورد بررس��ي قرار ميده��د .او ادامه داد :از
جمله مشكالت شهر شيراز معارضان به پروژههاي عمراني
است كه البته برخي از اين مباحث به حق است ولي بايد
توجه داشت كه برخي از افراد اين شهر بحث تحريكات
را در دس��تور كار خود قرار دادهاند .فرماندار ش��يراز در
ادامه س��خنان خود با بيان اينكه باي��د برنامهريزيهاي
بلندمدت براي توسعه شيراز ارايه شود افزود :شيراز بهطور
محسوسي نسبت به برخي ش��هرها دچار عقبماندگي
است و بايد براي توسعه آن برنامهريزي شود .وي يادآور
شد :مشكل ما در استان فارس و شيراز اين است كه براي
انجام كارها و طرحها ،پيگيريها انجام نميش��ود و براي
رفع مشكل طرحها اقدامي صورت نميگيرد.

دانشگاه شيراز
باغ ارم را واگذار نميكند

مهر 19 ،بهمن  : 90رييس دانشگاه شيراز گفت :اين
دانشگاه تصميمي بر واگذاري باغ ارم به دستگاهي ديگر
ندارد .محمد موذني درباره عدم رسيدگي دانشگاه شيراز
به باغ ارم افزود :فعاليتهاي زيادي در راستاي حفظ و
نگهداري اين باغ از جانب دانشگاه شيراز صورت گرفته
كه باعث شد اين باغ به ثبت جهاني برسد .وي ادامه داد:
با اينكه هزينه حفظ و نگهداري اين باغ بسيار باالست
و درآمد ساالنه اين باغ فقط رقمي معادل  250ميليون
تومان اس��ت اين دانش��گاه ب��اغ ارم را واگذار نميكند.
رييس دانشگاه شيراز با اشاره به اينكه هيچ دستگاهي
نميتوان��د باغ ارم را اداره كن��د ،تصريح كرد :اين باغ با
روشهاي علمي ساماندهي ميشود و به غير از ما هيچ
دستگاه ديگري نميتواند مباحث و ملزومات در حفظ
اين باغ را رعايت كند.

چهارشنبه  17اسفند1390

اروپا صادرات «ماده موثره» سموم كشاورزي را به دليل تحريمها به ايران ممنوع كرده است

سرطان در مركز توليد پسته ايران

واژه ياران��ه يا به عبارتي كمك نقدي در يكس��ال و
اندي بسترساز فرهنگ هر محفل و مجلسي در ايران شده
و بيشتر زبانزد عامه مردم در ابعاد نوشتاري ،شنيداري و
ديداري قرار گرفته اس��ت .آنچه در قراين و شواهد آمار
رسمي و نيمه رس��مي در ماههاي اخير از مراكز شوراي
حل اختالف مناطق گوناگون ايران حكايت دارد ،داللت
بر نزاع خانوادگي بين زوجين بوده و هرچه زمان ميگذرد
آمار بيش از پيش خواهد بود .اما از نگاه ادبي و كالسيك،
الفاظ اجتماعي يارانه در بستر عناوين مسافر ،گردشگر،
توريست ،جهانگرد ،زوار و ...معناي ديگري پيدا ميكند.
شايد قرار دادن اين دو كلمه وزين يارانه و گردشگر (زوار
و )...در كنار هم براي رس��يدن به يك هدف و نيز اهداف
بلندمدت ،نگاه استراتژيك نباشد ولي اين عنوان يارانه در
جامعه امروزي ايران زمين نهادينه ش��ده و نميتوان به
راحتي آن را در الفاظ پنهان ،پنهانكاري كرد.
اگر در آمار پايانههاي مس��افربري ريلي و چرخي در
شهرهاي كالن و خرد در يك سال اخير كمي تعمق شود،
مالحظاتي حاصل ميشود مبني بر اينكه حركت مسافران
گردشگر در نماد زيارت معنوي در قالب تورهاي زيارتي يا
خانوادگي به شهرهاي مذهبي ازجمله مشهد ،قم ،شيراز،
ري ،قزوين و ديگر مناطق مذهبي رو به فزوني بوده و هر
روز اين آمار متغير است .الزمه دقت در آمارگيري هزينه
مصرفي يارانه در برقراري تداوم صنعت گردشگري در امور
زيارتي و س��ياحتي در ادامه پرداختها بوده مشروط بر
اينكه تورم اجتماعي و لرزش ريالي ايراني در كار نباشد.
 وجود مس��افر ي��ا زوار يا گردش��گر و ...و ترويج آندر فرهنگ جغرافيايي در محورهاي گوناگون نسبت به
ساكنان يا ش��هروندان مقيم و مهاجران آن ،متغير بوده
و در اين راس��تا بايد نيازهاي ملي و مذهبي آنجا را مورد
كنكاش قرار داد بهطوريكه در بس��تر خاص و عام و نيز
نگاه ژئوپليتيك (جغرافياي سياس��ي) بررس��ي دقيق و

