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خبـر معاون فرهنگی شهردار شیراز عنوان کرد؛
 فعالیت اجتماعی بازدارنده، بهترین راهکار برای مبارزه با اعتیاد

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و معاون فرهنگی شهردار شیراز گفت: مشارکت عمومی بر مبنای فرهنگ اجتماعی 
بازدارنده، از بهترین شیوه های پیشگیری و مبارزه با اعتیاد است.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از اداره ارتباطات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز، مرتضی جعفری در بازدید از 
مجموعه کارآفرینی بازیافت که به همت بهبودیافتگان از مواد مخدر راه اندازی شده است، عنوان کرد: توانمندسازی و مهارت آموزی به 
بهبودیافتگان مواد مخدر دعوت آن ها به زندگی دوباره و جلوگیرنده از دچار شدن مجدد آن ها به دام اعتیاد است. وی با بیان اینکه کاهش 
آسیب های برآمده از اعتیاد به برنامه ریزی و هم افزایی همه نهادها و به ویژه گروه های مردمی نیاز دارد، اظهار داشت: حضور فعاالنه مردم و 

اراده قوی درمان یافتگان اعتیاد در این زمینه الگویی اثربخش برای افراد درگیر با این معضل به شمار می رود.

استاندار فارس با اشاره به بانوان توانمند استان 
گفت: کمترین تخلفات و بیشترین دقت نظر 

اداری در بانوان مشاهده می شود.
پایگاه  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
عنایت اهلل  فارس  استانداری  اطالع رسانی 
مدیر  بانوان  تخصصی  نشست  در  رحیمی 
استان فارس گفت: توجه به استعدادهای بشر 

توسعه  موجب  جنسیت  گرفتن  درنظر  بدون 
الگوهای  وجود  با  امروزه  و  می شود  پایدار 
برتر موجود در جامعه می توان راه روبه جلو 
ارتقا  زمینه  کرد:  خاطرنشان  وی  کنیم.  باز 
زمینه سازی  عدم  علت  به  که  زنان  جامعه 
نیازمند  نشده  آن  از  مطلوبی  بهره برداری 
بستر فرهنگی است و چگونگی نگاه دینی و 

فرهنگی به آن باید برای همگان تبیین شود.
فارس  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
الزامات  دیگر  از  را  حقوقی  بسترسازی 
اظهار  کرد  عنوان  بانوان  جایگاه  ارتقا  برای 
کنند  سازی  تصمیم  اندیشمندان  باید  داشت: 
و نمایندگان بستر حقوقی آن را فراهم کنند 
بانوان  و تجربه ما در زمینه مسئولیت پذیری 

مثبت بوده است.
رحیمی تأثیرگذاری تربیتی و اجتماعی بانوان 
در بحران های مختلف را از دیگر نکات مثبت 
عنوان کرد و گفت: در بحران اخیر پرستاران 
زن خدمات ارزنده ای ارائه کردند و به همین 

دلیل باید به بانوان توانمند
در  خوشبختانه  و  شود  داده  بیشتری  نقش 
برای  بلندی  گام های  امید  و  تدبیر  دولت 
همچنان  اما  شده  برداشته  هدف  این  تحقق 
منطقی  و  قانونی  گری  مطالبه  دنبال  به  باید 

در این امر باشیم.
استاندار فارس با اشاره به بانوان توانمند استان 
افزود: کمترین تخلفات و بیشترین دقت نظر 

اداری در بانوان مشاهده می شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استاندار فارس:
فارس خبرداد؛

آمادگی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه فارس برای جذب سرمایه گذار

سهم 6.4 درصدی فارس از مصرف 
سوخت گاز طبیعی کشور

حذف واسطه های دوم و سوم در میدان 
مرکزی میوه و تره بار شیراز

رئیس شورای شهر شیراز:

