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فرمانده انتظامی استان فارس از توقیف سواری پژو
پارس و کشف  165کیلو تریاک در عملیات مشترک
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان و فارس
خبر داد.
سردار رهامبخش حبیبی بیان داشت :در راستای طرح
مبارزه با سوداگران مرگ ،مأموران پلیس مبارزه با مواد
مخدر استان اصفهان با اقدامات فنی و تخصصی مطلع

مهندس رستمزاده ،شهردار منطقه یک
خبر داد:

عملیات لولهگذاری هدایت
آبهای سطحی میدان امام
حسین(ع)

به جهت رفاه حال شهروندان و جلوگیری از
ترافیک و اتالف وقت مردم تمامی اقدامات اجرای
پروژه از ساعت ۱بامداد آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک:
رستم زاده شهردار منطقه با بیان اینکه ارتقا
کیفیت زندگی شهری یکی از شاخص های
رضایتمندی شهروندان از مدیریت شهری است
گفت :هدایت و دفع آب های سطحی یکی از
اولویت های مهم محسوب می شود.
وی افزود از اهداف مهم اجرای این پروژه میتوان
به توسعه زیرساخت های شهری ،تسهیل در
عبور و مرور ،ارتقای سطح ایمنی معابر ،مدیریت
بهنگام بحران در شرایط جوی نامناسب ،دفع
آب های سطحی و ایمن سازی تردد شهروندان
اشاره نمود.
وی گفت :اجرای لوله گذاری و هدایت آب های
سطحی میدان امام حسین(ع) واقع در خیابان
زند از کوچه  ۴۶تا  ۴۴ادامه خواهد داشت و به
صورت عرضی به ضلع جنوب خیابان زند انتقال
می یابد که از لوله های  ۶۰۰و  ۴۰۰میلیمتری
استفاده شده و مسیر مذکور به طول  ۶۰۰متر
می باشد.
رستم زاده در پایان گفت :آبگرفتگی این محدوده
از منطقه  ۱در جریان بارش های شدید مشکالت
عدیده ای را برای شهروندان و ساکنان این
منطقه بوجود آورده است که از این رو شهرداری
منطقه  ،۱در یک اقدام جهادی پروژه جمع آوری و
هدایت آب های سطحی در این منطقه را با هدف
کاهش مشکالت و خدمات رسانی به شهروندان
کلید زد.

هاشم عزیزی به عنوان رئیس
جدید شورای شهر صدرا انتخاب
شد

اعضای هیأت رئیسه شورای اسالمی شهر صدرا
در سال دوم فعالیت ششمین دوره شورا
مشخص شدند.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای
اسالمی شهر صدرا :اعضای هیأت رئیسه
ششمین دوره شورای اسالمی شهر صدرا برای
دومین سال مشخص شد.
عصر روز سه شنبه یازدهم مردادماه انتخابات
سال دوم هیأت رئیسه شورای اسالمی شهر
صدرا با حضور لطف ا ...شیبانی فرماندار
شهرستان شیراز و تمام اعضای شورای اسالمی
شهر برگزار شد.
شیبانی گفت :اعضای شورا در جلسه رسمی فوق
العاده ،اعضای هیأت رئیسه را برای دومین سال
فعالیت انتخاب کردند .در این انتخابات ،هاشم
عزیزی به عنوان دومین رئیس شورای شهر
صدرا در شورای ششم این شهر انتخاب شد.
فرماندار شیراز بیان کرد :مجتبی پارسایی به
عنوان نایب رئیس ،مهدی کشاورزی به عنوان
سخنگو ،خداکرم فیروزمند به عنوان منشی و
خزانهدار شورا انتخاب شدند.
شیبانی فرماندار شهرستان شیراز گفت :این
انتخابات در سالمت کامل برگزار گردید و اعضای
شورا بسیار همراه ،همگام و همدل می باشند.
شیبانی گفت :یکی از مواردی که بیان گردید
تشکیل جلسه شورای اداری شهرستان شیراز
مختص شهر صدرا می باشد که به زودی با
حضور اعضای شورا و معتمدین شهر صدرا برگزار
خواهد گردید.
فرماندار شیراز گفت :صدرا یک شهر با پتانسیل
باال است باید تالش گردد یک زندگی خوب و
باکیفیت برای شهروندان این شهر برقرار گردد.
در ادامه جلسه هاشم عزیزی با تشکر از
شهروندان و اعضای شورا گفت :شورای شهر
صدرا وحدت رویه سال گذشته را طبق برنامه
ریزی بلند مدت ،میان مدت و کوتاه مدت ادامه
خواهد داد و در سال پیش رو برنامه های میان
مدت و بلند مدت بیشتر مورد هدف خواهند
بود و سعی خواهد شد در سال جدید با تعامل
بیشتر با ادارات شهرستان شیراز از اعتبارات
دولتی نیز استفاده گردد و ادارات با قول مساعد
فرماندار شیراز در شهر صدرا استقرار یابند.