اين عضو مركز تحقيقات پس��ته ايران ،از شرايط آب و هوايي و
خشكسالي بهعنوان سومين دليل گسترش آفات پسته نام برد.
به گفته وي با بروز خشكس��الي و خش��ك شدن مراتع اطراف
باغات پسته« ،س��ن قرمز» از اين مراتع به سمت باغات پسته
هجوم آورده اس��ت .دكتر عبداللهي گف��ت« :حمله اين آفت،
باعث ش��د تا كش��اورزان از سمهاي قوي اس��تفاده كنند .اين
سمها ،موجوداتي را كه به طور طبيعي با آفات مقابله ميكردند
از بين برد و باعث ش��د تا آفات طغيان كنند ».اين عضو مركز
تحقيقات پسته ايران از «عدم مديريت زمان سمپاشي» بهعنوان
دليل ديگر تاثير نداشتن سمپاشي باغات پسته نام برد و افزود:
«كش��اورزان به دليل دانش پايين و ريسك گريزي باال ترجيح
ميدهند براي محكمكاري و محافظهكاري بيشتر دايما از سم
استفاده كنند ،در صورتي كه براي مبارزه با حشره بايد زماني كه
در حالت پوره است ،از سم استفاده كرد اما كشاورزان سموم را
در زمانيهايي كه در مرحله تخمگذاري است يا حشره بالغ شده،
استفاده ميكنند و به همين دليل سمپاشيها موثر نيست».
سموم كشاورزي باعث خشك شدن درختان شده است
يكي از كش��اورزان شهرستان انار كه خواست نامش فاش

نشود ،به «شرق» گفت« :ما قبال هر سال سه يا چهار بار بيشتر
باغات پس��ته را سمپاش��ي نميكرديم اما در سال  90مجبور
شديم هر هفته باغات را سمپاشي كنيم».
وي افزود« :متاس��فانه سموم فعلي نه تنها در دفع آفت
موثر نبودند بلكه باعث خش��ك شدن بس��ياري از درختان
پس��ته نيز شدهاند ».اين كش��اورز همچنين درباره سمهاي
«آميتراز و آندوسولفان» كه منسوخ شدهاند ،گفت« :در اين
مورد به كش��اورزان اطالعرساني كافي نشده و آنها همچنان
از اين س��مها كه در بازار عرضه ميشود ،استفاده ميكنند».
خبرگ��زاري مهر نيز چن��دي پيش گزارش داد« :اس��تفاده
بيرويه از س��موم منسوخ ش��ده و ارزان قيمت در يك سوم
باغهاي كش��ور و مزارع كش��اورزي كرمان عالوه بر به خطر
انداختن منابع طبيعي ،احتمال بروز سرطان معده را افزايش
داده است ».ناصر طاهري ،مدير حفاظت نباتات سازمان جهاد
كشاورزي كرمان گفته است« :با توجه به اثرات مخرب برخي
سموم بهويژه آندوس��ولفان واردات ،توزيع و مصرف اين سم
ممنوع اس��ت ».اسماعيل نجار ،استاندار كرمان نيز چند ماه
پيش درخصوص استفاده از سموم منسوخشده هشدار داد و

