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پـرده اول: آزمونی سـخت برای اولین شـهردار 
بومی

در  تـا  می گـذرد  انقـاب  از  سـال  چهـل  بـه  نزدیـک 
شـهردار  اولیـن  شـوراها،   دوره  پنجمیـن  فعالیـت  آغـاز 
ایـن  از  انتخـاب  شـود. هـم شـهروندان  بومـی مبارکـه 
کارمنـدان.  هـم  و  می شـوند  خوشـحال  انتخـاب 
خواسـته های  مـردم  حـاال  مـی رود.  بـاال  انتظـارات 
انتخـاب هم زمـان می شـود  ایـن  امـا  بیشـتری دارنـد؛ 
شـهرداری.  جیب هـای  و  دسـت ها  خالی شـدن  بـا 
سـالیان  در  کـه  آالیندگـی  و  ارزش افـزوده  عـوارض 
بـه  بـود،  شـهرداری  درآمـدی  منبـع  اصلی تریـن  قبـل 
شـهرداری  کـه  بگوییـم  گـر  ا می شـود.  ناچیـز  گهـان  نا
در  جدیـد  شـهردار  کار  بـه  شـروع  بـا  هم زمـان  مبارکـه 
میانه هـای سـال 96 بـه تاجـری ورشکسـته می مانـد،  
بگذاریـد  را  نقدینگـی  و  نبـود درآمـد  نگفته ایـم.  بیـراه 
و  قبـل  سـال های  شـده  انباشـت  بدهـی  کنـار  در 
و  پرسـنل  معوقـه  حقـوق  و  نیمه تمـام  پروژه هـای 
بارندگـی  و   )97 سـال  )در  آب  بحـران  و  خشک سـالی 
شـدید و روان شـدن سـیل )در آغاز سـال 98( و شـیوع 
وضعیـت  و  سـال(  همـان  پایـان  )در  کرونـا  ویـروس 
و  انتظـار  شـهر  یـک  درنهایـت  و  اقتصـادی  نامناسـب 
این همـه  باشـد.  پاسـخ گو  شـهرداری  بایـد  کـه  توقـع 
تـا  بودنـد  داده  هـم  دست به دسـت  مانـع  و  مشـکل 
شـهری  مدیریـت  از  دوره  ایـن  بـرای  سـخت  آزمونـی 

بخـورد. رقـم  مبارکـه 

شـــــروع  و  درآمـــدهــــا  کاهــــش  دوم:  پـــرده 
بحران ها

شـهردار  اولیـن  هاشـمی،  محسـن  سـید  بـا  بـود  قـرار 
گذشـته  بومی مبارکه، درباره آزمون سـخت سـه سـال 

از  وقتـی  کنیـم.  گفت وگـو  رودررو  پیـش،  یـک سـال  و 
او دربـاره شـروع فعالیتـش پرسـیدیم قصـه را این گونـه 
کار مـن در اواخـر سـال 96 هم زمـان  کـرد: »شـروع  آغـاز 
ارزش افـزوده  عـوارض  بـا استانی شـدن پرداخـت  شـد 
را  شـهرداری  درآمدهـای  به شـدت  کـه  آالیندگـی  و 
کاهـش داد. بدهی هـای به جامانـده از دوره های قبل 
کنـار پروژه هـای نیمه تمـام و نبـود نقدینگـی بـرای  در 
بـود.  کـرده  ایجـاد  سـختی  شـرایط  حقـوق  پرداخـت 
همـان سـال چهـار مـاه از حقـوق پرسـنل معـوق بـود 
که انجام  کـه به شـکل معجزه آسـایی با پیگیری هایـی 
مطالبـات  از  بخشـی  سـال  روزهـای  آخریـن  در  شـد 
و عیـدی پرسـنل پرداخـت شـد تـا سـال 97 باانگیـزه 
قبـل شـروع شـود. سـال 97  بـه سـال  نسـبت  بیشـتر 
کـه مطالبـه و نیـاز مـردم بـود  بیشـتر بـه اولویت هایـی 
مثـل نگهـداری، نظافـت، حمل ونقل عمومـی، ترمیم 
و  پرداختـه  و...  سـطحی  آب هـای  دفـع  ترانشـه ها، 
در  پروژه هـای عمرانـی  برخـی  تـاش شـد  آن  کنـار  در 
بحـران خشک سـالی  البتـه  اجـرا شـود؛  محـات شـهر 
کـرده بـود، بااین حـال  کم آبـی مشـکات را مضاعـف  و 
کاهـش هزینه هـا از سـوی  تجربـه سـال 96 از یک سـو و 

کـه وضعیـت مدیریـت شـود.« کـرد  کمـک  دیگـر 

پرده سوم: اجرای پروژه های عمرانی
کار  شـهردار مبارکـه روایتگـر خوبـی بـود و ایـن موضـوع 
داسـتان  دقـت  و  آرامـش  بـا  او  می کـرد.  سـاده تر  را  مـا 
چگونگی اداره شـهر با دسـتان خالی را روایت می کرد. 
گفـت و حـاال بـه سـال  کـرد و از 97  از سـال 96 شـروع 
98 رسـیده بـود: »سـال 98 نیـز هم زمـان شـد با شـروع 
کـه  ازآنجا سـیل.  جاری شـدن  و  شـدید  بارندگی هـای 
خشک سـالی،  به واسـطه  گذشـته  سـال های  در 

بـود،  مانـده  مغفـول  سـطحی  آب هـای  هدایـت 
شـهر  مختلـف  نقـاط  در  شـهروندان  بـرای  مشـکاتی 
و  معابـر  اصـاح  بـرای  حرکتـی  بنابرایـن  شـد؛  ایجـاد 
هدایت آب های سـطحی و رفع مشـکات شـروع شد. 
تمامـی مسـیر سـیل ها و انهـار سـطح شـهر شناسـایی 
و بـا پیگیـری ادارات مربـوط، مسـیرهای تصرف شـده 
کیلومتر مسـیر سـیل  کشـاورزان آزاد و چندین  توسـط 
و  حقـوق  پرداخـت  سـال  ایـن  در  شـد.  ک سـازی  پا
پروژه هـای  اجـرای  و  گرفـت  نظـم  پرسـنل  مزایـای 

نیـز شـروع شـد.« عمرانـی 

پرده چهارم: سالی پر از پروژه برای شهر
اسـت  قـرار  کـه  سـالی  رسـید،   99 سـال  بـه  هاشـمی 
شـهر  بـرای  گذشـته  سـال  سـه  در  را  آنچـه  زحمـات 
 99 سـال  »بـرای  کنـد:  برداشـت  اسـت،  کاشـته 
و  اقـدام  در دسـت  پروژه هـای  تـا  کردیـم  برنامه ریـزی 
هرچنـد  برسـد.  بهره بـرداری  بـه  و  تکمیـل  نیمه تمـام 
کمـی ایـن برنامه ریـزی را تحـت  کرونـا  شـیوع ویـروس 
تأثیـر قـرار داد، امـا اتفاق هـای خوبـی در حـوزه عمرانی 
عمرانـی  پروژه هـای  بحـث  در  امسـال  افتـاد.  خواهـد 
تمـام مقدمـات الزم پیش بینی شـده و تنها مشـکل ما 
تأمیـن اعتبـار اسـت. امیـدوارم ایـن اتفـاق بیفتـد تـا در 
کوتـاه باقی مانـده تـا پایـان دوره پروژه هـا را بـه  فرصـت 