شوراها در مورد هزینه کرد بودجه مصوب خود هم اختیار کافی ندارند

بیان  با  شیراز  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
نیروی  موضوع  در  دولت  تولیت  اینکه 
و  پشتوانه حقوقی  فاقد  انسانی شهرداری ها، 
منطقی است؛ تأکید کرد: ساماندهی نیروی 
انسانی شهرداری ها باید به همین دستگاه و 
تحقق  و  تصویب  مرجع  که  شهر  شورای 
واگذار  است،  مردم  پاسخگوی  و  بودجه 

شود.
روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش 
اسالمی  شورای  بین الملل  امور  و  عمومی 
شهر شیراز عبدالرزاق موسوی با بیان اینکه 
و  ساماندهی  و  به کارگیری  نحوه  موضوع 
به  شهرداری ها  در  انسانی  نیروی  مدیریت 
یکی از چالش های جدی در حوزه مدیریت 
تبدیل  کشور  کالن شهرهای  تمام  شهری 
هم  پیچیده تر  نوعی  به  روز  به  روز  و  شده 
می دانیم  اگرچه  داشت:  اظهار  می شود، 
اهداف  تحقق  در  انسانی  نیروی  نقش  که 
که  شهرداری  همچون  دستگاهی  سازمانِی 
به طور مستقیم توسط مردم  مالی آن  منابع 
اما  است  تعیین کننده  بسیار  می شود،  تأمین 
نیروی  وضعیت  حاضر  حال  در  متأسفانه 
کشور  تمام  شهرداری های  در  انسانی 
تهران،  همچون  کالن شهرهایی  به ویژه 
شیراز، اصفهان، مشهد و... غیرقابل قبول و 

نگران کننده است.
به اعتقاد موسوی، فقدان یک نظام استخدامی 
موقعیت  و  شرایط  با  متناسب  و  شفاف 
به  نگاه  نوع  کلی تر  طور  به  و  شهرداری ها 
دالیل  از  شهرداری ها  در  انسانی  سرمایه 

اصلی بروز این چالش اساسی است.
منابع  از  درصد   ۴۰ حدود  اختصاص  وی 
مالی و بودجه شهرداری به هزینه های جاری 
ازجمله حقوق و دستمزد را رقمی بسیار باال 
توصیف کرد و افزود: با این وجود متأسفانه 
در  انسانی  نیروی  نقش  مختلف  سطوح  در 
مورد  کافی  اندازه  به  را  شهرداری ها  حوزه 

توجه قرار نداده ایم.
و  گذشته  برخالف  اینکه  بیان  با  موسوی 
که  دیگر  کشورهای  از  بسیاری  برخالف 
توسط  اداره شهرها  منابع  از  عمده ای  بخش 
دولت تأمین می شد، این مسؤولیت در حال 
حاضر مستقیمًا بر دوش مردم گذاشته شده 
است، تصریح کرد: اساسًا یکی از پیامدهای 
ظهور و بروز نهاد شوراها همین بود که از 
امور  همه  برای  مردمی  مشارکت  ظرفیت 
منابع  تأمین  همین  ازجمله  شهری  مدیریت 
صورت  استفاده  حداکثر  شهرها  اداره  مالی 

گیرد.

خدمات  شیراز،  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
وظایف  از  بخشی  را  شهرداری ها  فعلی 
عمومی دولت دانست و بیان داشت: به عنوان 
 ۲۵۰ از  بیش  شیراز،  شهرداری  در  نمونه 
اعتبار  تأمین  که  می شود  ارائه  خدمت  نوع 
بخش قابل توجهی از آنها در گذشته بر عهده 

دولت بود.
اینکه  بیان  با  استان ها  عالی  شورای  عضو 
دولت در حال حاضر در زمینه تأمین منابع 
تصریح  ندارد،  جایگاهی  شهرها  اداره  مالی 
همچون  اینکه  وضعیتی  چنین  در  کرد: 
نیروی  در موضوع  اختیارات  تمامی  گذشته 
باشد،  دولت  دست  در  همچنان  انسانی 
قواعد  و  اصول  برخالف  و  قبول  غیرقابل 
باالدستی و مصالح عمومی است و حتمًا باید 

