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استان فارس با جمعیتی بالغ بر چهار و نیم میلیون 
نفر چهارمین اس��تان بزرگ کش��ور اس��ت. استانی 
تاثیرگذار در تاریخ که موزه اي از دستاوردهای نظامی، 
معماری، ادبی و فرهنگی ای��ران در ادوار مختلف بوده 
است. از س��ازه شکوهمند تخت جمش��ید تا بوستان 
و گلستان س��عدی، از مقبره کوروش تا حافظیه و در 
کنار اینها تاریخ پرفراز و نشیب ایل قشقایی و حکومت 
کریمخانی و نمونه های به جای مانده از زمان قاجار. با 
این کارنامه و همچنین نقش بس��یار بزرگ فارس در 
تأمین محصوالت کشاورزی، فارس و پایتختش را به 
نوعی مشهورترین شهر ایران در کنار تهران و اصفهان 
نیز کرده است. اما این روی زیبا به تازگی با بحران های 
جدی و س��ختی نیز مواجه شده اس��ت که مهم ترین 
آن به گفته اس��تاندار این استان، بی آبی است و بعدتر 
بیکاری. گفت وگوی »ش��هروند« ب��ا محمد احمدی 

استاندار فارس را می خوانید: 
بالطبع االن تمامی اخبار فارس حول حمله به 

آقای مطهری می چرخد؟ 
از نظر ما که آن موضوع تمام شده است.

اما از نظر مردم نش�ده است، هنوز  در کوچه و 
خیابان های شیراز و تهران حرف آن روز است؟ 

کال قرار ش��ده اس��ت دراین باره ما حرف��ی نزنیم 
و   اطالع رس��انی ها را وزارت کش��ور انجام بدهد اما 
کار واقعا تمام شده اس��ت، هیأت تحقیق آمده است 
و نتایج تحقیقات را هم تحوی��ل داده و یک تعدادی 
هم دستگیر شده اند و کار االن در اختیار قوه قضائیه 

است. 
یعن��ی االن در آس��تانه س��فر رئیس جمه��وری  
این موض��وع دیگر تمام ش��ده اس��ت و طبعا س��فر 
رئیس جمه��وری هم به ای��ن موض��وع ارتباطی پیدا 
نخواهد کرد. این طور به شما بگویم که این چالش تمام 

شده است. 
چالش اصلی تان پس چه خواهد بود؟ 

قطعا خشکسالی و آب. ش��اید ندانید که در استان 
فارس ما تنوع ش��غلی بس��یار اندکی داریم که همان 
تعداد هم وابس��ته به کش��اورزی و دامداری است که 
وابستگی کامل به آب دارند. روشن تر که بگویم  در 29 
شهرستان استان، راه معیشتی غالب مردم کشاورزی و 

دامداری است. 
میانگین عمق چاه در استان االن چقدر است؟ 
بهتر است اینطور بگویم که عمق بعضی از چاه های 
آب در سطح اس��تان به 400 و حتی 500 متر رسیده 
است و با این وجود تعداد چاه های خشک شده مان نیز 

کم نیست. 
با ای�ن وضع نگرانی از بابت آینده اس�تان هم 

وجود دارد؟ 
صد درصد. م��ا نگرانیم که در صورت این س��یکل 
خشکس��الی که االن  10 س��اله شده اس��ت به  20 یا 
30 س��ال افزایش پیدا کن��د چه سرنوش��تی انتظار 

استان را می کش��د. در 13 استان 
مش��کل دار، ما س��ومین اس��تان 
هستیم و این عمق مسأله را نشان 

می دهد. 
وضعیت سدها چطور است؟ 

سد س��یوند خالی اس��ت، سد 
تنگاب فیروزآباد صفر اس��ت، سد 
داراب صفر است، سد درود زن در 
بحران است از سد سلمان فارسی   
آبی ب��رای کش��اورزی نداده ایم و 
بیشتر برای شرب مناطق الرستان 