شهردار کالنشهر شیراز از آمادگی این
نهاد برای استقبال از پیکر مطهر و تشییع
سیدالشهدای مقاومت استان فارس خبر
داد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری
شیراز ،سید احسان اصنافی با تصریح بر
ادای حق شهید حاج عبدا ...اسکندری
از آمادگی ،برنامهریزی و انجام تمهیدات
الزم توسط شهرداری شیراز برای استقبال
و تشییع پیکر مطهر سیدالشهدای
مقاومت فارس خبر داد.
وی در ادامه سخنان خود این تمهیدات
را در ابعاد مختلف تشریح و تصریح کرد:
انجام تبلیغات شهری و فضاسازی عمومی
در سطح شهر و برپایی موکب در مسیر

فرمانده انتظامی استان فارس خبر داد:

عملیات مشترک پلیس فارس و اصفهان و کشف تریاک

شدند فردی با سواری پژو  405در محور هرمزگان-
شیراز در حال انتقال یک محموله تریاک است که
موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فارس قرار
گرفت.

وی افزود :مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان
فارس پس از هماهنگی با مقام قضائی به این محور
اعزام و با برپایی تور ایست و بازرسی موفق شدند
سواری پژو حامل تریاک را شناسایی و دستور ایست

صادر کنند.
فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه پس از طی
مسافتی تعقیب و گریز مأموران موفق شدند با
اقدامات فنی و تخصصی خودرو را توقیف و راننده را

نیز دستگیر کنند ،تصریح کرد :در بازرسی از این سواری
 165کیلو تریاک کشف شد.
سردار حبیبی با اشاره به اینکه متهم برای سیر مراحل
قانونی تحویل مراجع قضائی و از آن طریق روانه زندان
شد ،از مردم خواست هرگونه مورد مشکوک را سریعا
به سامانه فوریتهای پلیسی  110اطالع و پلیس را در
مبارزه با سودا گران مرگ یاری رسانند.

سید احسان اصنافی خبر داد:

شیراز مهیایاستقبالوتشییعاز پیکر سردار عاشوراییفارس
تشییع پیکر مطهر این شهید عزیز در
روز عاشورا از اقدامات حوزه فرهنگی و
اجتماعی شهرداری شیراز است.
اصنافی ،اطالع رسانی و انجام تبلیغات در
مترو و ناوگان اتوبوس شهری را از دیگر
اقدامات این حوزه در روز تشییع سردار
شهید مقاومت فارس ذکر کرد.
شهردار شیراز گفت :در روز عاشورا
استفاده از مترو رایگان خواهد بود و

اتوبوس های شهری با حداکثر ظرفیت
جهت رفتوآمد شهروندان برای شرکت
در مراسم تشییع سردار شهید حاج عبدا...
اسکندری و مراسم روز عاشورا آماده ارائه
خدمات به شهروندان می باشند.
وی با تأکید بر این موضوع که تمهیدات
الزم برای شرکت کنندگان در مراسم از
جانب شهرداری شیراز انجام شده است،
گفت :اقدامات الزم برای انتقال شهروندان

عضو هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس:

از چهارراه شاهزاده قاسم ،پایانه احمدی به
سمت دارالرحمه و بالعکس در نظر گرفته
شده است.
شهردار شیراز بیان کرد :پارکینگهای
موجود در مسیرهای منتهی به حرم مطهر
حضرت شاهچراغ(ع) که زیر نظر شهرداری
شیراز هستند به صورت رایگان در اختیار
مردم قرار میگیرند.
اصنافی در حوزه خدمات شهری نیز از
آمادگی کامل سازمان آتش نشانی و
خدمات ایمنی خبر داد و عنوان کرد:
تیمهای موتوری ،خودرویی و پیاده و تیم
تخصصی مدیریت بحران شهرداری در
طول مسیر تشییع آماده خدماترسانی
خواهند بود.