اصالح شود.
بودن  از کم رنگ  انتقاد  با  ادامه  موسوی در 
موضوع  در  شهرها  اسالمی  شورای  نقش 
کرد:  تأکید  شهرداری ها،  انسانی  نیروی 
بودجه شهرداری ها را شورا مصوب می کند 
تصویب  مسؤولیت  دیگر  تعبیری  به  و 
تمام  اجرای  درنتیجه  و  بودجه  تحقق  و 
برنامه های شهری بر عهده شورا است اما در 
کمال تعجب در ساماندهی نیروی انسانی که 
دست کم ۴۰ درصد از هزینه کرد این بودجه 
هزینه کرد  و  درآمدزایی  تمام  عمل  در  و 
می دهد،  اختصاص  خود  به  را  بودجه 

اختیارات کم و محدودی دارد.
وی تصریح کرد: به طور دقیق تر، سؤال این 
است که چگونه می توانیم شورا و شهرداری 
را مسئول دریافت منابع مالی از مردم بدانیم 
را  آنها  شوراها  قانون   ۸۴ ماده  استناد  به  و 
به  گزارش  ارائه  و  پاسخگویی  به  مکلف 
مالی  منابع  هزینه کرد  خصوص  در  مردم 
و  تکلیف  تعیین  در  نهاد  دو  این  اما  بکنیم 
بودجه  این  درصد   ۴۰ از  بیش  ساماندهی 

نقشی نداشته باشند.
عضو شورای عالی استان ها، ترکیب شورای 
با  استان ها  مراکز  در  استخدامی  و  اداری 
دارای  را  شهرداری  و  استانداری  مسؤولیت 
ایراد دانست و اظهار داشت: بر اساس آنچه 
شهرداری ها  استخدامی  آیین نامه  در  امروز 
شوراهای  از  نماینده ای  هیچ  اینکه  داریم، 
استانی  شورای  این  در  شهرها  اسالمی 
آن  برخالف  دقیقًا  است،  نشده  پیش بینی 
چیزی است که در قوانین باالدستی و اصل 
تعریف  شهر،  شورای  نهاد  بودن  پاسخگو 

شده است.
موسوی با اشاره به بندهایی از قانون شوراها 
و وظایف 3۴ گانه شوراهای اسالمی شهرها، 
یادآور شد: در بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها، 
تمامی  تصویب  مرجع  به عنوان  نهاد  این 
معامالت شهرداری ها و در ماده یک همین 
قانون نیز به عنوان مسئول پیشبرد برنامه های 
اجتماعی، اقتصادی و... در سطح شهر شناخته 

شده است.
شورای  در  شیراز  شهروندان  نماینده  این 
که  شهری  شورای  کرد:  تأکید  اسالمی 
و  درآمدها  شامل  شهرداری،  ساالنه  بودجه 
می کند،  مصوب  را  شهر  اداره  هزینه های 

مسؤولیت دارد به نحوی این وظیفه را انجام 
تأمین  نیز  را  عمومی  منافع  بتواند  که  دهد 
 ۸۰ ماده   ۱۴ بند  در  نمونه  به عنوان  کند؛ 
تصویب  در  شهر  شورای  که  شده  تصریح 
صرفه  شهرداری  قراردادهای  و  معامالت 
کند  رعایت  را  شهروندان  و  شهر  و صالح 
که نباید فراموش کنیم که ابزار و مکانیزم 
جز  چیزی  صالح،  و  صرفه  این  رعایت 
مدیریت منابع مالی و انسانی در قالب بودجه 