و اطراف نگه داشته ایم. 
بنابراین ب�ا توجه ب�ه منابع 

گازی به نظر می رسد که به سمت استانی صنعتی 
برنامه ریزی کنید؟

طبعا این اتفاق هم یک شبه رخ نمی دهد. می خواهم 
بگویم که بله برنامه ریزی ما مبتنی بر یک توسعه پایدار 
متوازن اس��ت اما این نباید باعث فراموش��ی بحرانی 
بش��ود که دچارش هس��تیم. ولی     درحال شناسایی 

مزیت های هر منطقه هستیم و البته بخش گاز که  تا 
همین لحظه اس��تان فارس نزدیک به 42 درصد گاز 
مصرفی کشور را تأمین می کند که با راه اندازی فاز دوم 
پاالیشگاه پارسیان این سهم کامل می شود. کارخانه 
آلومینیوم س��ازی الم��رد را داریم 
که کلنگش به زمین می خورد، 7 
تا پاالیشگاه پتروش��یمی درحال 
تأسیس است و بحث های دیگر که 
عرض کردم مبتنی بر توسعه پایدار 

متوازن است. 
همان طور ک�ه خودتان هم 
اشاره کردید این کارها زمانبر 
است. تا آن روزها برای موضوع 

خشکسالی چه می کنید؟ 
دو برنام��ه داری��م ک��ه یک��ی 
انتق��ال حوضه به حوضه اس��ت، 
یعنی از سرش��اخه های کارون و از منطقه کهگیلویه 
آب بیاوری��م، در یک نمونه در تنگه س��رخ یاس��وج 
70 میلی��ون مترمکعب را فریز کرده ای��م که بیاوریم 
به س��د درودزن و از آن جا تأمین مصارف کشاورزی 
بدهیم. یا از ارتفاعات س��میرم آبی که درحال رفتن 
به س��مت دریاس��ت را با احداث س��د برای مصارف 
شهرستان های آباده و اقلید صرف کنیم که به شدت 

در مشکل هستند. 
بهتر می دانید که این انتقال آب از رودخانه های 
یک اس�تان به استان دیگر دردسرس�از بوده و 

حتی باعث درگیری ها شده است؟ 
نه، این اصال مشکل س��از نیس��ت چون آب درحال 
رفتن به سمت دریاست و اینطور نیست که برگردد به 
اصفهان مجددا، حتی با این کار  هم سمیرم از این آب 

بهره مند می شود هم شهرستان های ما. 
برنامه دوم انتقال آب از خلیج فارس به اس��تان است 
که این هم مقدماتش با وزارت نیرو فراهم شده است و 
یکی از خواست های اساسی ما از سفر رئیس جمهوری 

پیگیری همین انتقال است. 
برآورد هزینه اي دارید؟

اگر منظورتان گ��ران بودن پروژه اس��ت، بله! قطعا 
گران قیمت است اما چاره دیگری نیست، االن در برخی 
از نقاط اس��تان عمق چاه به 500 متر رسیده است که 
آن هم به دلیل ش��وری بیش از حد، دیگر قابل مصرف 

نیست. 
برآوردتان چه عددی است؟ 

ای��ن کار هنوز در مرحله پیش��نهاد خام اس��ت، اما 
بی شک گران خواهد شد، فکر می کنیم که تولیدش هر 
مترمکعب دوهزار تومان باشد و با انتقالش به  10 هزار 
تومان هم برسد، البته تأکید می کنم که این پیشنهاد 
خام ماس��ت که در این س��فر به رئیس جمهوری ارایه 

خواهد شد. 
بنابراین نظر محیط زیست هم هنوز اخذ نشده 

است؟ 
خیر، هن��وز کار ب��ه آن جا نرس��یده اس��ت که کار 
ب��ه کمیس��یون 215 برود ام��ا ما فک��ر می کنیم که 

محیط زیست هم تأیید خواهد کرد.
آیا در این س�فر طرح های نیمه کاره هم مورد 

بررسی قرار می گیرد؟ 
حتما.

