وب ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﺗﻬﺮان
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ :ﺣﺬف ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ/ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی ﮐﻨﻨﺪ

اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ :ﺣﺬف ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ/ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ -اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب اﻋﺘﺒﺎر
و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺘﺎن از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﭘﺮوﯾﺰی ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺷﻨﺒﻪ در ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﭘﺎﯾﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺪ و اﻓﺰود :ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت در دوﻟﺖ و اﺳﺘﺎن ﺣﻞ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺮوﯾﺰی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :از اﯾﻦ رو ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ اﻋﺘﺒﺎر در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻟﺤﺎق ﻗﺎﻧﻮن دو ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﮐﺴﺮی اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺣﻞ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺞ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ اﻋﺘﺒﺎرات ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد.
ﭘﺮوﯾﺰی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،اﻓﺰود :ﮐﻤﯿﺘﻪ ای در اﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺶ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی و ﻗﺮارداری در اﺳﺘﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺑﻮدﺟﻪ ای ﺗﻼش ﺷﻮد.
ﭘﺮوﯾﺰی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮری ﺷﺪ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺎ در دوﻟﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮرد.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺗﻮزﯾﻊ اﻋﺘﺒﺎر ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ را وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اراﺋﻪ آﻣﺎر از ﺳﻮی
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺣﺬف ﻧﺸﺪه و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﻮع ﺗﺨﺼﯿﺺ آن ﻧﯿﺰ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ورود ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﭘﺮوﯾﺰی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎﻧﯽ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎل ﺟﺎری در راﺳﺘﺎی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﻻی  ۸۰ﯾﺎ  ۹۰درﺻﺪی دارﻧﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎن ورود ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ آن دﺳﺘﻪ از ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻣﻨﻔﻌﺖ دارد ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻬﯿﻪ وﺗﺪوﯾﻦ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖ ﺷﺪ و اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﺟﺎری دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﮐﺮده و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟﺎزه و دﺳﺘﻮر ﺗﻬﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺮوﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ در ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎ ،در ﺷﻮرای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
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