برسـانیم. بهره بـرداری 

پرده پنجم: تدوین سند پنج ساله و 20ساله
از شـهردار مبارکه پرسـیدیم وقتی شهرداری را تحویل 
گرفت، نقشـه راه و سـند چشـم اندازی بود تا بر اسـاس 
کند. پاسـخش  آن راه را ادامـه دهـد و شـهر را مدیریـت 
کار را نیـز بایـد در دوران مدیریتـی  کـه ایـن  نشـان داد 

تجربهادارهشهرروایتمیکند بومیمبارکهاز اولینشهردار

 امسال در بحث 
پروژه های عمرانی 
تمام مقدمات الزم 

پیش بینی شده 
و تنها مشکل 

ما تأمین اعتبار 
است. امیدوارم 
این اتفاق بیفتد 

تا در فرصت کوتاه 
باقی مانده پروژه ها 

را به بهره برداری 
برسانیم

10پردهازسهسالخدمترسانی
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کـه  بـود  تدوین شـده  »سـندی  مـی زد:  رقـم  خـودش 
کاربـردی نداشـت و راهگشـا نبـود؛ بنابرایـن  در عمـل 
طـی فراخوانـی بـا یـک شـرکت دانشـگاهی )اصفهـان( 
کردیم.  بـرای تدویـن سـند چشـم انداز قـرارداد منعقـد 
البتـه از ایـن شـرکت خواسـتیم این سـند را بـا توجه به 
کنند، نه پشـت درهای  واقعیـت موجـود شـهر تدویـن 
بـرای  پنج سـاله  آن هـا خواسـتیم هـم سـند  از  بسـته. 
کننـد و هـم سـند 20سـاله. خوشـبختانه  شـهر تدویـن 
امـروز تدویـن ایـن سـند در مراحـل نهایـی قـرار دارد و 
بـه زودی تحویـل می شـود. البتـه ما منتظر ننشسـتیم 
جمـع آوری  بـا  هم زمـان  بلکـه  شـود،  کامـل  سـند  تـا 
اطاعـات،  برنامه ریزی هـای خـود را بـه روز و بـر مبنای 

کردیـم.« اطاعـات روز تصمیم گیـری 

پرده ششم: اقتصاد، اشتغال و درآمد پایدار
اسـاس  بـر  و  قـرار دارد  نهایـی  کـه در مراحـل  سـندی 
واقعیـات موجـود اسـت، می توانسـت اطاعات خوبی 
از اولویت هـا و نیازهـای شـهر داشـته باشـد؛ بنابرایـن 
از شـهردار مبارکـه خواسـتم تـا خاصـه ای از مهم تریـن 
اولویت هـا بگویـد: »در همه اطاعات جمع آوری شـده 
کـه  بـود  شـده  تکـرار  محـور  چنـد  مختلـف،  اقشـار  از 
بـود.  پایـدار  درآمـد  و  اشـتغال  شـهر،  اقتصـاد  شـامل 
گـر اقتصـاد و اشـتغال شـهر شـکوفا شـود، خودبه خود  ا
تدبیـری  مهم تریـن  می شـود.  پایـدار  نیـز  شـهر  درآمـد 
کـه می شـد بـرای تحقق این خواسـته ها اندیشـید این 
کـه به غیـراز صنعـت، محـور دیگـری بـرای توسـعه  بـود 
گرفته شـود و آن محور چیزی جز توسـعه  شـهر در نظر 
خـود  مبارکـه  بااین حـال  نبـود؛  گردشـگری  صنعـت 
کنـد، را عملیاتـی  ایـن مهـم   به تنهایـی نمی توانسـت 
شهرسـتان.  شـهرداری های  سـایر  همـکاری  بـا  مگـر 
شـد  برگـزار  آن هـا  بـا  خوبـی  جلسـات  راسـتا  ایـن  در 
تـا  سـه  حداقـل  مانـدگاری  بـرای  مناسـبی  شـرایط  تـا 
کنیـم.  ایجـاد  خارجـی  و  داخلـی  گردشـگر  پنـج روزه 
گردشـگری در هفت شـهر  درنتیجه یک مسـیر و داالن 
کردیـم و مبارکـه به عنـوان پایلـوت  شهرسـتان طراحـی 

انتخـاب شـد.« اسـتان  ح در  ایـن طـر

کارگاهـی تـا مشـارکت  پـرده هفتـم: از مجتمـع 
بخش خصوصی

دیگـر  مهـم  اقـدام  دو  از  ادامـه  در  مبارکـه  شـهردار 
درآمدهـای  ایجـاد  و  شـهر  رونـق  بـه  می توانسـت  کـه 
گفـت؛ یعنـی بهره بـرداری  کنـد، سـخن  کمـک  پایـدار 
خصوصـی.  بخـش  مشـارکت  و  کارگاهـی  مجتمـع  از 
»احـداث  گفـت:  اقدامـات  ایـن  تشـریح  در  هاشـمی 
کارگاهـی حـدود دو دهـه پیـش شروع شـده  مجتمـع 
امـا در عمـل اتفاقـی نیفتـاده بـود. در همـان روزهـای 
و  برگـزار  اصنـاف  بـا  جلسـه ای  کار،  بـه  شـروع  اول 
گرفـت. پـروژه، مجـدد فعال شـد؛  توافق هایـی صـورت 
کشـور و نوسـان های  امـا بـا توجه به شـرایط اقتصادی 
شـد؛  کنـد  مقـداری  پـروژه  اجـرای  رونـد  قیمـت، 
کار رونـق  گذشـته  بااین حـال از شـش ماهه دوم سـال 
کمـک می کنـد  گرفـت. ایـن پـروژه هـم بـه توسـعه شـهر 
محـور  می شـود.  مـردم  رضایت منـدی  باعـث  هـم  و 
ورود  اسـت.  خصوصـی  بخـش  بـا  مشـارکت  بعـدی 
بـد اقتصـادی می توانسـت  سـرمایه گذاران در شـرایط 
بسـیار تأثیرگـذار باشـد. اقدامـات زیـادی در این رابطه 
کراتی  گرفـت؛ حتی با سـرمایه گذار خارجی مذا صـورت 
کـه به دلیـل نوسـان های قیمـت ارز برخـی  انجـام شـد 
به هرحـال  گرفـت.  قـرار  تحت تأثیـر  توافق هـا  ایـن  از 
بـه  اسـتان  سـطح  در  کـه  مثبتـی  دیـد  بـه  توجـه  بـا 
مشـکات  ایـن  امیدواریـم  دارد،  وجـود  موضـوع  ایـن 
می توانـد  سـرمایه گذاران  ورود  کـه  چرا شـود؛  برطـرف 

کنـد.« برطـرف  را  شـهر  مشـکات  از  بخشـی 

پــــرده هــشـــتــــم: هـــمـــراهــــی شــهـــروندان بـا 
شهرداری

کـه خـود از مـردم همیـن  اولیـن شـهردار بومـی مبارکـه 
کاهـش شـدید درآمدهـا امـا حاضـر  شـهر بـود، باوجـود 