تعدادش چقدر است؟ 
طی سفرهای استانی رئیس جمهوری سابق حدود 
4 هزار طرح در اس��تان فارس تصویب ش��د که تقریبا 
40 درصد آنها در 8 س��ال اجرایی شده اس��ت. ما االن 
بیشتر دنبال این هستیم که پروژه هایی مصوب شود که 

ظرف دوسال امکان اتمام شان باشد. 
خب طبق گفته خودتان 2400 طرح نیمه تمام 
دارید، ب�ا این وجود ب�از ه�م می خواهید طرح 

مصوب کنید؟
نه طرح جدید نخواهد بود بلکه مجبوریم همان ها را 
بیاوریم و مجدد بررسی و بنا به شرایط جدید تصویب 

کنیم. 

نگاه

یادداشت

به سوی ارتقای سالمت اداری و اجتماعی 

چرازمینیبهدانشگاهیاندوبارفروختهمیشود؟!

درحاشیهوضعیتمعاشبازنشستگانرسانهملي

دکتر قاسم صافی
استاد دانشگاه تهران

یادداش��ت حاضر در پاس��خ ب��ه فراخ��وان آقای 
رئیس جمهوری از همکاری دانشگاهیان و یاری مردم 
در راستای ارتقای سالمت اداری و اجتماعی نگارش 
می شود و در آن به نوعی از زمینه سوءمدیریت و فساد 
از رقم های بزرگ در ساخت  و ساز مجموعه مسکونی 
اعضای هیأت علم��ی دانش��گاه ها و ازجمله مرتفع 
ساختن نمونه ای از مشکالت و تلخی های پیش آمده 
از زمینی اس��ت که در ستاد رفاهی وزارت علوم دوبار 
به دانشگاهیان فروخته می ش��ود و انتظار است که 
این پدیده زشت به طور جد در نظر و دقت مسئوالن 
عالی رتبه مملکت قرار گی��رد  و روی علت های آن، 
کارسازی شود تا اثری از رگ و ریشه این غده چرکین 
برجای نماند و شاخه ها و توقعات دیگری جوانه نزند. 
هیأت مدیره و استادانی به طوری که شرح آن خواهد 
آمد به دفعات به مراجع مسئول بخصوص در دولت 
پیشین، گزارش مبسوط کرده اند اما نتیجه نگرفته اند 
و تذکرات و هشدارها موثر واقع نشده است. اجمال آن 

به این شرح است:
س��تاد رفاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
اردیبهشت ماه 1382، با س��رمایه گذاری اولیه 400 
تن از اعضای هیأت علمی دانش��گاه های کش��ور که 
اغلب در مسکن استیجاری زندگی می کردند، زمینی 
در ورودی فرحزاد به قیمت��ی افزون بر 130 میلیارد 
ریال از ش��رکت تعاونی بانک تجارت خریداری کرد 
تا در مدتی قریب به س��ه سال به قیمت متوسط هر 
متر مربع 500 هزار تومان، آنان را صاحب مس��کن 
 کند. فرآیند س��اخت بر اثر س��وءمدیریت ذیربط به

 9 س��ال با ش��رایطی ناقص و فزونتر از مفاد قرارداد 
تحلیلی و یک جانبه انجامید و هر یک از اعضای هیأت 
علمی دانش��گاه به اضطرار و به دفعات، هزینه هایی 
بالغ بر 3 برابر قیمت تعهد ش��ده و وام هایی گزاف با 
جریمه های مکرر نامتعارف، پرداختند و جدای از وقت 
و انرژی، آسیب های روانی و خسران مالی شگفت آور و 

تهدیدآمیزی را متحمل شدند.
پس از گذش��ت سال ها از تأس��یس بنا با حیرت و 
تعجب، س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( اعالم 
کرده که این زمین متعلق به آن ستاد است و از وزارت 
علوم درخواست بهای آن را کرده و علیه این وزارتخانه 
به دادگاه ش��کایت کرده اس��ت و معلوم نیست چرا 
سال ها حین س��اخت و ساز نسبت به آن اعتنا نشده 
و مدت ها پس از اتمام بنا به این درخواست مبادرت 
گردیده است؟! لذا اعضای تعاونی در آبان ماه 1390، 
گزارشی به مقامات مسئول نوش��تند و وزارت علوم 
همزمان با حق الوکاله از جی��ب اعضا به مبلغ حدود 
95 میلیون تومان! وارد فاز حقوقی ش��د که دادگاه 
به نفع وزارت علوم و اعضا رای  داد، اما س��تاد اجرایی 
فرمان امام، با درخواست تجدیدنظر، به نفع خویش 
رای گرفت و س��ازمان ثبت اسناد و امالک کشور نیز 
بدون اعتنا به اس��ناد منگوله دار وزارت علوم، سندی 
برای ستاد اجرایی صادر کرد که در نتیجه این ستاد به 
جای آنکه از بانک تجارت که متولی اصلی زمین بوده، 
مطالبه کند و زمین را دوبار به فروش نرسانند، اعضای 