در شیراز ساخت و سازها در دامنههایی با پتانسیل لغزش در حال انجام است

زهرا مطهری  -تماشا
امروزه برخی شهرهای کشور با پدیده ای به نام گسل ها

روبرو هستند؛ ساختمان سازی در محدوده این
گسل ها به عنوان عبور از خط قرمزی تلقی می شود
که در صورت وقوع زمین لرزه هایی حتی با قدرت
پایین ،می تواند فاجعه های جبران ناپذیر به بار آورد.
با توسعه شهرنشینی اهمیت شناسایی
محدوده های گسل برای مسئوالن و مدیران
کشوری و منطقه ای بیش از پیش شده است؛ هر
زلزله با وجود گسل ها و ساخت و سازهای بی رویه
و بی حساب و کتاب در حاشیه و حتی بر روی آن ها،
می تواند مشکالت و فجایع انسانی و اقتصادی
بی شماری را ایجاد کند.
کارشناسان زلزله معتقدند که در پهنه گسل ها،
انرژی زلزله در باالترین حد خود بوده و در صورت
وقوع ،تخریب ها شدیدتر از سایر نواحی خواهند
بود

به گفته کارشناسان ،گسل ها نوعی شکستگی
حاصل از سنگ هایی هستند که  ۲طرف آنها
شکسته و نسبت به هم جا به جا می شوند اما فرو
نشست پدیده ای است که طی آن زمین به طور آنی
یا تدریجی بر اثر تراکم سفره های ماسه ای و یا تراکم
الیه های رسی پایین رفته و باعث ایجاد شکاف بر
روی سطح زمین می شود.
در بسیاری نقاط شیراز ازجمله شمال ،شرق و جنوب
شیراز و بسیاری دیگر از شهرستان های فارس
وجود دارد در نتیجه نمی توان از گسل و زلزله فرار
کرد بلکه باید با توجه به مخاطرات موجود با اتکا به
علم سازگاری ایجاد کرد.
* ضرورت مشخص کردن حرائم گسل و پهنهبندی
خطر زمین لرزه و محدودیت ساختوسازها در این
جرائم

عضو هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی
ساختمان فارس به ضرورت مشخص کردن حرائم
گسل و پهنه بندی خطر زمین لرزه و محدودیت
ساخت و سازها در مجاورت این موارد اشاره
کرد.
مهرداد خواجه پور در گفتگو با «تماشا» با عنوان
اینکه در استان فارس حدود  ١۵٠٠کیلومتر گسل
شناخته شده وجود دارد ،گفت :در شهر شیراز
ساخت و سازهایی در حال اجراست که این ساخت
و سازها در دامنه هایی با پتانسیل لغزش در حال
انجام هستند.
وی خاطر نشان کرد :در این دامنه ها باید پهنه
بندی خطر زمین لغزش صورت بگیرد و عالوه بر
آن برای ساخت و ساز در ارتفاعات دستورالعمل
نوشته شود .در همین راستا همچنین باید از اجرای

ساختمان های با اهمیت زیاد در کنار حرائم گسل
خودداری شود و ساختمان های مسکونی نیز در
این مناطق با طراحی خاص ساخته شود.
عضو هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی
ساختمان فارس با عنوان اینکه در این خصوص
از سال  ٩٧فرایندی از شورای تامین استان آغاز شد
گفت :متأسفانه اجرای این فرایند تا امروز بسیار
کند پیش رفته و در برخی موارد زمین گیر شده
است.
خواجه پور خاطر نشان کرد :آنچه مسلم است
اجرای مواردی از این دست با تمام اهمیت ،در گرو
اراده حاکمیت است؛ این مهم در قانون بحران
سال  ٩٨بر عهده وزارت راه و شهر سازی قرار گرفته
اما اجرای آن ،به تخصیص بودجه از سوی مدیریت
بحران کشور منوط شده است.