نگاه گردشگري به يارانه
معصومه فرهادنيا

سيستماتيك بهعمل آورد كه چگونه پرداخت اندك يارانه
ميتواند نقشي ممتاز يا متوسط يا ضعيف در سير و سفر
يارانهبگيران داش��ته باش��د؟! در اينجا الزم ميشود قبل
از اش��اره يا تحليل به نگاه گردشگري با جوهره يارانه به
قوانين وضع شده آن در نظام اقتصادي كشور توجه شود.
در متن قانون هدفمند ك��ردن يارانهها يا به عبارتي
حذف سوبسيد ،حاملهاي انرژي و ديگر موارد مندرج در
قانون فوقالذكر بايد به اين موارد توجه داشت ،از جمله
در ماده چهار آن كه شرح داده است« :دولت موظف است
به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي جمهوري اس�لامي ايران ،نسبت به هدفمند
كردن يارانه گندم ،برنج ،روغن ،ش��ير ،ش��كر ،خدمات
پس��تي ،خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافري)
اقدام كند».
از اينكه به اي��ن ماده قانون در قانون هدفمند كردن
يارانهها اش��اره ش��ده ،اين منظور استنباط ميشود كه
خدمات عمومي ازجمله ريل��ي بهمنظور جابهجا كردن
مسافران مذهبي با نازلترين قيمت و ديگر موارد صورت
گرفت��ه ارزانتر باش��د ،درصورتيكه مالحظه ميش��ود
اينگونهنيست!
 يك��ي از مواردي كه در اين يكس��ال و اندي موردپرسش عامه مردم ايران درخصوص يارانه بوده ،اين است
كه آيا تاريخچه فلسفه وجودي اين قانون مربوط به سال
 1389اس��ت؟ در پاسخ بايد اشاره داشت خير ،اينگونه
نيس��ت .چرا؟! به اين دليل كه اين امر با ش��كلي ديگر،
سابقه چند دههاي در ايران دارد .اگر اوراق تاريخ ورق زده

*

شوند ،مالحظه ميشود كه در ابتدا جهتگيري حمايتي و
يارانهاي حكومتي و دولتي در بخش كشاورزي در ايران به
دوره صفويه ارتباط پيدا ميكند .در اين سياست در دوره
قاجاريه به تدابير توس��عهاي در امر زراعت بيشتر توجه
شد بهطوريكه دادن بذر به مستاجران يا رعاياي مالكان
عمده ،به صورت رايگان مقرر ش��د .از آن تاريخ به بعد تا
حدود اوايل حكومت پهلوي يعني در سال  1311هجري
خورشيدي دخالت مستقيم دولتين وقت در عرضه و تقاضا
و به ويژه توليدات در شاخص كشاورزي و باالخص در امر
سيلوسازي به مصوبه قانوني مجلس ارتباط پيدا ميكند.
قان��ون حمايت از مصرفكننده و توليدكننده در قبل از
پيروزي انقالب اسالمي و نيز شكلدهي سهميهبندي در
زمان جنگ تحميلي از ديگر سياستهاي يارانه و سوابق
آن در ايران بوده است ولي امروزه نگاه به يارانه ،از ديدگاه
تفريح و گردش��گري ،ديدگاهي مبهم ب��وده و نميتوان
ميزان مشخص آمارهاي آش��كار و پنهان را درخصوص
دريافت يارانهها توس��ط ش��هروندان و نيز مصرف آن در
صنعت گردشگري بررسي و تحليل كرد.
در تقس��يمبندي يارانهها ،زيرمجموعههاي زيادي به
وجود آمدهاند كه خارج از بحث گردشگري و يارانه بوده اما
آنچه به امر سفر ارتباط پيدا ميكند ،سفر كارت كارمندان
دولت و نيز يارانه نقدي خواهد بود كه بايد مشخص شود
كه آيا هر شهروند ايراني ميتواند با دريافت اين مبلغ يارانه
و با اين تورم سرسامآور به سفر و به ويژه سفرهاي مذهبي
در داخل كش��ور و ديگر اماكن مذهب��ي خارج از ايران از
جمله به كشورهاي عراق و حجاز سفر كند يا خير؟