نمی شـود همشـهریانش را تحت فشـار بگـذارد. وقتـی 
از او درباره همراهی شهروندان در این شرایط سخت 
شـرایط  »نه تنهـا  داد:  پاسـخ  این گونـه  پرسـیدیم، 
اقتصـادی بـرای شـهرداری ها وخیـم بـود، بلکـه مـردم 
هـم در بدتریـن شـرایط اقتصـادی بـه سـر می بردنـد. 
چـون  کنیـم؛  وارد  فشـار  مـردم  بـه  نمی توانسـتیم  مـا 
ولـی  هسـتند،  تحت فشـار  خـود  مـردم  می دانسـتیم 
بـه مشـارکت مـردم اعتقـاد داشـتیم و داریـم. شـورای 
شـهر هـم انتظـار داشـت هـوای شـهروندان را داشـته 
اتفاق هـای  صورت گرفتـه  برنامه ریـزی  بـا  باشـیم. 
ازجملـه  خـورد؛  رقـم  مـردم  مشـارکت  بـا  خوبـی 
خـود  مشـارکت  بـا  کـه  کارگاهـی  مجتمـع  راه انـدازی 
کـه  گرفـت یـا افزایـش وصـول عـوارض  اصنـاف صـورت 
کسـبه از 18درصـد به 47درصد  بـا مشـارکت اصنـاف و 
کارهـا خیلـی سـریع تر  رسـید. هرجـا مشـارکت باشـد، 
از  همین جـا  می دانـم  الزم  مـن  و  می شـود  انجـام 
همراهـی و مشـارکت خـوب شـهروندان بـا شـهرداری 

کنـم.« قدردانـی 

پرده نهم: لذت خدمت به همشهریان
بـرای  لبـه اسـت؛ هـم  شـهردار بومـی بـودن تیغـی دو 
دربـاره  او  از  شـهرداران.  بـرای  هـم  شـهروندان، 
داد:  پاسـخ  این گونـه  او  و  پرسـیدیم  تجربـه  ایـن 
خیلـی  بومـی  شـهردار  یـک  از  مـردم  »خواسـته های 
را  خدمت رسـانی  موضـوع،  ایـن  و  اسـت  بیشـتر 
کارکنـی  خـودت  شـهر  در  وقتـی  امـا  می کنـد؛  سـخت 
سـختی ها را هـم تحمـل می کنـی. نتیجـه پروژه هـای 
کـه انجام شـده امـروز دیـده نمی شـود، بلکه  زیربنایـی 
سـالیان بعـد بـرای شـهر ارزش افـزوده خواهـد داشـت. 
فقـط  دارد.  برایـم  مادام العمـر  لـذت  یـک  کارهـا  ایـن 
و  مـردم شـدیم  اعتبـارات شـرمنده  کمبـود  دلیـل  بـه 
کـه بایـد نتوانسـتیم خواسـته های بحق مردم  آن طـور 
کنیـم و عذرخواهـی می کنیـم. امیـدوارم در  را بـرآورده 
بـرای  کـه  برنامه ریزی هایـی  باقی مانـده  مـدت  ایـن 
و  برسـد  نتیجـه  بـه  اسـت،  شـده  اعتبـارات  وصـول 
مانـده  نیمه تمـام  کـه  را  کارهایـی  از  بخشـی  بتوانیـم 
کـه  مـن  بـرای  بـود  افتخـاری  کنیـم.  تکمیـل  اسـت، 
کنم.  به عنـوان شـهردار بومی در شـهر خـودم خدمت 
مـردم شـهر مـن شـریف هسـتند و همراهـی آن هـا در 

بـود.« مشـهود  به خوبـی  دوره  ایـن 

پرده دهم: زنده نگاه داشتن امید مردم
گفت وگـو نزدیـک می شـدیم. پرسـش  کم کـم بـه پایـان 
از  آخریـن پرسـش  به عنـوان  کـم.  زمـان  و  بـود  بسـیار 
کمـی  شـهر  عمرانـی  پروژه هـای  دربـاره  خواسـتیم  او 
به عنـوان  فعالیتـم  کـه  »زمانـی  توضیـح دهـد:  بیشـتر 
کمبود  کردم، اصلی ترین مشـکل ما  شـهردار را شـروع 
نقدینگـی و حقـوق معوقـه و هزینه هـای جاری بود. تا 
کـه ایـن مشـکل ها باشـد، نمی تـوان بـه اجـرای  زمانـی 
اول  در سـال  بنابرایـن  کـرد؛  فکـر  پروژه هـای عمرانـی 
دغدغـه مـا هزینه هـای جـاری بـود، امـا بـا عبـور از ایـن 
عمرانـی  پروژه هـای  اجـرای  بـرای  برنامه ریـزی  تنگنـا 
بـا  کردیـم.  شـروع  شـهروندان  از  نیازسـنجی  طبـق  را 
حضـور در محـات مشـکات مـردم را شـنیدیم و برای 
کنـون پروژه هـای  کردیـم. ا هـر محلـه ای برنامه ریـزی 
عمرانـی هـر محلـه ای طبـق خواسـته های آن محلـه 
مـا  مشـکل  تنهـا  البتـه  می شـود.  اجـرا  و  برنامه ریـزی 
از  کردیـم  سـعی  بنابرایـن  اسـت؛  نقدینگـی  کمبـود 
کمتریـن اعتبـار، بیشـترین اسـتفاده را بـرای تعریـف و 
اجـرای پـروژه در همـه محـات ببریـم. هرچنـد برخـی 
کوچـک  پروژه هـای  اجـرای  به جـای  اعتقـاد داشـتند 
کـه به  کنیـم  در همـه محـات، چنـد پـروژه بـزرگ اجـرا 
چشـم بیایـد، امـا مـن دنبـال خدمت رسـانی بـه همـه 
شـهروندان بـودم. مـردم در ایـن شـرایط سـخت نیـاز 
کـه باقی مانـده  کنیـم  کاری  بـه امیـد دارنـد و مـا نبایـد 
امیـد مـردم نیـز از بیـن بـرود. امـروز همـه وظیفه داریـم 
کـردن مـردم،  امیـد آن هـا را   به جـای تخریـب یـا ناامیـد 

زنده نگاه داریم.«
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حرکـت  شـهرداری  دفتـر  از  بایـد  بـود.  ظهـر  نزدیـک 
رئیـس  بـا  تـا  می رفتیـم  اجتماعـی  تأمیـن  بـه  و  کـرده 
کنیـم. برایـم  شـورای اسـامی شـهر مبارکـه مصاحبـه 
نمی رویـم؛ شـورا  دفتـر  بـه  چـرا  کـه  بـود  سـؤال   جـای 
بایـد  و  اسـت  اجتماعـی  تأمیـن  کارمنـد  گفتنـد  ولـی 
ارباب رجـوع  رفتیـم.  دوم  طبقـه  بـه  برویـم.  آنجـا 
شـود.  تمـام  صحبتشـان  تـا  ماندیـم  منتظـر  داشـت. 
کـه در طـول روز  کارش طـوری اسـت  کـردم  احسـاس 
بـود.  هـم  همین گونـه  دارد.  زیـادی  مراجعه کننـدگان 
صدایـش  مـدام  می گرفتـم،   مصاحبـه  کـه  دقایقـی  در 
مـردم  بـا  نزدیـک  از  هـرروز  کـه  می کردنـد. چـه خـوب 
کـه نماینـده محلـی مـردم  سـروکار دارد. رئیـس شـورا 
اسـت بایـد این گونـه باشـد: در میـان مـردم و بـا مـردم. 
کـه تمـام شـد،  مصاحبـه مـا شـروع شـد.  مراجعاتـش 
همان جایـی  نشسـت  و  شـد  بلنـد  میـزش  پشـت  از 
»مـن  گفـت:  و  می نشسـتند  مراجعه کنندگانـش  کـه 
آماده ام«. رئیس شـورای اسـامی شـهر مبارکه در این 
آینـده  از  گفـت و هـم  گذشـته شـهر  از  مصاحبـه، هـم 
گفت وگـوی مـا بـا  آن. آنچـه در ادامـه می آیـد ماحصـل 