انتقادپاکفطرتاز برداشتهایبیرویهمعادندر کشور
سید محی الدین حسینی ارسنجانی  -تماشا
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای
اسالمی با اشاره به موضوع افزایش آمار تلفات
جانی در معادن گفت :یکی از دالیلی که به واسطه
آن ،برخی کارگران معادن ،جانشان را از دست
میدهند ،احداث جاده های غیر استاندارد منتهی
به معادن است.
وی افزود :مشکل جادهها و تلفات هموطنان و
کارگران معادن در این مسیرها ،در همه بخشها
دیده میشود.
دولتها و معدنداران برای ایجاد زیرساختهای
ایمنی بخشی به نیروی انسانی باید توجه ویژه ای
داشته باشند نماینده مردم شیراز و زرقان تصریح
کرد :به باور من ،قانون معادن در ایران ،قانون
ضعیفی است ،که در صورت اصالح و بازنویسی در
بخش قوانین معدن و توجه بیشتر به کارگران
معادن می توان در موضوع ایمنی نیروی کار اقدامات

بیشتری انجام داد .وی تأکید کرد :سالهاست بیرویه
از معادن برداشت میکنیم و مسیر خامفروشی
را در پیش گرفتهایم .از طرفی برای برداشت از یک
معدن ،روندهای نادرست و غیر اصولی باعث شده
است که موضوع ایمنی کمتر رعایت شود .از اینرو،
هزینه الزم در این بخش صورت نمیگیرد و میبینیم
که وقتی اتفاق یا حادثهای برای کارگران معادن رخ
میدهد ،کمکرسانی یا مدیریت بحران و نجات
مصدومان ،رضایت بخش نیست .پاکفطرت اظهار
داشت :چون در بخش ایمنی معادن ،هزینه الزم
صورت نگرفته و هزینه بیشتر برای استخراج بیرویه
از معادن بوده است ،نباید روندی در پیش گرفته
شود که مثال معدنی اگر دچار حادثه شد و کارگرانی
زیر آوار ماندند و پس از آواربرداری متوجه شدیم
چند کارگر جانشان را از دست دادند ،کارفرما خیلی
راحت بگوید پول دیه آنها را میدهیم .یعنی سود
برداشت آنقدر برایش باال باشد که جان کارگران

معادن ،دغدغه خیلی مهم برای آنها نباشد .باید
مسیری را دنبال کنیم که دغدغه اصلی کارفرما،
تجهیز مسائل مربوط به ایمنی معادن و حفظ جان
کارگران معادن باشد.
* هر چه سریعتر در جهت ایمنسازی معادن،
گامهای بلندی برداشته شود
وی یادآور شد :در موضوع ایمنی معادن ،نیاز است
هزینه بیشتری کنیم و تا جایی که امکان دارد باید از
کاالهای مرغوب داخلی استفاده کنیم و هر کجا هم
نیاز احساس شد روی به واردات بیاوریم .پاک فطرت
ادامه داد :به طور مثال ،مدتها پیش در کشور
شیلی ،معدن ریزش داشت و چند کارگر به واسطه
این اتفاق گرفتار شدند .بعد از اتفاق ،رئیس جمهور
شیلی به محل حادثه رفت و همانجا ماند تا همه
تجهیزات را برای نجات کارگران معادن بیاورند .از
اینرو در کمترین زمان ،مصدومان را زنده از زیر آوار
خارج کردند .یعنی جان انسان ها برایشان بسیار

ارزش دارد ،در صورتی که در برخی معادن کشور ،این
موضوع خیلی دیده نمیشود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عنوان
کرد :برای ایمن کردن معادن نیاز به کار زیرساختی
و استقرار تجهیزات است .شاید در داخل کشور،
بخشی از آن موجود باشد و شاید شرکتهای
دانش بنیان بتوانند معدنداران را در این بخش
یاری کنند ،اما نباید مسیر واردات را به طور مطلق
ببندیم .وی در پایان خاطر نشان کرد :در ایران،
معادن زیاد و متنوعی است و افراد بسیاری در
معادن در حال کار کردن هستند .پس ضرورت دارد
که هر چه سریعتر در جهت ایمنسازی معادن،
گامهای بلندی برداشته شود .همچنین الزم است
که آتشنشانان هم ،آموزشهای خاصتری را برای
مقابله با چنین اتفاقاتی در دستور کار قرار دهند.
از طرفی ،امیدوارم با اصالح قانون معادن ،شاهد
روزهای بهتر در تمام بخشهای این حوزه باشیم.