هیأت علمی دانش��گاه ها را مکلف کرده است دوباره 
پول هنگفتی بابت زمین بپردازند! و این در شرایطی 
است که س��ند منگوله دار وزارت علوم در رهن بانک 
ملت بوده و هس��ت و بانک استعالم گرفته و به ستاد 
رفاهی به نام هر یک از اعضا وام داده است و بر  او یقین 
بوده که زمین متعلق به وزارت علوم است و از سویی 
متراژ واحد مس��کونی بعضی از اعضا علی رغم مفاد 
قرارداد و پرداخت کامل و مضاعف بهای آن، زیربنای 
کمتری واگذار شده و ستاد رفاهی، مبالغ اضافی را باز 

نگردانده است.
پس نمایندگان اعض��ا با کمال توقیر از س��ازمان 
بازرسی کل کش��ور و دیوان محاس��بات و نهادهای 
محترم ذیربط و م��وکالن مردم در مجلس و س��ایر 
مسئوالن که متن گزارش را در آبان ماه 1390 دریافت 
کرده اند و می توانند سوابق آن را دریافت دارند تقاضا 
می شود مقرر کنند به مسائل چند ساله مدیریت ستاد 
رفاهی وزارت علوم در پروژه مزبور که آرامش گروهی 
از دس��ت اندرکاران آموزش و پرورش عالی مملکت را 
به هم ریخته است و مفاسد ناشی از سوءمدیریتی را 
که 400 استاد را اسیر کرده و مورد استثمار قرار داده 
رسیدگی شود و آنان را از اس��تیصال اجبار پرداخت 
غیرقانونی و غیرشرعی دوباره زمین و جریمه تأخیر در 
پرداخت آن به دور دارن��د و به ادامه نگرانی جمعی از 
فرهیختگان در مهم ترین نهاد دولتی و سکوت مطلق 
مسئوالن در قبال آزار برخی از افراد نخبه طی 12 سال 

خاتمه داده، مطالبات آنان را برطرف سازند.
زیبنده نیس��ت در نظام دیان��ت و آیین حکمت 
و عدالت اس��المی، که دلبس��تگی و آرزوی دیرین 
به آن بوده و هس��ت ش��اهد چنی��ن بی مباالتی ها و 
هنجارشکنی های تلخی باشیم و مسئولی پاسخگو 
نباشد و فرزانگان خود را در ورطه هالکت و استحاله 
ببینند و فعالیت ها و احس��اس مس��ئولیت ها عبث 
و خنث��ی وانم��ود نگردد. یادم��ان باش��د در اجرای 
سیاس��ت های ابالغی اقتصاد مقاومت��ی و نظایر آن 
توس��ط مس��ئوالن نبایدتوجه  به امور در حد بیانیه 
و ابالغی��ه و یا چاپ چند بروش��ور و پ��الکارد و قاب 

تبلیغاتی، منحصر و مغفول و مظلوم بماند.
به قول گرامیان پژوهشگر فرزانه باید از تاریخ پند 
گرفت و عبرت آموخت. این انقالب ارزان تمام نشده، 
بنابر آنچه نقل شده براساس محاسبه ای که در روزنامه 
عصر ایران انجام گرفته، نس��بت شهیدان با میزهای 
مسئوالن یک به هفتاد و دو است یعنی پای هر میز 
72 تن شهید ایس��تاده، به عبارت دیگر هر میزی بر 
دوش 72 شهید قرار گرفته است. مردم انقالب کردند 
تا نظام عدالت، سالمت، محبت، انسانیت و اخالق و 
فضیلت برقرار سازند. انقالب کردند تا نمونه عینی و 
عملی حکومت علوی را در برابر جهانیان به نمایش 
بگذارند. قطعا انتظار ندارند در مجموعه نظام اداری 
کش��ور ش��اهد اختالس های چند هزار میلیاردی و 
کالهبرداری و بی اخالقی و ناهنجاری های اجتماعی 
و اشباع کردن ویژه خوارانی از دسترنج سالیان مردم 
و ث��روت ملی آنان ش��وند. باید که ای��ن مجموعه ها 
آفت زدایی شوند همان گونه که یک باغبان، درخت را 
هرس می کند و کشاورز، کشتزار را از علف های هرزه 
پاک می کند تا باغ و مزرعه ای با نشاط و محصوالتی 