اسـت. عباسـیان  هدایت الـه 
 هدایت الـه عباسـیان بـه قـول خـود، اول یـک روضـه 
گفـت: »مبارکـه  از وضعیـت شـهرداری مبارکـه برایمـان 
به واسـطه وجـود صنایـع مختلفـی مثـل فوالدمبارکـه، 
صنایـع نسـوز چینـی و... یـک شـهر برخـوردار اسـت. 
در دوره هـای قبـل ارزش افـزوده و آالیندگـی حاصـل از 
صنایـع، یـک منبـع درآمـد خوب برای شـهر محسـوب 
در  گرفتـه  صـورت  بررسـی های  اسـاس  بـر  می شـده. 
اوایـل دهـه 90 درآمـد شـهرداری بـه ماهـی 10میلیـارد 
سـالی  مبنـای  بـر  بودجـه  درنتیجـه  و  رسـیده  تومـان 
وصول شـده  و  هم بسـته  تومـان  100میلیـارد  از  بیـش 
وارد  صنایـع  سـوی  از  هـم  منابـع  ایـن  عمـده  اسـت. 
ایـن موضـوع دو  امـا  اسـت؛  بودجـه شـهرداری شـده 
کرده: از یک سو،  مشـکل عمده برای شـهرداری ایجاد 
بدنـه شـهرداری مبارکـه در مقایسـه بـا شـهرداری های 
کـه داشـته، بسـیار  هم جـوار به واسـطه درآمـد باالیـی 
بزرگ تـر شـده و اسـتخدام های زیـادی بـدون ضابطـه 
گرفتـه اسـت؛ از سـوی دیگـر، ابتدای سـال 96  صـورت 
که بر اسـاس  در مجلس وقت مصوبه ای تصویب شـد 
آن، پرداخـت ارزش افـزوده بـه شـهرداری ها، اسـتانی 
شـد. بـا توجـه بـه اینکـه مبارکـه ازنظـر جمعیتـی جـزو 
کـه بابـت  شهرسـتان های پرجمعیـت نیسـت، مبلغـی 
می شـد،  پرداخـت  شـهر  بـه  آالیندگـی  و  ارزش افـزوده 

عـدد چشـمگیری نبـود.«

پرداخت ناچیز عوارض آالیندگی
عـوارض  پرداخـت  عـدم  بـه  گریـزی  ادامـه  در  او 
از  »یکـی  گفـت:  و  زد  مبارکـه  فـوالد  توسـط  آالیندگـی 
منابـع درآمـدی شـهرداری، مبحـث آالیندگـی صنایـع 
سـال  اسـت.  آالینـده  صنایـع  جـزو  فوالدمبارکـه  بـود. 
میلیـارد   100 از  بیـش  مبلغـی  فوالدمبارکـه   9۳ تـا   92
بابـت آالیندگـی به حسـاب شـهرداری ها واریـز  تومـان 
و همـان سـال نیـز بـا اعتـراض،  نـام خـود را از لیسـت 
یـک  تـا  شهرسـتان  اسـت.  کـرده  ج  خـار آالیندگـی 
سـال حـق اعتـراض داشـته، امـا متوجـه ایـن موضـوع 
کـه سـال ها بعـد پیگیـر دریافـت  نشـده و شـهرداری ها 
عـوارض آالیندگـی شـده اند، متوجـه می شـوند فـوالد 
کـرده و درنتیجه  ج  نـام خـود را از لیسـت آالیندگـی خار
پیگیری هـای  از  بعـد  اسـت.  پرداخت نشـده  مبلغـی 
و  شهرسـتان  نماینـدگان  سـوی  از  کـه  مسـتمری 
گرفـت، فـوالد درنهایت  شـهرداران شهرسـتان صـورت 
کـرد.  گندله سـازی خـور را آالینـده معرفـی  تنهـا بخـش 

کاهـش شـدید عـوارض آالیندگـی  ایـن موضـوع باعـث 
کـم را هـم در  فـوالد شـد؛ بااین حـال حتـی ایـن مبلـغ 
به صـورت  را  آن  و  نکـرده  پرداخـت  نقـد  پـول  قالـب 
چیـزی  مبارکـه  شـهرداری  بنابرایـن  می پـردازد.  تهاتـر 
و  نکـرده  دریافـت  فوالدمبارکـه  از  آالیندگـی  بابـت 
گـر مبلغـی دریافـت می کنـد، ناشـی از فشـارها و  گـه گاه ا

اسـت.« زیـاد  پیگیری هـای 

به هم ریختگی وضعیت اقتصادی
شـد  باعـث  موضـوع  ایـن  اسـت  معتقـد  عباسـیان 
وضعیـت اقتصـادی و مالـی شـهرداری مبارکـه بسـیار 
اقتصـادی  شـرایط  کنـار  در  و  شـود  به هم ریختـه 
که از قبل  کشـور و بدهی 20میلیاردتومانی  نامناسـب 
به جامانـده اسـت، مشـکات عدیـده بـرای شـهرداری 

کنـد. ایجـاد 

کنار درآمدزایی کاهش هزینه ها در 
از شـرایط  گـذر  بـرای  از تمهیدهـای شـورا  ادامـه  او در 
»بـا  گفـت:  شـهرداری  در  ثبـات  بـه  رسـیدن  و  سـخت 
کاهش هزینه ها،  گام اول به دنبال  توجه به شـرایط در 
سـوم  گام  در  و  درآمدزایـی  به دنبـال  دوم  گام  در 
به دنبـال جـذب سـرمایه و مشـارکت بخـش خصوصـی 
بودیـم. توانسـتیم پـای سـرمایه گذار خارجـی را هـم بـه 
مبارکـه بازکنیم، اما به واسـطه نوسـان های قیمـت ارز و 

تحریم هـا هنـوز بـه نتیجـه نرسـیده اسـت.«

انتخاب شهردار بومی بعد از 40 سال
ازجملـه  مبارکـه  شـهر  اسـامی  شـورای  رئیـس 
افتخـارات ایـن دوره را انتخـاب شـهردار بومـی از بدنـه 
کـه بـرای اولین بـار بعـد از  کـرد  خـود شـهرداری عنـوان 
گذشـته همواره  انقاب محقق شـده و طی سـه سـال 
او در  گفتـه  بـه  بـا شـورا داشـته اسـت.  تعامـل خوبـی 
و  بیـن شـهردار  زیـادی  قبـل اختاف هـای  دوره هـای 
کـه حتـی در برخـی مـوارد باعـث  شـورا وجـود داشـته 

اسـت. شـده  هـم  شـهردار  اسـتعفای 

توجه ویژه به محله ها
اقدامـات شـورا در  و  رویکردهـا  از  ادامـه  عباسـیان در 
شـورای  دوره  ابتـدای  »از  گفـت:  سـخن  دوره  ایـن 
پنجـم، رویکردمـان توجـه هم زمـان بـه محـات و مرکـز 
شـهر بـود و تنهـا بـر نقـاط مرکـزی شـهر تمرکـز نکردیـم. 
مشـکات را از زبـان خـود مـردم در محله هـا شـنیدیم. 
و  بررسـی  را  مشـکات  محـل  معتمدیـن  حضـور  بـا 