در شورای راهبردی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز مطرح شد؛

تشکیل کارگروه تخصصی و ویژه در حوزه فنآوریهای نوین و هوشمندسازی و سرمایهگذاری
دکتر شفیعی سرپرست سازمان ساماندهی
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
شهرداری در شورای راهبردی سازمان از
تشکیل کارگروههای تخصصی در حوزه های
مختلف به ویژه حوزه فن آوری های نوین
و هوشمند سازی و همچنین حوزه مهم
سرمایه گذاری خبرداد و گفت :دو حوزه
تخصصی هوشمندسازی و سرمایه گذاری
حلقه مفقوده اقدامات سازمان است و
با تشکیل کارگروه ویژه برای این دو حوزه
با همکاری سازمان فن آوری اطالعات و
سازمان سرمایه گذاری شهرداری شیراز
سعی می کنیم برنامه ریزی پروژه های
سازمانی بر پایه این دو حوزه تعریف و اجرایی
شود.
سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل
شهری شهرداری شیراز تصریح کرد :در

دورانی که هوش های مصنوعی به کمک
انسان آمده اند انجام سنتی و دستی
کارها ظلم به مردم و اتالف وقت و هزینه
است و در کارگروه فن آوری های نوین و
هوشمند سازی بحث احصا و هوشمند
سازی فرآیندهایی که می توان به صورت
الکترونیکی انجام داد و تاکنون به آن توجهی
نشده همچون اعمال نظارت و کنترل در
میدان ها و بازارچه های میوه و تره بار ،در
اولویت قرار دارد و برای تسریع کار هیچ
فرصتی از دست نخواهد رفت چرا که در
حال حاضر نیز فرصتهای زیادی را از دست
داده ایم.
شفیعی به انتظار شهروندان از سازمان
اشاره کرد و گفت :شهروندان از سازمان
ساماندهی انتظار خدمات دارند و اگر ما
هنوز به روش دستی و سنتی اقدام به انجام

کارها کنیم هم در بحث اجرا و هم در بحث
نظارت هیچ رشد و توسعه ای نخواهیم
داشت و به مرور هم نخواهیم توانست
نیازهای شهروندان را برطرف نماییم و
تبدیل به سازمانی پرهزینه و بدون بهره وری
خواهیم شد.
سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل

شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری
شیراز پایش اطالعات ،تسریع انجام کار،
نظارت و بهره وری باال را از مزایای هوشمند
سازی فرآیندها عنوان کرد و ضمن تأکید بر
انجام سریع امور مربوط به هوشمند سازی
فرآیندها گفت :استفاده از دانش روز باعث
شفافیت شده و شهروندان هم با دریافت

خدمات شفاف و سریع قطعا رضایت بهتری
از عملکرد مجموعه خواهند داشت.
شفیعی در بخش دیگری از سخنان خود
به حوزه سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت:
یکی دیگر از دغدغه های مهم شهرداری ها
بحث درآمد های پایدار برای انجام امور شهر
است که باعث شده در سالهای گذشته
تمرکز و تمایل مدیران شهری برای تعریف
پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری
را افزایش دهد که یکی از مهم ترین
سازمانهایی که می تواند در تعریف و
تکمیل سایت های خود در حوزه جذب
سرمایه گذار نقش آفرینی کند سازمان
ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های
کشاورزی شهرداری شیراز است که به
همین دلیل کارگروه تخصصی سرمایه
گذاری در سازمان تشکیل شد .وی هدف از

تشکیل کارگروه سرمایه گذاری را شناسایی
فرصت های سرمایه گذاری ،تعریف پروژه
های سرمایه گذاری ،آسیب شناسی سرمایه
گذاری به ویژه در حوزه ساماندهی مشاغل
و ارائه راهکار برای استفاده از ظرفیت بخش
خصوصی در تعریف سایت های ساماندهی
مشاغل عنوان کرد و تأکید نمود :در این
حوزه ظرفیت سازی برای حضور بخش
خصوصی به صورت ویژه دنبال خواهد شد.
سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل
شهری افزود :رابطه بین دستگاهی و تعیین
مقرراتی که عالوه بر اینکه حضور سرمایه
گذاران را تسهیل می کند شفافیت نیز
داشته باشد از دیگر وظایف کارگروه است
چرا که در نهایت این شهروندان هستند که
باید از این مشارکت سود ببرند و بهره مند
شوند.