سالم داشته باشد.

دوربین رسانه بیگانه رفته بود داخل خانه زندگي 
مستندسازي مشهور و فیلمس��ازي پرآوازه که از 
خاک تلویزیون ایران نش��وونما ک��رده بود و حاال 
امروز در دیار غربت در اتاقي محقر زندگي مي کند 
و دستش آن قدر تنگ است که استطاعت خریدن 
آب ندارد و براي تأمین آب آشامیدني، چند بطري 
خالي نوشابه خانواده برمي دارد و در مکاني بسیار 
دورتر از محل س��کونتش آن را از آب یک چشمه 

پر مي کند...
خدا بیامرزي که در مشاغل رده باالي مدیریتي 
س��ازمان رادیو و تلویزیون خدمت مي کرد، بر اثر 
یک س��وء تعبیر از خانه دوم اش رانده ش��د و بعد 
براي تأمین معاش به قول خودش، ش��اگرد یک 
قالي فروشي در میدان فردوس��ي شد و زماني که 
روزگار روي خوش اش را داشت به او نشان مي داد 
و امکان تدریس در دانشگاه برایش فراهم مي شد، 
طاقت این خرده خوشبختي را نیاورد و قلبش براي 

همیشه ایستاد.
گوینده اي خوشنام و باس��واد که براي تکمیل 
تحصیالت دانش��گاهي در حق��وق بین الملل به 
دانش��گاهي معتبر در فرنگ رفته ب��ود، به وطن 
برگشت. با شوق بسیار براي خدمت در گوشه اي از 
سازمان رادیو و تلویزیون که با دانش هایش بخواند   
با بي مهري مواجه شد و به قول خودش، برگشت 
کف بازار و خشکبارفروشي پدري... آن وقت دلش 
بیشتر گرفت به خصوص که اشتباه ها و خطاها را بر 
پرده تلویزیون مي دید و حرص مي خورد – هنوز 
دلش با آنجا بود – تا چند س��ال پیش که دق کرد 

و به جهان باقي کوچید و هیچ کس از او نام نبرد!
تازه، این سه نفر، قلم بازنشستگي از صداوسیما 

را نچشیده بودند!
دیگري که با س��ه درجه تنزل شغلي این طعم 
را چش��ید، کس��ي بود که جایگاه��ش در تاریخ 
تلویزیون منحصر به خود او و تکرارناش��دني بود 

یعني کارگردان اصلي بازي هاي آس��یایي تهران 
و کنترل کنن��ده کار ده ه��ا کارگ��ردان... او نیز بر 
اثر سوءتفاهم کنار گذاشته ش��د... کاري نداشت 
فقط این حرفه را بلد بود... در آلم��ان درس اش را 
خوانده   و کار کرده بود و بع��د به ایران آمد. زماني 
که سوءبرداش��ت ها  درحال رفع شدن بود، آن قدر 
تازه نفس ها آمده بودند که جایي براي خود ندید. 
کوچي غمگنان��ه به دیار غربت داش��ت و خانواده 
از او گسس��ته بودند و حاال کارگ��ردان تلویزیوني 
ده ها اثر برجسته نمایش��ي، از نصفه شب تا صبح 
در محله »هارلم« نیویورک پش��ت تاکسي اجاره 
مي نشست... تا خبرش کردند که با همان سه درجه 
تنزل به افتخار بازنشستگي نایل شدي. برگشت به 
خانه اما تنها نبود... سرطان با او بود. در تدفین اش 
یک مدیر در آستانه بازنشستگي بود با یک مددکار!