مصوب شورا نیست.
عملکرد  و  مصوبات  از  انتقاد  با  موسوی 
مجلس و دولت در قبال شوراها، خاطرنشان 
هم  که  است  حالی  در  تعارض  این  کرد: 
قانون اساسی شأن ویژه ای برای شوراها قائل 
شده است و هم در فرمایشات بنیانگذار این 
دستور  نخست  روزهای  همان  از  که  نظام 
صادر  را  اسالمی  شوراهای  آیین نامه  تهیه 
فرموده اند و به صراحت فرموده اند که کلیه 
امور شهر بر عهده شورای اسالمی شهر است، 
ضمن  می شود؛  دیده  خوبی  به  موضوع  این 
اینکه سیاست های نظام که توسط مقام معظم 
و  تمرکززدایی  بر  است  شده  ابالغ  رهبری 
اداره آن ها  برای  از ظرفیت شهرها  استفاده 
تأکید دارد اما دقیقًا برخالف این تأکیدات، 
دولت تأمین هزینه های اداره شهر را بر عهده 
شهروندان و نماینده های آنها در شورای شهر 
اختیارات  برخی  از طرف دیگر  اما  گذاشته 
ازجمله امکان مدیریت هزینه ها و ساماندهی 

نیروی انسانی را از شوراها سلب کرده اند.
رئیس شورای اسالمی شهر شیراز در بخش 
دیگری از اظهارات خود با اشاره به مشکالت 
اقتصادی حال حاضر کشور و به طور خاص 
شهرداری های کالن شهرها، تصریح کرد: در 
چنین شرایطی که به صورت قانونی مدیریت 
بر عهده شهرداری ها و تصویب  مالی  منابع 
و  است  شوراها  عهده  بر  آن  بر  نظارت  و 
نیروی  به  مربوط  نیز  هزینه ها  عمده  بخش 
و  حقوقی  اصول  لحاظ  به  هم  است،  انسانی 
عمومی،  منافع  و  مردم  مصالح  رعایت  هم 
اصالح  با  تا  دهیم  اجازه  است که  ضروری 
انسانی  نیروی  به کارگیری  نحوه  مقررات، 
اداری  و  استخدامی  عدالت  رعایت  با  را 
اسالمی  شوراهای  و  شهرداری ها  به  کشور 
نیاز  با  متناسب  بتوانند  تا  واگذار شود  شهر 
شهرداری نیروی متخصص مورد نیاز خود را 

در حوزه های مربوطه تأمین کنند.
وی در پایان تولیت سازمان شهرداری ها در 
فاقد  را  شهرداری ها  انسانی  نیروی  موضوع 
پشتوانه حقوقی و منطقی برای اداره شهرها 
به عنوان  بنده  کرد:  خاطرنشان  و  دانست 
عضوی از شوراهای شهر، مصرانه از مجلس 
و دولت درخواست می کنم که اجازه دهند 
را  شهرداری  و  شورا  که  قانون  مطابق  تا 
مالی  منابع  هزینه کرد  و  تأمین  پاسخگوی 
برای  الزم  اختیارات  می داند،  شهرها  اداره 
مدیریت نیروی انسانی را نیز به شهرداری ها 
و شوراها واگذار کنند؛ چرا که این موضوع 
به هم به نفع خیر و صالح مردم است و هم 
موجب کارآمدی شهرداری ها و بهینه سازی 

منابع مالی و انسانی خواهد شد.

شهردار صدرا:
تاکنون ۵۰ پرونده ساخت و ساز غیر مجاز 

 بررسی و منجر به صدور رأی تخریب 
و قلع و قمع شده است

تاکنون  گفت:  صدرا  شهردار 
و  ساخت  پرونده   ۵۰ به  قریب 
به  منجر  و  بررسی  مجاز  غیر  ساز 
قمع  و  قلع  و  تخریب  صدور رأی 
شده که با اخذ دستور مقام قضایی 
اجرا  کمیسیون  احکام  آینده  هفته 
مجاز  غیر  سازهای  و  ساخت  و 