گزارش كوتاه
مصوبهاي بلندپروازانه يا گامي براي پيشرفت

روياي «هدف »90محقق نشد

محمدرضا نسبعبداللهي
روند افزايش��ي آمار بيماران س��رطاني در شهرستانهاي
رفس��نجان و انار كه دو قطب اصلي توليد پسته ايران هستند،
نگاهها را متوجه س��موم كشاورزي كرده كه باغداران پسته در
استفاده از آنها در رتبه نخست قرار دارند.
محمد جعفري ،مديركل بيمه خدمات درماني استان كرمان
گفته است« :در استان كرمان طبق آخرين آمار هشت هزار نفر
به بيماري س��رطان دچار هستند و روزانه هفت نفر نيز به اين
آمار افزوده ميشود».
ب��ر پايه آمار رس��مي ،اس��تان كرمان مقام نخس��ت را در
استفاده از سموم داراست و در استان كرمان نيز شهرستانهاي
رفسنجان و انار در رتبه نخست قرار دارند.
در اين دو شهرستان ساالنه حدود  90هزار تن پسته توليد
ميشود كه بهطور عمده در روستاهاي اطراف رفسنجان پسته
فندقي ،در شهرستان انار پس��ته اكبري ،در بخش كشكوييه
پس��ته كلهقوچي و در بخ��ش نوق پس��ته احمدآقايي توليد
ميشود .شهرستان انار در سال حدود 30هزار تن پسته توليد
ميكند و شهرستان رفسنجان و توابع آن يعني نوق و كشكوييه
نيز حدود  60هزار تن پسته توليد ميكنند .در شهرستانهاي
انار و رفسنجان نزديك به  50هزار كشاورز و باغدار پسته وجود
دارد.
افزايش بيسابقه استفاده از سموم
ميزان استفاده از سموم در باغات پسته اين دو شهرستان
در بهار و تابستان سالجاري به شكل غيرطبيعي و بيسابقهاي
افزاي��ش يافت به گونهاي كه باغداران پس��ته در ش��ش ماهه
نخس��ت سال  ،1390هر هفته اقدام به سمپاشي باغات پسته
كردهاند .اين حجم اس��تفاده از سم در مبارزه با آفات پسته نه
تنها باعث نش��د كه اين آفتها نابود ش��وند بلكه تنها دو ،سه
روز پس از سمپاش��ي ،آف��ات دوباره درختان پس��ته را در بر
ميگرفتن��د .مقامهاي محلي در س��ازمان جهاد كش��اورزي
شهرستانهاي رفس��نجان و انار هش��دار دادهاند كه استفاده
از س��موم «بيكيفيت» باعث «طغيان» آفات پس��ته ش��ده
اس��ت .در همين حال روند افزايشي بيماران سرطاني در اين
ش��هرها ،نگرانيهايي را درخصوص تاثيرات «مخرب» سموم
كشاورزي به دنبال داش��ته است .مقامهاي محلي در اين دو
شهرستان ميگويند به دليل تحريمها ،مدتي است كه «ماده
موثره» براي توليد س��موم كش��اورزي ،ديگر از اروپا وارد ايران
نميش��ود و كارخانههاي توليدكننده سم ،اين ماده را از ساير
كش��ورها از جمله چين وارد ميكنند .محمد گرجي ،رييس
جهاد كشاورزي شهرس��تان انار به تازگي در جمع كشاورزان
اين شهرس��تان گفته است« :در زمينه كشاورزي ما اكنون در
جنگيم .واردات كودهايي همچون س��ولفات پتاس��يم و سوپر
فسفات در اثر تحريمها قطع شده و در ازاي آن كودها و سموم
تقلبي ،بيكيفيت و حتي با اثرات معكوس و با قيمت ارزانتر
از نمونههاي معمولي به فروش ميرسانند ».اين مقام سازمان