کردیـم تـا بـا توجـه به شـرایط بودجه ای  اولویت بنـدی 
رفـع  خودشـان  هم فکـری  و  همـکاری  بـا  شـهرداری، 
کردیـم حداقـل  مشـکات اولویت بنـدی شـود. سـعی 
باشـد.  انجام شـده  محلـه  هـر  در  پـروژه  چنـد  یـا  یـک 
کـه جواب گـوی همه  البتـه مـا شـرمنده مـردم هسـتیم 
در  می کنیـم  تـاش  ولـی  نبودیـم،  آن هـا  انتظارهـای 
یـک سـال باقی مانـده از عمـر ایـن دوره، تـا حـد امکان 

مطالبـات مـردم را پاسـخ دهیـم.«

مشارکت شهروندان در اداره شهر
کاسـتن فشـار از  رئیـس شـورا از رویکـرد ایـن نهـاد برای 
گفـت و ادامـه داد: »بـا توجـه بـه  دوش مـردم سـخن 
کردیم فشـار مضاعفی  شـرایط اقتصـادی مـردم تـاش 
مختلـف،  اصنـاف  از  درنتیجـه  نباشـد؛  آن هـا  روی 
کردیم تا همکاری  کسـب وکارها و... دعـوت  صاحبـان 
کسـبه نباشـد. ایـن در حالـی اسـت  کننـد و فشـار روی 
پرداخـت  را  خـود  عـوارض  کسـبه  اولین بـار،  بـرای  کـه 
چیـزی  چنیـن  گذشـته  دوره هـای  در  چـون  کردنـد؛ 
کردنـد. از  وجـود نداشـت. خـود اصنـاف هـم تعجـب 
هـم  بسـته های  نوسـازی  عـوارض  حـوزه  در  طرفـی، 
تـا هـم باعـث رونـق شـود و  تشـویقی پیش بینـی شـد 

هـم تشـویق مـردم بـه مشـارکت در اداره شـهر.«

ایجاد تغییر در ساختار شهرداری
شـهرداری  سـاختار  در  تغییـرات  ایجـاد  از  عباسـیان 
گفـت: »اولویـت اول  ایـن دوره خبـر داد و  مبارکـه در 
ایـن  در  بـود.  ارباب رجـوع  تکریـم  دوره،  ایـن  در  مـا 
مناسـبی  برخـورد  شـهرداری  از  کارکنانـی  گـر  ا رابطـه 
توسـط  نداشـتند،  مراجعه کننـدگان  و  شـهروندان  بـا 
مجموعـه شـهرداری بـا آن هـا برخـورد قانونی می شـد. 
بـه  خدمـات  ارائـه  نحـوه  در  شـد  سـعی  طرفـی،  از 
نیـز تغییـر ایجـاد شـود؛ ازجملـه در حـوزه  شـهروندان 
کردیـم.  متمرکـز  فضـا  یـک  در  را  کارهـا  شهرسـازی 
امـکان  حـد  تـا  ارباب رجـوع  کردیـم  تـاش  طرفـی  از 
کارهـای مرتبـط بـا شهرسـازی  به صـورت غیرحضـوری 
کار زیرسـاخت ها و منابـع  را انجـام دهـد. هرچنـد ایـن 
مالـی زیـادی نیـاز داشـت، امـا توانسـتیم حداقـل یـک 
و  ایجـاد  شـهروندان  راهنمایـی  بـرای  خدمـت  میـز 
کردیـم  ایـن دوره سـعی  کنیـم؛ همچنیـن در  تثبیـت 

شـود.« تدویـن  مبارکـه  شـهر  چشـم انداز  سـند 

بی توجهی فوالدمبارکه به شهر مبارکه
رئیس شـورای اسـامی شـهر مبارکه مشکل امروز شهر 
کـرد  را عـدم هم گرایـی و هم سـویی مسـئوالن عنـوان 
کـه باعـث شـده صنایـع بـزرگ و ازجملـه فـوالد از ایـن 
کننـد و سـهم خـود در  عـدم هم گرایـی سوءاسـتفاده 
گفتـه او، فوالد مبارکه  اداره شـهر را نادیـده بگیرنـد. به 
امـا  می کنـد؛  احـداث  مدرسـه  کشـور  مـرزی  نقـاط  در 
نـدارد.  بـه مـدارس در حـال تخریـب مبارکـه توجهـی 
یـک  حتـی  سـال  سـه  در  فـوالد  مدیرعامـل  طرفـی  از 

جلسـه بـا مدیریـت شـهری نداشـته اسـت.
مدیـران  برخـی  »متأسـفانه  داد:  ادامـه  عباسـیان   
فوالدمبارکـه  بـه  گانـه  جدا به صـورت  هرکـدام  شـهر 
کمـک جزئـی از آن هـا بابـت برگـزاری  کـرده و  مراجعـه 
موضـوع  همیـن  می کردنـد.  دریافـت  برنامه هایشـان 
خـود  اصلـی  وظایـف  از  فوالدمبارکـه  شـده  باعـث 
حـوزه  و  شـهر  توسـعه  راسـتای  در  عمـده  کمـک  کـه 
کنـار بکشـد. درواقـع  مسـائل اجتماعـی شـهر اسـت، 
بـه شـهر مبارکـه  ایـن چنـد سـال  کـه در  بزرگـی  ضربـه 
شـهر  مسـئولین  هم گرانبـودن  به واسـطه  شـد   وارد 

بود.«

شهروندانهمراهشوراوشهرداریبودند
هدایتالهعباسیانمیگویدتوسعهشهرمبارکهباهمگراییوهمراهیمسئوالنممکناست

د
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عملکردشورای
دورهپنجم
دریکنگاه

برخیازمهمترینمصوباتشورایاسالمیشهرمبارکه

محمدتقی قاسمیان
نائب رئیس شورای اسالمی 

شهر مبارکه

غالمرضا نصوحی
کمیسیون عمران،  رئیس 

 برنامه، بودجه و خدمات شهری 
شورای اسالمی شهر مبارکه

فریدون کیانی
 عضو شورای اسالمی 

شهر مبارکه

سجاد خالوزاده
 عضو شورای اسالمی 

شهر مبارکه

محسن رضازاده
کمیسیون اقتصادی،  رئیس 
گردشگری  سرمایه گذاری و 
شورای اسالمی شهر مبارکه

فرشته صالحی
کمیسیون  رئیس 

  فرهنگی و اجتماعی
شورای اسالمی شهر مبارکه

برگزاری 2۶۷ جلسه 
با ۶0۸ مصوبه

کمیسیون فرهنگی:
 ۸2 جلسه با 11۵ مصوبه

کمیسیون سرمایه گذاری: 
22 جلسه با 3۶ مصوبه

کمیسیون عمران:
 11 جلسه با 1۸ مصوبه

توزیع عادالنه و 
متوازن خدمات و رفع 

محرومیت ها از سیمای 
شهر و محله ها

در راستای توسعه صنعت 
توریسم و جذب گردشگر 
ادامه عملیات بازسازی فاز 

اول ارگ تاریخی نهچیر

برگزاری چندین نشست 
با مدیرکل محیط زیست 
استان در راستای مسائل 

محیط زیستی شهر

صدور مجوز های الزم 
برای آماده سازی و فروش 

ک به اصناف در  امال
منطقه مشاغل کارگاهی

 تصویب 
 بودجه اختصاصی

  برای مقابله با شیوع
 ویروس کرونا

 پیگیری جهت 
 گسترش آرامستان 

 مرکزی
 شهر مبارکه

پیگیری مطالبات مردم 
و نظارت بر عملکرد 

مجموعه شهرداری در 
چهارچوب قوانین

 اصالح و بهسازی
  فضای آرامستان ها

  به ویژه قبور 
مطهر شهدا

 اهتمام به رفع 
 مشکالت ترافیکی

  شهر و تسهیل 
در رفت وآمد

پیگیری آزادسازی مسیر 
و احداث خط متروی 

بین شهری مبارکه 
بهارستان

توجه به بخش عمرانی
 بودجه سالیانه طی دوره پنجم و اجرای پروژه های 

 عمرانی مختلف. ازجمله پروژه های عمرانی
 اجراشده در سال 139۸:

تکمیل مجموعه شریعتی، احداث پارک محله 
صفائیه، مرمت و لکه گیری معابر، احداث جاده 

ارتباطی محله صادقیه به محمدآباد، بهسازی 
رفیوژهای میانی خیابان ها،پیاده روسازی، دفع 

آب های سطحی، احداث پارک های محله ای، 
احداث زمین های ورزشی

ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و مشارکت 
ح های توسعه محور  بخش خصوصی در طر

شهر؛ ازجمله: پروژه سرمایه گذاری احداث 
مجتمع مسکونی در محله نصیرآباد به روش 

مشارکت مدنی، احداث بازار سرپوشیده دفاع 
مقدس، اجرای پروژه فیبر نوری، احداث نیروگاه 
خورشیدی و پیگیری جهت جذب سرمایه گذار 

برای تکمیل تاالر مرکزی شهر و... 

بررسی و اولویت بندی به منظور تملک عرصه های 
 واقع در پروژه های عمرانی؛ ازجمله:

  ادامه بلوار سردار شهید بابایی، 
خیابان شهید اصغر ضیائی محله قهنویه و 

خیابان سروش و  شهید صادقی در محله دهنو 
و... )بیش از سه میلیارد تومان آزادسازی با 

استفاده از ظرفیت های پروانه و تهاتر(
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متأسفانه شهرداری 
به محلی برای 

تأمین هزینه های 
اجرایی بسیاری از 
نهادها و  ادارات 

شهرستان تبدیل 
شده  بود

قـرار بـود بـا معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع شـهرداری 
کنـم. در دفتـر معاونت منتظـرش بودم.  مبارکـه مصاحبـه 
وقتـی بـرای مصاحبـه آمـد، بیـش از هر چیـز جوان بودنش 
جدیـد،  دوره  در  شـهرداری  گویـا  کـرد.  جلـب  را  توجهـم 
کیـد داشـته  بیـش از گذشـته بـر جـوان بـودن مدیرانـش تأ
اسـت. صمیمـی بـود؛ هـم بـا مـا، هـم بـا پرسـنل و هـم بـا 
که مراجعه می کردند با صمیمیت و صبوری  شـهروندانی 
نـه  مصاحبـه  طـول  در  باقـری  سـعید  می گفـت.  سـخن 
کـرد. هـم  را تعطیـل  کارهایـش  نـه  و  را بسـت  اتاقـش  در 
پاسـخ  هـم  و  مـی داد  را  مصاحبـه  پرسـش های  پاسـخ 
زیرمجموعـه  چهـار  معاونـت  ایـن  را.  مراجعه کنندگانـش 
دارد که شامل ادارات منابع انسانی، مالی و ذی حسابی، 
در  هرچنـد  می شـود.  برنامه وبودجـه  طـرح  و  درآمـد 
خـوب  مالـی  منابـع  ورود  به واسـطه  گذشـته  دوره هـای 
به ویـژه از سـوی صنایـع،  جیـب شـهرداری نیـز ُپـر بـود، امـا 
در ایـن دوره خبـری از ایـن منابـع نبـود و شـهرداری بایـد 
روی پـای خـود می ایسـتاد. کاهش درآمدهای شـهرداری 
از بیـش از 100 میلیـارد تومـان در اوایـل دهـه 90 بـه حـدود 
خـود  نـود،  دهـه  اواخـر  و  اواسـط  در  تومـان  میلیـارد   20
حکایـت از شـرایط بسـیار سـخت شـهرداری مبارکـه بـرای 
کـه باقـری در ایـن مصاحبـه به خوبـی ایـن  اداره شـهر دارد 

کـرد. شـرایط را تشـریح 

وضعیــت مالــی شــهرداری در ابتــدای ایــن دوره 
چگونه بود؟

شـهرداری مبارکـه در ابتـدای دوره پنجـم، حـدود 20 میلیـارد 
بیمـه  حـق  و  حقـوق  مـاه  چنـد  بـا  داشـت  قبلـی  بدهـی 
متأسـفانه  نداشـت.  خوبـی  شـرایط  کل  در  عقب افتـاده. 
شهرداری به محلی برای تأمین هزینه های اجرایی بسیاری 
بـود. شـهرداری  تبدیل شـده  وادارات شهرسـتان  نهادهـا  از 
کـه  می شـد  محسـوب  برخـوردار  شـهرداری های  از  مبارکـه 
امـروز بـه دالیـل مختلف فاقد درآمدهای قبلی شـده اسـت و 
حتـی تأمیـن منابع پرداخـت حقوق و هزینه هـای جاری هم 
به سـختی امکان پذیـر اسـت. بـا این وجـود در حـوزه افزایـش 
گام هـای خوبـی برداشـتیم و  کاهـش هزینه هـا نیـز  درآمدهـا و 
هرکـدام از زیرمجموعه هـای شـهرداری به صـورت تخصصـی 

در حیطـه خـود فعـال شـدند.

به لحاظ نیروی انسانی چطور؟
متخصـص  نیروهـای  و  موجـود  ظرفیـت  از  کردیـم  سـعی 
کـه تـا  خصوصـا نیروهـای بومـی مجموعـه اسـتفاده بکنیـم 
بـوده  قابل قبـول  فعلـی  سـخت  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  امـروز 
مجموعـه  در  کـه  جوانـی  نیروهـای  دوره  ایـن  در  اسـت. 
کننـد و عملکـرد  توانسـتند رشـد  بودنـد،  شـهرداری شـاغل 
بیـن  سـمت ها  کـه  بـود  این گونـه  قبـا  داشـتند.  خوبـی 
از مدیـران جابه جـا می شـد و ورود نیـروی جدیـد  تعـدادی 
خودبـاوری  پرسـنل  مجموعـه  درنتیجـه  بـود؛  کـم  بسـیار 
بـا  امـا  نداشـتند،  باالتـر  مسـئولیت های  قبـول  بـرای  را  الزم 
کـه شـهردار محترم و شـورای اسـامی بـه نیروهای  اعتمـادی 
انجـام  نحـو  بهتریـن  بـه  را  خـود  کار  االن  کردنـد،   جـوان 

می دهند.