تخریب خواهد شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
اداره روابط عمومی، پرنیان با اشاره 
و  سودجو  افراد  سوداگری های  به 
شهروندان  برخی  که  فرصت طلب 
و  ساخت  و  تخلف  به  ترغیب  را 
گفت:  می نمایند  مجاز  غیر  ساز 
در  توان  تمام  با  صدرا  شهرداری 
مقابل ساخت و سازهای غیر مجاز 
هر  با  و  می ایستد  شهر  حریم  در 

قانون شکنی برخورد می کند.
روزی  شبانه  بازرسی های  وی 
گزارشات  کنار  در  را  شهرداری 
بسیاری  شناسایی  عامل  مردمی 
و  دانسته  غیرقانونی  اقدامات  از 
اظهار داشتند: طی بازدیدهای شبانه 
در  تخلفات  تیم  و  شهردار  روزی 
ماه های اخیر قریب به ۱۹۰ پرونده 
تخلف تشکیل و به کمیسیون ماده 
صد ارجاع داده شده است که حکم 
پرونده ها،  این  از  برخی  تخریب 

صادر شده است.
تمامی  به  هشدار  با  صدرا  شهردار 

شهروندان در خصوص سوءاستفاده 
افرادی که خود را پیمانکار معرفی 
هنگفتی  مبالغ  اخذ  با  و  می نمایند 
ساخت  به  اقدام  شبانه  به صورت 
گفت:  می نمایند  غیرمجاز  ساز  و 
و  فرصت طلب  افراد  این  فریب 
تا  نخورید  را  گر  سوءاستفاده 
نشده  گزاف  هزینه های  متحمل 
مشمول  قانون شما  اقدام خالف  و 
اعمال قانون تخریب نگردد چراکه 
شهرداری بر اساس تکلیف قانونی 
خود نسبت به جلوگیری و تخریب 
اقدام  ساخت و سازهای غیر مجاز 
مماشات  احدی  با  و  کرد  خواهد 

نمی نماید.
این  مردم  از  افزود:  شهردار صدرا 
در صورت  می خواهیم  شهر صدرا 
شناخت  یا  و  تخلف  از  اطالع 
سوءاستفاده  و  متخلف  پیمانکاران 
از  را  مراتب  سوداگر  افراد  یا  گر 
آدرس  به  اینترنتی  درگاه  طریق 
www.shahrdari-sadra.
ir و همچنین از طریق شماره همراه 
 ۰۹۱7۹3۴6۹66 شماره  به  شهردار 
به صورت پیام و یا از طریق تلفن 
اطالع  به   36۴۱۲۹۲۹ گویای 
شهرداری برسانند تا با کمک همه 
و  فساد  با  مبارزه  در  بتوانیم  شما 
ساختن شهری زیبا و توسعه عدالت 

گام برداریم.

مدیرعامل آبفای شیراز عنوان کرد؛
آبفای شیراز به دنبال منابع آبی جدید

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آبفا 
تأمین آب مردم  برای  شیرازگفت: 
آبی  منابع  به  نیاز  شیراز  کالن شهر 

جدید دارد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
همگانی  آموزش  و  عمومی  روابط 
آبفای شیراز، بهمن بهروزی اظهار 
داشت: برای تأمین آب شرب شیراز 
پروژه هایی در نظر گرفته شده که با 
در  تأمین آب  اجرای آن وضعیت 
به  می شود  متحول  نزدیک  آینده 
تأمین آب  اکنون وضعیت  عبارتی 
حدود  که  است  به گونه ای  شیراز 
۸۰ در صد از آب زیرزمینی و ۲۰ 
درصد از آب سطحی تأمین می شود 
با اجرای خط دوم سد درودزن  اما 
و  می یابد  تغییر  تأمین  میزان  این 
 ۵۲ و  زیرزمینی  از آب  ۴۸ درصد 