جهاد كشاورزي از چنين وضعيتي به عنوان يكي از «توطئههاي
جن��گ نرم» نام برده و افزوده اس��ت« :در اين جبههها بايد با
برنامهريزي و با تبعيت از فرماندهاي واحد دفاع و مقابله كنيم».
طغيان آفات در باغات پسته
دكتر محمد عبداللهي ،عضو هيات علمي موسسه تحقيقات
پس��ته ايران نيز در گفتوگو با شرق از «سمهاي بيكيفيت،
سمهاي منس��وخ ش��ده ،خشكس��الي و عدم مديريت زمان
سمپاش��ي» به عنوان چهار دليل تاثيرنداش��تن سمپاشي در
باغات پسته و طغيان آفات نام برد.
عبداللهي گفت« :كش��اورزان تاكيد ميكنند كه كيفيت
سمها پايين است ،يعني ماده موثره موجود در سمها كم است.
ماده موثره هم به دليل تحريمهايي كه وجود داشته ،كمتر وارد
و باعث شده كه كيفيت سموم پايين بيايد».
وي همچنين استفاده از دو سم «منسوخشده» به نامهاي
«آميتراز و آندوسولفان» را كه مدتي است در عرصه بينالمللي
ممنوع شده ،يكي ديگر از داليل نابودنشدن آفات پسته دانست.
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گفت« :استفاده بيرويه از سموم كشاورزي ،عوارض بهداشتي
گس��تردهاي از جمله سرطانها به خصوص سرطان معده را
به همراه دارد».
به گفته محمدعلي اميري ،مس��وول واحد حفظ نباتات
مديريت جهاد كش��اورزي رفسنجان ساالنه حدود  800تن
سم در باغات پسته اين شهرستان استفاده ميشود.
محمدعلي اميري با بيان اينكه مشكل اساسي ما توزيع
سموم تقلبي است ،ميگويد« :اين سموم فقط از نام كارخانه
استفاده ميكنند در حالي كه برچسب سموم و تاريخ مصرف
آن را تغيي��ر ميدهن��د و اين نوع س��موم را در كارگاهها و
انبارهاي زيرزميني تهيه ميكنند ».مسعود محمودي ،مدير
جهاد كشاورزي شهرس��تان رفسنجان نيز مصرف بيرويه
س��موم را در اين شهرس��تان يك «خطر جدي» ميداند و
ميگويد« :برخي محدوديتها در واردات سموم كه ناشي از
تحريمهايي است كه عليه كشورمان اعمال ميشود از داليل
بيتاثيري سموم موجود در بازار است ».با وجود هشدارهاي
مقامهاي دولتي ،همچنان سمهاي آندوسولفان و آميتراز در
بازار به فروش ميرس��ند .به گفته كارشناسان اين دو سم
كه براي انس��ان و محيطزيست خطرناك هستند به دليل
ارزان بودن و ماندگاري باال هنوز مورد اس��تفاده كشاورزان
قرار ميگيرد .كارشناس��ان ميگويند اين سموم به دليل
ماندگاري باال حتي پس از اينكه محصول پس��ته از درخت
چيده ميش��ود ،روي پسته وجود دارند و اين مساله باعث
بروز بيماريهايي مانند س��رطان در بين مصرفكنندگان
خواهد شد.
با وجود هشدارهاي مقامهاي جهاد كشاورزي درخصوص
تاثير تحريمها بر كيفيت سموم توليدي در ايران اما همچنان
اين س��موم روانه بازار ميش��وند .كش��اورزان نيز ظاهرا جز
اس��تفاده از اين سموم كه به گفته كارشناسان براي سالمت
«انسان ،محيطزيست و محصول پسته» خطرناك است ،چاره
ديگري ندارند.