از خی��ل حدود 50ه��زار نفري بازنشس��تگان 
صداوسیما بسیاري از آنها درگیر تأمین معیشت اند. 
آنها از سازماني هستند که تخصص هایش مربوط به 
خود آن است و بس! در جاي دیگر بازار ندارد. مردها 
با 23 سال کار با احتساب دو سال سربازي و زن ها با 
25 سال کار بازنشسته مي شوند و اگر متوسط سن 
ورودي به این سازمان را 22سالگي در نظر بگیریم، 
معناي دیگرش آن اس��ت که در سن 45سالگي 
بازنشسته مي شوند؛ س��ني که نشانه بالتکلیفي 
است؛ نه زمان پیري و از پا افتادگي است و نه زماني 
مناسب براي ش��روعي تازه... و اگر کسي گوشه اي 
در سازمان پیدا کند که به صورت خرید خدمتي 
کارش را در اوج پختگي حرفه اي و پس از آزمون ها 
و خطاهاي بسیار ادامه دهد با انواع بخشنامه هایي 
روبه رو مي شود که مانع کار بازنشسته هاست. این 
50هزار نفر از مزیت هاي زمان اشتغال )اضافه کار، 
کارانه، بهره وري، پاداش هاي گوناگون، حق جلسه 
و...( بي بهره اند و 15درصد افزایش حقوق چاره ساز 
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استاندار فارس: 

چارهايجزانتقالآبخلیجفارسبهاستاننداریم

6هزار طرح، محصول چندین س��فر رئیس جمهوری 
سابق کشور به استان فارس بوده است که تا به امروز تنها 
40 درصد آنها ش��روع و یا پایان یافته است. این درحالی 
است که به گفته مسئوالن استانی، بخشی از این طرح ها 
بدون درنظر گرفتن اولویت های اس��تان بوده اس��ت. با 
این حال اس��تان فارس در آستانه سفر رئیس جمهوری 
نیازهای تازه تری را پیدا کرده است که مهم ترین آن شامل 
آب و راه می شود. معاون عمرانی استانداری فارس این دو 
موضوع را برای اس��تان حیاتی و وابسته به حیات استان 
در س��ال های آتی می داند. گفت وگوی شهروند با جلیل 

رضاییان را در ادامه می خوانید:
وضعیت پروژه های نیمه تمام مختص اس��تان فارس 
نیست. کل کش��ور درگیر این موضوع است، من بخشی 
را به خاطر عطش خدمت تفسیر می کنم اما واقعیت این 
است که  در کشور  به مسأله آمایش و فرادستی توجهی 
نشده است و نیاز هم که بس��یار است، که این مهم ترین 

دلیل پروژه های نیمه تمام است. 
یعنی مشکل اعتباری نیست؟ 

منظ��ور م��ن در س��طح کالن ب��ود، وگرن��ه قطع��ا 
ک��ه پروژه ه��ای کلنگ خ��ورده بیش��تر از ظرفی��ت 
 و مناب��ع اعتب��اری کش��ور و اس��تان ب��وده اس��ت. 
به خصوص که در این زمینه اولویت بندی هم نشده است، 
یعنی در بسیاری موارد ما مواجه با پروژه های نیمه تمامی 
هستیم که با توجه به کمبود منابع دولتی می توانستند 

بعدتر شروع شوند. 
 چند مصوبه در دولت قبل برای استان تصویب 

شده است؟ 
نزدیک 6 هزار   مصوبه در س��فرهای دولت قبل انجام 
شده است که از این تعداد حدود 40 درصد شروع شده   یا 

در دست بهره برداری است.  
منظورتان از اولویت بندی نش�دن هم ش�امل 

همین طرح ها بود؟ 
 بل��ه 

اولویت فعلی استان چیست؟ 
بدون شک یکی از مهم ترین اولویت ها، مسأله راه است 
و منظور، عام راه اس��ت، یعن��ی از آزادراه و ریل گرفته تا 

راه های درون شهری.
 مترو هم در این اولویت ها هست؟ 

قطعا که هست، منظور ما از حمل ونقل کلیه بخش های 
درون شهری و برون شهری و ریلی هست

 چق�در پ�ول نی�از داری�د ب�رای اج�رای این 
اولویت هایتان؟

حدود 20 هزار میلیارد تومان که اگر با منابع اعتباری 
امروز بخواهد انجام شود، 25 سال طول می کشد. 