فرماندار گراش:اعتباراتعمرانی گراش ۸۸درصدافزایشیافت
فرماندار گراش گفت :اعتبارات عمرانی این
شهرستان در سال  ۱۴۰۱با  ۸۸درصد افزایش
نسبت به سال قبل به  ۴۷۶میلیارد ریال
رسید.
به گزارش ایرنا ،محمود طاهرزاده روز
چهارشنبه در کمیته برنامه ریزی گراش اظهار
داشت :این میزان افزایش از سه منبع شامل
سه درصد نفت و گاز ،تملک و دارایی های
سرمایه ای و توازن بود که بین دستگاه های
مختلف توزیع شد.
طاهرزاده با بیان اینکه اولویت تخصیص
بودجه با طرح های نیمه تمام شهرستان

است ،گفت :یکی از نکات بارزو شاخص
بودجه سال  ،۱۴۰۱در سطح ملی و استانی
توجه به مناطق روستایی و محروم است که
این مهم باید به طور جدی در دستور کار
مدیران قرار گیرد.
وی به اشاره به سیاست های راهبردی دولت
سیزدهم درنحوه تخصیص بودجه  ۱۴۰۱نیز
گفت :توزیع اعتبارات امسال با اولویت
محرومیت زدایی و توسعه زیرساختها و
توجه به مناطق کم برخوردار و همچنین اتمام
پروژه های نیمه تمام است.
فرماندار گراش گفت :راههای روستایی َارد-

مز ،زینل آباد و خلیلی ،احداث جاده چک
چک ،آبرسانی به ارد و روستای زینل آباد،
تأمین آب آشامیدنی مجموعه فداغ ،احداث
مخزن پنج هزار متر مکعبی شهر گراش و
تکمیل و تجهیز مراکز بهداشت در حوزه
شهری و روستایی از جمله پروژه های اولویت
دار این شهرستان در توزیع اعتبارات امسال
است.
وی یادآور شد :تکمیل و شتابب بخشی در
اجرای زمینهای چمن مصنوعی پنج روستای
بخش مرکزی ،تکمیل مجموعه ورزشی محبی
گراش ،تجهیز مدارس سطح شهرستان

و همچنین ایجاد زیرساخت ها و توسعه
شهرک صنعتی از دیگر پروژه های عمرانی و
مورد توجه در توزیع بودجه سال جاری خواهد
بود.
وی با گالیه از عدم جذب کامل اعتبارات
عمرانی در سال  ۱۴۰۰و کم کاری برخی از
دستگاه های اجرایی ،گفت :بودجه سال
گذشته افزون بر  ۲۵۰میلیارد ریال اختصاص
یافته بود که کمتر از  ۵۰درصد آن جذب شد.
وی با بیان اینکه الزامات قانونی و سیاست های
شهرستان در توزیع اعتبارات لحاظ شده
است ،افزود :توزیع اعتبارات بر اساس

عدالت و اولویت بندی پروژههای عمرانی و
با نگاه تحول آفرین بین دستگاههای اجرایی
توزیع شده است.
فرماندار گراش با اشاره به ضرورت کار جهادی
و تالش شبانه روزی برای زدودن محرومیت از
چهره شهرستان به ویژه در مناطق روستایی،
گفت :کم کاری در جذب اعتبارات دولتی از
هیچ دستگاه اجرایی پذیرفتنی نیست.
وی گفت :می طلبد همه مدیران شهرستانی
هم راستا با سیاست های دولت در رفع
مشکالت مردم و توسعه و پیشرفت گراش
حضور میدانی و عملیاتی در صحنه های

مختلف به ویژه کارهای عمرانی داشته باشند.
رئیس شورای برنامه ریزی شهرستان گراش
تصریح کرد :بدون شک جذب کامل بودجه
شهرستان را در مسیر توسعه قرار میدهد و
در این راستا باید از ظرفیت نماینده مردم در
مجلس شورای اسالمی هم بهره برد.
طاهرزاده همچنین خواستار جذب اعتبارات
ملی در کنار بودجه استانی شد و گفت :جذب
اعتبارات ملی ،مالک ارزیابی مدیران در این
شهرستان است و مدیران باید همت خود
را به کار گیرند تا با رایزنی و پیگیری منابع
بیشتری را برای شهرستان جذب کنند.