براب��ر آمارهاي اشارهش��ده پرداخ��ت يارانه نقدي به
خانوارهاي ايراني در سراس��ر كشور ،پس از اجراي قانون
هدفمندي يارانهها از ديماه سال 1389تاكنون به مدت
حدود  14ماه متوالي براي حدود 73ميليون ايراني مبلغ
حدود 46هزارو 500ميليارد تومان بوده اس��ت( .روزنامه
ايران-شماره-5006ص)90/11/20-8
از دو ديدگاه گردش��گري طبيعت (اكوتوريس��م) ونيز توريس��م مذهبي در ايرانزمين ،ك��ه هر يك از آنها
ارمغانآور زيباترين اثرات مثبت روحي و معنوي براي هر
ايراني است ،نميتوان اين مقدار يارانه نقدي را با توجه به
هزينههاي گزاف زندگي به آنها اختصاص داد! و با وجود
تورم در همه زمينهها ،اين بضاعت مالي به شهروند ايراني
داده نخواهد ش��د كه بتوانند اندوختهاي داش��ته و آنرا
صرف سفر كنند! اگر به اين امر مهم توجه خاص و نگاه
خوشبينانه شود ،شايد بتوان گفت عدهاي قليل از مردم
ايران در مناطق روستايي با قناعت خاص بتوانند مقداري
از يارانه را پسانداز و آنرا صرف س��فر زيارت امام هشتم
ش��يعيان در شرق ايران و در شهر طوس سابق و مشهد
امروزي در استان خراسانرضوي بهمنظور طلب حاجت از
آن امام همام بكنند و!...
پس ميتوان اينگونه نتيجه نس��بي گرفت كه اين
مق��دار دريافت يارانه نقدي در ايران با ش��رايط س��خت
اقتصادي فعل��ي هيچگونه امكان��ي را از ديدگاه تفريح،
گردش ،گردش��گري ،زيارت ،س��ياحت و امثالهم فراهم
نخواه��د كرد بلكه بايد تدابير بيش��تري اتخ��اذ كرد تا
انديش��ههاي اجرايي و متناسب ،در خور شأن و شوكت
ملت ايران باشد و چرخش صنعت گردشگري در تمامي
ابعاد معنوي و مادي خويش در چهار فصل سال با نگرش
به تغييرات آبوهوايي براي هر شهروند ايراني با نازلترين
هزينه مهيا شود.
*دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا -برنامهريزي توريسم