اما چطور در اولویت  هست که بعد از 15 سال تنها 
چند ایستگاه آن به صورت نیمه وقت کار می کنند، 

یا راه آهن شیراز که هفته ای یک بار تردد می کند؟
اینطور نیست که ش��ما می گویید، راه آهن اصفهان - 

شیراز، مطلوب ما نیست  اما دارد استفاده می شود. 
من هم نگفتم که نمی ش�ود، گفتم ب�ا توجه به 
هزینه های انجام ش�ده و اولویت مدنظر شما یک 
راه آهن داریم که در حداقل ظرفیت مش�غول کار 

است؟
یک بار نیس��ت. به هیچ وجه و در هفته حداقل 4 مورد 
مسافر از تهران به ش��یراز و شیراز به مش��هد را جابه جا 

می کند.
 خب، چهار مورد سفر آن هم مسیر یک طرفه به 
نظرتان مطلوب یک راه آهن اولویت دار اس�ت که 

افتتاح هم شده است؟
خیر. من هم گفت��م که مطلوب 
نیس��ت و بای��د از نظر ایس��تگاه و 
کارهای تکمیلی، رویش کار بشود، 
مثال ایستگاه مرودشت هنوز آماده 

نیست. 
این ظرفیت اس�تفاده نشده 
به خاطر مباح�ث ناایمن بودن 

راه آهن نیست؟
خیر. ایراداتی بود که کامال برطرف 
شد و االن راه آهن قابل قبولی هست. 
اما این همه درس��ت است که برای 
اس��تفاده بهتر باید ایس��تگاه های 

بیش��تری افتتاح ش��ود   یا برای سرعت بیش��تر قطار، 
تقاطع های غیرهمسطح ایجاد ش��ود. در غیراینصورت 
خط، قابل اس��تفاده و قابل قبول است. اما نکته ما در این 
اس��ت که این راه آهن ها بیش��تر برای بار توجیه دارد که 
به خاطر ع��دم اتصالش به دریا از این ظرفیت اس��تفاده 

نمی شود. 

یعنی همان راه آهن مصوب شیراز، بوشهر؟ 
البته شیراز، بوشهر، عسلویه و انشعاب المرد است که 
خوشبختانه مصوب شده و 250 کیلومتر آن نیز مراحل 
فاینانس چین را طی می کند. محور دیگری هم که دنبال 
آن هس��تیم، مس��یر دیگر اتصال به بندرعباس است، و 

همچنین اهواز است. 
وضعیت مت�رو ه�م به همی�ن طری�ق توجیه 

می شود؟
خ��ط اول مت��روی ش��یراز 24 
کیلومتر است که 10/5 کیلومتر آن 
افتتاح ش��ده  و درحال بهره برداری 
است. فقط در چند ساعت روز البته 
بله اما طبیعی است که هر مترویی 
یک دوره آزمایشی داشته باشد، ما 
هم از روزی  3 ساعت شروع کردیم 
و االن به روزی 5 ساعت رسیده ایم 
 و انش��اءاهلل بیش��تر هم می شود. 
این انش�اءاهلل یعنی چه زمانی 

دقیقا؟ 
امیدواریم که در بازه زمانی تابستان و بهار این را به 12 

ساعت در روز برسانیم. 
توسعه شامل چه زمانبندی می شود؟

عمده زیرساخت های آن 14 کیلومتر انجام شده است 
و تنها دو، سه تا ایستگاه مانده است که دنبال می کنم   تا 
پایان سال95 این مقدار هم تکمیل شود. خط دوم مترو 

هم مشغول به کار است که البته برای تسریع آن دنبال 
منابع فاینانس هستیم. 