توقع مردم به چه صورت بود؟
صـورت  کـه  اقداماتـی  به واسـطه  گذشـته  سـال های  در 
گرفتـه توقـع مـردم از شـهرداری بـاال رفتـه اسـت.در واقـع 
عـادت شـده بـود هزینه هـای واقعـی خدمـات شـهرداری 
پیـش  سـال  دو  تـا  به عنوان مثـال،  نشـود؛  پرداخـت 
کرایه اتوبـوس پرداخت  شـهروندان تنهـا 200 تومـان بابـت 
کشـور این گونه نبود. دلیلش  کـه در هیچ نقطه  می کردنـد 
کـه یک زمانـی پـول قابل توجهـی وارد شـهر  هـم ایـن بـوده 
می شـده و مدیران وقت برای این که چهره خوبی از خود 

کوتاه مدت به نفع مردم و در بلندمدت  نشـان دهند، در 
کرده انـد. ایجـاد ایـن ذهنیـت  کار  بـه ضـرر مـردم و شـهر 
کـه دریافـت می کننـد، سـهیم  کـه مـردم در قبـال خدماتـی 
کننـد، زمان بـر اسـت؛ آن هـم در  هسـتند و بایـد مشـارکت 
کـه سـخت اسـت و بایـد بـه مـردم حـق داد.  شـرایط فعلـی 
موضـوع  ایـن  تحقـق  راسـتای  در  مؤثـری  اقدامـات  ولـی 
بسـته های  تعریـف  بـه  می تـوان  ازجملـه  گرفـت؛  صـورت 
فرهنـگ  کمیتـه  طریـق  از  فرهنگ سـازی  تشـویقی، 

کـرد. شـهروندی و... اشـاره 

کمــک  بــه  ایــن شــرایط ســخت  آیــا صنایــع در 
شهرداری آمدند؟

هرچنـد شهرسـتان مبارکـه صنعتـی اسـت، امـا متأسـفانه 
صنعـت نیـز سـهم خـود را حتـی در مـوارد قانونـی )عـوارض 
نکـرده اسـت و  نوسـازی، پروانـه سـاخت و...( پرداخـت 
کننـد.  کم کاری هـا را جبـران  شـهرداری ها مجبورنـد ایـن 
گذاشـت. مـردم انتظـار  امـا نمی تـوان دسـت روی دسـت 
کـه ارائـه برخـی خدمـات  دارنـد و خودمـان هـم می دانیـم 

جـزو وظایـف ذاتـی شـهرداری اسـت.

کردید، اولویت  که تشــریح  با توجه به شــرایطی 
شما در این دوره چه بود؟

بـه  رسـیدگی  و  عمرانـی  پروژه هـای  اجـرای  مـا  اولویـت 
مشـکات و اولویت هـای اصلـی مـردم بـود تـا اینکـه دنبال 
به دنـبــال  مـا  بــاشــیــم.  رزومـه  پرکـردن  و  ظاهرسـازی 
پـــروژه ای  تـا  بودیـم  پـروژه هــــا  اجـرای  در  آینده نگـری 
از  بیشـتر  به مراتـب  کـه هزینـه نگهـداری آن  نکنیـم  اجـرا 
کارهـای عمرانـی و خدماتـی  درآمدزایـی آن باشـد. بیشـتر 
از  نیازسـنجی  بـر اسـاس  گرفتـه  ایـن دوره صـورت  کـه در 

بـود.  آن هـا  اولویت بنـدی  و  شـهروندان 

برای  درآمد پایدار چه اقدامی صورت گرفت؟
به طورکلـی درآمدهـای شـهرداری بـاال نیسـت. از طرفـی 
ردیف هـای درآمـدی پایـدار هم برای آن پیش بینی نشـده 
درآمـد  اسـت.  کـرده  سـخت  را  شـرایط  این هـا  همـه  و 
گذشـته فقـط دو جایـگاه  پایـدار به جامانـده از دوره هـای 
»سـی ان جی« و یـک مرکـز معاینـه فنـی بـود. بقیـه پروژه ها 
بیشـتر هزینـه زا بوده انـد تـا درآمـدزا؛ چـون پیوسـت مالـی 
و درآمدزایـی نداشـتند. به واقـع هرچنـد اقدامـات خوبـی 
منابـع درآمـدی  به لحـاظ  امـا شـهرداری  گرفتـه،  صـورت 
تأمیـن  اصلـی  منبـع  اسـت.  ضعیـف  همچنـان  پایـدار 

عـوارض  و  ارزش افـزوده  همـان  صرفـا  شـهرداری،   مالـی 
گذشـته  کـه هرکـدام از این هـا نیـز ماننـد  آالیندگـی اسـت 
 بـه شـهرداری ها تعلـق نمی گیـرد.در ایـن دوره، در حـوزه 
که اصلی ترین و بهترین فرصت برای ورود  سـرمایه گذاری 
گرفتـه  بخـش خصوصـی اسـت، اقدامـات موثـری صـورت 
کـه قطعـا درآمدهـای خوبـی بـرای سـال های آینـده  اسـت 

شـهرداری خواهد داشـت.

چقـدر توانسـتید فرصت هـای جدیـد  درآمدزایـی      
ایجاد کنید؟

درآمدهـای  تحقـق  به دلیـل  گذشـته  دوره هـای  در 
درآمدزایـی  فرصت هـای  از  بسـیاری  از  ارزش افـزوده 
کردیـم و همچنـان تـاش  دیگـر غفلـت شـده بـود. سـعی 
کنیـم؛ به ویژه  می کنیـم ایـن فرصت هـا را در ایـن دوره احیا 
خصوصـی.  بخـش  مشـارکت  و  سـرمایه  جـذب  درزمینـه 
و  توسـعه  راسـتای  در  می کنیـم  دعـوت  سـرمایه گذاران  از 
کننـد. خوشـبختانه سـرمایه گذاران  اداره شـهر مشـارکت 
کردنـد.  و خیـران نیـز در ایـن دوره در اداره شـهر مشـارکت 
کارهـای زیربنایـی و پایـدار بـرای شـهر اجـرا  کردیـم   سـعی 

کنیم. 

کاهــش هزینه هــا موفــق عمــل  چقــدر در بحــث 
کردید؟

دوره  ایـن  در  صورت گرفتـه  کارهـای  بزرگ تریـن  از  یکـی 
شـهرداری  از  قسـمتی  هـر  از  بـود.  هزینه هـا  کاهـش 
کنـد، دیدیـم  کاهـش هزینه هـای خـود را اعـام  خواسـتیم 
کاهـش هزینه هـا  درمجمـوع عـدد باالیـی شـد )موضـوع 
در مصاحبـه زیرمجموعه های این معاونت تشـریح شـده 
اسـت(. از طرفـی شـعار عدالت محـوری مـا هـم در بحـث 
کـه  ارائـه خدمـات بـه مـردم بـود و هـم پرسـنل شـهرداری، 
نتایـج خوبـی در پـی داشـت. رویکـرد عدالـت محـوری مـا 

کاهـش هزینه هـا شـد. باعـث 

چه انتظاری از شهروندان دارید؟
که مردم از شهرداری انتظار ارائه خدمات بهتر  همان طور 
دارنـد، مـا هـم از مـردم انتظـار داریـم در اداره شـهر بیشـتر 
مشـارکت کننـد. هرجـا مـردم بـا شـهرداری همـراه شـده اند 
اسـت.  گرفتـه  صـورت  موفقـی  و  خـوب  بسـیار  کارهـای 
اقدامـات  از  بهره بـرداری  امسـال شـاهد  شـهروندان عزیـز 
گذشـته انجام  که طی سـه سـال  موثـر خوبـی خواهند بود 

دادیـم.