مه�ر :تع��دادي از پروژهه��اي عمران ش��هري
ش��يراز كه با عنوان «هدف »90ق��رار بود تا پايان
س��ال  90افتتاح ش��ود ،به بهرهبرداري نرس��يد تا
اين موض��وع را در ذهن متبادر كنند كه هدف90
رويايي بلندپروازانه بود كه ش��يراز آمادگي اجراي
همه آنها را نداش��ت .توجه به چشمانداز از جمله
برنامههايي بود كه طي چند س��ال گذش��ته مورد
استقبال تمامي مسووالن كش��وري و استاني قرار
گرفت كه در اين راس��تا ش��وراي سوم شهر شيراز
حدود س��ه س��ال پيش اقدام به تصويب  33پروژه
عمراني با چش��مانداز س��ال  90كرد كه به عنوان
پروژههاي «هدف  »90مطرح ش��د .بهرهبرداري از
اين پروژههاي رويايي ميتوانست كالنشهر شيراز را
در حوزه شهري به يك جهش بلند برساند .از يك
سو با بررسي پروژههايي كه در اين مصوبه گنجانده
ش��ده اين موضوع مد نظر قرار ميگيرد كه ش��ايد
هدف 90مصوبهاي بلندپروازانه بود كه از روز اول نيز
نسبت به افتتاح آن اميدي وجود نداشت .از سوي
ديگر شايد شوراي شهر قصد داشت با تصويب اين
پروژهها ،ش��يراز را آماده پيشرفت در حوزه شهري
كند و با اين كار قدمي رو جلو براي ش��يراز بردارد.
اين مصوبه در حالي ارايه ش��د كه در آن دوران هم
شوراي شهر و هم شهرداري شيراز در اجرايي كردن
اين  33پروژه بزرگ با اعتبارات چندصدميلياردي
را بلندپروازي ميدانستند اما در راستاي به حركت
درآوردن ش��هر اقدام به تصويب اي��ن تعداد پروژه
هدف  90كردند ك��ه البته طي اين مدت تعدادي
از پروژههاي ديگر ش��هر شيراز تحت همين نام به
مجموعه  33پروژه اضافه شد.
پروژههاي هدف 90
اما در حال حاضر كه در اواخر سال  90هستيم
نه تنها برخي از اين پروژهها به اتمام نرس��يد بلكه
برخ��ي از اي��ن پروژهه��اي عمراني ك��ه اكثر آنها
تقاطعهاي غيرهمس��طح و پلهاي بزرگ است يا
كلنگزني شده يا اينكه شروع عمليات اجرايي آنها
به سال آينده سپرده شده است .اين درحالي است
كه پروژههاي هدف  90بايد تا پايان س��ال  90در
ش��هر شيراز به اتمام ميرس��يد .در اين ميان بايد
گفت كه از پروژههاي هدف  90ش��هرداري شيراز،
تقاطع غيرهمسطح س��تارخان در مرحله تجهيز
كارگاه اس��ت ،بزرگراه كوهس��ار مهدي 50درصد،
تقاطع غيرهمس��طح معاليآباد 20درصد ،بزرگراه
آرين پنجدرصد ،تونل كوهس��ار مهدي 55درصد،
تونل سعدي 75درصد و تقاطع غيرهمسطح ميدان
قصردشت بهزودي كلنگزني ميشود و همچنين
پل وليعصر در حال مطالعه است .پروژههايي نيز
نظير بزرگراه حسيني الهاشمي ،تقاطع غيرهمسطح
دفاع مقدس ،تقاطع غيرهمس��طح بلوار چمران به
مطهري ،تقاطع غيرهمس��طح دفاع مقدس ،پروژه
آرامستان احمدي و تقاطع غيرهمسطح سرداران به
ساحلي نيز به اتمام رسيده است.
50درصد پروژههاي هدف  90افتتاح شده است
ش��هردار ش��يراز با اش��اره به آخرين وضعيت
پروژههاي هدف  90ش��هرداري ش��يراز ،گفت :در
حال حاضر حدود 50درصد از اين پروژهها افتتاح و
حدود 25درصد كلنگزني شده و حدود 20درصد
نيز عمليات اجرايي آنها آغاز نش��ده است .عليرضا
پاكفطرت تصريح كرد :تا پايان سال  91كلنگزني
و عمليات اجرايي تعدادي ديگر از اين پروژهها انجام
ميشود و حدود 80درصد آن به اتمام خواهد رسيد.
او تصريح كرد :اما تقاطع غيرهمسطح و پل كابلي
وليعصر اواخر  92يا  93به بهرهبرداري خواهد رسيد.
شهردار شيراز با بيان اينكه انجام 50درصد از يك
برنامهريزي نش��ان از موفقيت دارد ،يادآور شد :اگر
در ي��ك دوره زماني پيشبينيهاي صورت گرفته
از رون��د اجرايي كردن پروژهها ب��ا 50درصد انجام
فعاليت همراه باش��د بهطور يقين اين برنامهريزي
موفقيتآميز بوده اس��ت .پاكفطرت تصريح كرد:
كساني موفق هستند كه تفكرات بلند داشته باشند
و در اين راستا خود اعضاي شوراي شهر نيز بهخوبي
ميدانستند كه انجام اين تعداد پروژه طي اين مدت
بسيار مشكل خواهد بود .او با اشاره به اينكه افتتاح
اين تعداد پروژه طي يكي ،دو سال گذشته در تاريخ
ش��يراز بيسابقه بوده ،يادآور ش��د :در طول دوران
صدساله شهرداري شيراز به اندازه چند سال گذشته
پ��روژه افتتاح نش��ده بود كه اين نش��ان از توانايي
شوراي شهر و شهرداري شيراز دارد.
شيراز در حال پوست انداختن است
عضو شوراي شهر ش��يراز درباره پروژههاي هدف
 90گفت :بزرگ گرفتن پروژههاي ش��يراز باعث شد
توان اجرايي شهر افزايش يابد .محسن معين تصريح
كرد :از تع��داد  33پروژه هدف  90بيش از 60درصد
اجرايي ش��ده و حدود 20درصد نيز در س��الجاري
شروع ش��ده اس��ت .او افزود10 :درصد از پروژههاي
هدف  90ش��هرداري شيراز س��ال آينده كلنگزني
خواهد شد .عضو ش��وراي شهر شيراز با بيان اينكه
پروژههاي هدف  90كمك بزرگي به پيشرفت عمراني
شهر شيراز داشته ،گفت :شهر شيراز به شهري عمراني
تبديل شده و ما امروز شاهديم كه اين شهر در حال
پوست انداختن است .به هر حال بايد در نظر داشت
كه اين پروژهها براي توس��عه شهري شيراز در زمان
مقرر به بهرهبرداري ميرسيد و براي تحقق اين مهم
بايد تمام متوليان امر نسبت به جذب اعتبارات و منابع
مالي آن جديت ميكردند .با روند فعلي كه در حال
طي شدن است نميتوان به بهرهبرداري از پروژههاي
باقيمانده در زمان اعالم ش��ده اميد داش��ت و در اين
خصوص متوليان امر بايد تمهيدات الزم را بينديشند.