به نظرت�ان این زم�ان قابل قبولی اس�ت برای 
بهره برداری از خط یک؟ 

باالخره همان طور که گفتم کمبود منابع وجود دارد 
اما این را هم درنظر داشته باشیم که شیراز بعد از تهران و 
مشهد سومین شهر دارای مترو است. اما به صورت کلی 
هم بله پایان  س��ال 95 به نظر من زمان منطقی و قابل 

قبولی برای اتمام خط یک مترو شیراز است. 
گذشته از راه آن، سدسازی شما هم مشکل ساز 

شده است انگار؟ 
کجا؟ 

 سد تنگه س�رخ که مخالفت های بس�یاری را 
پشت اش دارد؟

خیل��ی متاس��فم ک��ه در هن��گام وج��ود مس��ائل 
اس��تان  در  به خص��وص  کش��ور،  در  آب��ی  مه��م 
 ف��ارس، ع��ده ای فق��ط ب��ه ای��ن س��د می پردازن��د.

خب این که اش��کالی ندارد، مردم س��وال دارند ش��ما 
هم روشن ش��ان کنید که اش��تباه می کنند یا درست 

می گویند؟
پس بگذارید که موضوع را روش��ن کنم، در اس��تان 
مسأله مهم ما این است  که کشاورزی بوده ایم و به همین 
خاطر بیش��تر از ظرفیت از آب های زیرزمینی استفاده 
شده است، در این شرایط ما سدهای زیادی را طراحی 
و اجرا کرده ایم، منتهی به دلیل بارش کم این س��ال ها 
تصمیم داریم که چند سد دیگر هم بسازیم، که همگی 
بسیار بزرگتر از تنگه سرخ هس��تند. همه اینها هم در 
قالب یک برنامه جامع است که دو هدف عمده را دنبال 
می کند؛ اول بهبود مصرف در بخش کش��اورزی و بعد 
اولویت بندی مصرف براساس اهداف باالدستی مثل آب 
شرب و مصارف صنعتی و حق آب های زیست محیطی. 

یعنی کشاورزی را در اولویت آخر قرار داده اید؟ 
  چاره ای نیست، کش��ور و فارس با مشکل آب مواجه 
اس��ت و ما چاره ای جز افزایش بهره وری، تغییر الگوی 
مصرف و حتی تغییر کشت نداریم. با این حال ما حتی 
به این خاطر که کشاورزمان ضرر نکند و حتی دریاچه ها 
را بتوانیم زنده نگه داریم در بعضی مناطق باید به سمت 

اجاره نکاشت برویم. 
اما برگردیم به سد؟ 

سد هیچ مش��کلی ندارد و تمام مراحل تحقیقاتی و 
علمی آن انجام شده است.

یعنی مردم بی دلیل نگران هستند؟ 
اطالعات غلطی درباره این س��د مطرح شده است که 
ما صالح نمی دانیم، به خصوص که در استان، پروژه های 
بزرگ��ی درحال اجرا اس��ت که نمی دانم چ��را همه این 
خدمات رها شده و به این سد کوچک که در میان کارهای 
ما انگشت کوچک هم نیس��ت آن قدر توجه شده است. 
کوچ�ک و بزرگ�ی اش ک�ه فرق�ی در موضوع 
نمی کند، حتی رئیس محیط زیس�ت استان هم با 

این سد مخالفت کرده است؟ 
من زیاد نمی خواهم وارد این موضوع بش��وم اما هیچ 

ایرادی برای ساخت این سد وجود ندارد. 

معاون استاندار فارس

 خط  یک متروی شیراز
 آخر 95 افتتاح می شود

سد سیوند خالی است، سد 
تنگاب فیروزآباد صفر است، 
سد داراب صفر است، سد 

درود زن در بحران است و از 
سد سلمان فارسی آبی برای 
کشاورزی نداده ایم و بیشتر 
برای شرب مناطق الرستان و 

اطراف نگه داشته ایم

ما چاره ای جز افزایش 
بهره وری، تغییر الگوی مصرف 
و حتی تغییر کشت نداریم. با 

این حال ما حتی به این خاطر که 
کشاورزمان ضرر نکند و حتی 
دریاچه ها را بتوانیم زنده نگه 
داریم در بعضی مناطق باید به 
 سمت اجاره نکاشت برویم. 
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