درصد از آب سطحی  می شود.
وی خاطرنشان کرد: بخش عمده از 
هست  آهکی  آب  تأمین  چاه های 
ذخیره  ثمره  آهکی  سفره های 
این  با  میلیون ها سال است  آب در 
میزان برداشت که روزی ۴۴۰ هزار 
مترمکعب  آب  منابع زیرزمینی از 
طریق حدود ۱77 حلقه چاه که در 
حلقه   ۱۵ و  است  شرکت  تملک 
چاه استیجاری از شهرداری صورت 
زیرزمینی  منابع  وضعیت  می گیرد 
اینکه  به محض  که  است  خطرناک 
خط دوم آب از سد درود زن متصل 
زیرزمینی  آب  از  برداشت ها  شود 
کم خواهد شد و تعدادی زیادی از 

چاه ها بسته می شود.
بخش  در  اقداماتی  به  اشاره  با  وی 
پروژه  به  شروع شده   آب  تأمین 
برای  منطقه ای  آب  طرح  بزرگ 
و  کرد  اشاره  شیراز  به  آب رسانی 
درود  سد  از  آب  دوم  خط  گفت: 
ثانیه  بر  لیتر  هزار   3 میزان  با  زن 
که  است  اجرا  دست  در  شیراز  به 
صدرا  به  لیتر   ۵۰۰ میزان  این  از 
شیراز  به  ثانیه  بر  لیتر   ۲۵۰۰ و 

اختصاص خواهد یافت.
طرح  عظمت  به  اشاره  با  بهروزی 

منطقه ای  آب  سازمان  از  تقدیر  و 
افزود: اعتبار قیمت به روز این طرح 
تومان  میلیارد  بالغ بر ۱3۰۰ -۱۴۰۰ 
و  پمپاژ  ایستگاه  انجام  با  که  است 
انتقال  خطوط  اجرای  و  تصفیه خانه 
و مخازن بین راهی، حدود ۹۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.
تحویل  از  شیراز  آبفا  مدیرعامل 
در  آب  ثانیه  بر  لیتر   7۵۰ حدود 
این خط  اول  فاز  از  نزدیک  آینده 
خبر داد و اذعان داشت: خط انتقال 
و  شده  وصل  دوکوهک  مخزن  به 
در  شیراز  فاضالب  و  آب  شرکت 
شیراز  آب  تأمین  برای  اول  فاز 
آب  لیتر   7۵۰ حدود  تحویل  برای 
با سه پیمانکار، اقدام به اجرای خط 
با قطر  انتقالی به طول ۱۸ کیلومتر 

6۰۰ میلی متر نموده است.
یاسوج  بشار  انتقال سد  به خط  وی 
آب  تأمین  منبع  سومین  به عنوان 
اعتبار شیراز اشاره کرد و افزود: در 
وجود  آب  منابع  محدودیت  شیراز 
دارد خط دوم انتقال آب سد درود 
ممکن  است  اجرا  حال  در  که  زن 
پاسخگوی  دیگر   سال   ۵ تا  است 
نیاز جمعیت فزاینده شیراز نباشد لذا 
آبفا شیراز با چشم انداز به آینده، در 

فکر منابع دوردست تر است.
دولت  گفت:  ادامه  در  بهروزی 
و  اقدامات  نیرو  وزارت  و 
یاسوج  بشار  سد  از  تخصیص هایی 
درصورتی که  که  است  داده  انجام 
می توان  شود  عملیاتی  خط  این 
گفت سومین منبع تأمین آب شیراز 

سد بشار یاسوج است  
در  افزود:  شیراز  آبفا  مدیرعامل 
حدود  چیزی  شیراز  کالن شهر 
جدید  مخزن  مترمکعب  هزار   ۲3۰
که  است  الزم  آب  تأمین  برای 
برای رفع این کمبود و رساندن به 
و  برنامه ریزی  کشوری،  میانگین 
مختلف  محل های  از  اعتبار  تأمین 
آبی   تنش  اعتبارات  محل  مثل 
گرفته شده  نظر  در  هست  ملی   که 

است.