صنایعسهمخودرافراموشکردهاند
سعیدباقریازچگونگیادارهشهربادستانخالیسخنمیگوید
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باورکردنــش ســخت بــود؛ اینکــه یــک جــوان مدیریــت 
و هدایــت حــوزه عمــران یــک شــهر را برعهــده  گرفتــه 

باشــد. 
در  کـــهــن ســـــال  و  مــیـــان ســــــال  مــدیـــــران  آن قــدر 
کــه عــادت  مســندهای مدیریتــی بــه چشــم دیده ایــم 
بــه دیــدن جوانــان در پســت های مدیریتــی نداریــم. 
اخیــر  ســال  چنــد  کــه  بــود  خوشــحالی  بســی  جــای 
رده هــای  در  جوانــان  نقــش  مبارکــه  شــهرداری  در 

اســت.  شــده  پررنگ تــر  مدیریتــی 
شـهـــری  عـمـــران  معــاون  بهشتی نـــژاد،  حجت الــه 
پرجنب وجــوش  ظاهــر  برخــاف  مبارکــه،  شــهرداری 
ــای مصاحبــه نشســت،  ــه داشــت، وقتــی پ ک ــی  و فعال
گفــت. چــه خــوب  بســیار آرام، شــمرده و دقیــق ســخن 

گفتــار آرام بــود و در اجــرا پرجنب وجــوش.  کــه در 
ــم بــه دلیــل  ــی شــد آن هــ ــی طـوالنـ کـمـ ــه مــا  مـصـاحـبـ
زیادبــودن پروژه هــای عمرانــی و توضیحــات هرکــدام. 
وقتــی از او دربــاره وضعیــت عمرانــی شــهر پرســیدم، 
کاهــش  و  هزینه هــا  افزایــش  بــه  توجــه  »بــا  گفــت: 
عمرانــی  پروژه هــای  تعریــف  شــهرداری،  درآمدهــای 
بــرای شــهر مشکل ســاز شــد. امــا باوجــود تمــام موانــع 
کردیــم رضایتمنــدی نســبی بیــن مــردم ایجــاد  تــاش 
شــود و توانســتیم بــا منابــع درآمــدی موجــود نســبتا 

کنیــم.« موفــق عمــل 

گر ... کرد ا می شد موفق تر عمل 
یـک ســــو  از  گــر  ا اســت  معتـقـــد  بـهـشـتـی نـــــژاد 
ــه شــهرداری صــورت می گرفــت  مســاعدت های الزم ب
و از ســوی دیگــر، شــهرداری در پرداخت هــای جــاری 
کــه در  دچــار مشــکل نبــود، قطعــا بــا ظرفیت هایــی 
شــورا  خــوب  تعامــل  و  دارد  وجــود  شــهر  مجموعــه 
بــه  مــردم  کــه  اعتمــادی  و  اســتقبال  و  شــهرداری  و 

می کردنــد.  عمــل  موفق تــر  دارنــد،  شــهرداری 
شــده  باعــث  مالــی  »محدودیت هــای  داد:  ادامــه  او 
ــق  ــت، محق ــه اس ــردم مبارک ــأن م ــه در ش ــم آنچ نتوانی
کنیــم. بااین حــال، شــهرداری بیــش از بضاعــت خــود 
کــرده  کــرد و پروژه هــای خوبــی تعریــف و اجــرا  تــاش 

ــت.« اس

تعامل خوب پیمانکاران با مدیریت شهری
همراهــی  از  مبارکــه  شــهرداری  عمرانــی  معــاون 
کنونــی  گــذر از شــرایط  پیمانــکاران بــا شــهرداری بــرای 
گذشــته بیشــتر  گفــت: »طــی ســالیان  کــرد و  قدردانــی 
کــرده  کار  شــهرداری  مجموعــه  بــا  کــه  پیمانکارانــی 
بودنــد، مطالبــات ســنگینی داشــتند؛ امــا بــا توجــه بــه 
اینکــه از پیمانــکاران بومی شــهر بودنــد، تعامــل خوبــی 
بــا مدیریــت شــهری داشــتند و همیــن موضــوع باعــث 
بهره بــرداری  بــه  پیش بینی شــده  پروژه هــای  شــد 
برســد. بنابرایــن خوشــبختانه بســیاری از پروژه هایــی 
گذشــته در برنامه ریــزی شــهرداری بــود، بــه  کــه ســال 

رســید.«  بهره بــرداری 

لبخند رضایت بر لبان شهروندان
شــبانه روزی  زحمــات  از  همچنیــن  بهشــتی نژاد 
مســئوالن  اسامی شــهر،  شــورای  اعضــای  شــهردار، 
کــه  شــهرداری  در  خــود  همــکاران  و  شهرســتان 
فعــال  شــهر  عمرانــی  پروژه هــای  تــا  کردنــد  کمــک 
کــرد  امیــدواری  اظهــار  او  کــرد.  قدردانــی  باشــد 
پروژه هــای  اســت،  تولیــد  کــه ســال جهــش  امســال 
شــیرینی  و  برســد  بهره بــرداری  بــه  پیش بینی شــده 
لبــان  بــر  را  رضایــت  لبخنــد  آن هــا،   اجرایی شــدن 

بنشــاند. شــهروندان 

افـــزایــــش نـــشـــــاط اجـــتـــمـــاعــــی بــــا اجــرای 
پروژه های عمرانی

وقتــی از معــاون جــوان پرســیدم اجــرای پروژه هــای 
عمرانــی چــه تاثیــری بــر رونــد توســعه ای شــهر خواهــد 
گفــت: »اجــرای پروژه هــا در مناطــق باعــث  گذاشــت، 
ارزش افــزوده  ایجــاد  اجتماعــی،  نشــاط  افزایــش 
و  امنیــت  ضریــب  افزایــش  عبورومــرور،  تســهیل  و 

می شــود.« دیگــر  مثبــت  پیامدهــای  از  بســیاری 
ایــن  رویکــرد  دوره،  ایــن  در  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  او 
»در  داد:  توضیــح  اســت،  کــرده  تغییــر  معاونــت 
بــه  از متولی گــری  رویــه معاونــت عمــران  ایــن دوره، 
اجــرای  یافــت.  تغییــر  پروژه هــا  بــر  نظــارت  و  اجــرا 
و  توانایــی  از  اســتفاده  بــا  شــهرداری  عمرانــی  پــروژه 
ظرفیت هــای داخلــی شــهرداری، فصــل جدیــدی از 
ــار و  کــه آث عمــران و آبادانــی را در شــهر رقــم زده اســت 

اســت.«   ملمــوس  آن  نتایــج 

اجرای امانی پروژه ها
کــه شــهرداری  او ادامــه داد: »یکــی از سیاســت هایی 
کــرد، اجــرای امانــی  کمــک  را در تأمیــن منابــع مالــی 
پروژه هــای ایــن نهــاد خدماتــی و عمرانــی و پرهیــز از 
ــکاران بخــش خصوصــی  ــه پیمان محول کــردن آن هــا ب
بــود. اجــرای امانــی پروژه هــا در شــهرداری عــاوه بــر 
نیروهــا،  ظرفیــت  از  کثــری  حدا و  بهینــه  به کارگیــری 
آن  دنبــال  بــه  و  درآمــد  افزایــش  و  هزینه هــا  کاهــش 
زد.  رقــم  شــهرداری  بــرای  را  مالــی  شــرایط  بهبــود 
در  نظــارت  و  طراحــی  امــور  بیشــتر  ایــن،  از  پیــش 
ــکار  حــوزه عمــران توســط شــرکت های مشــاور و پیمان
صــورت می پذیرفــت و در حــال حاضــر بــا توجــه بــه 
شــهری  مدیریــت  سیســتم  اباغــی  سیاســت های 
امــور  بیشــتر  پذیرفتــه،  صــورت  برنامه ریزی هــای  و 
می گیــرد  انجــام  عمــران  معاونــت  نیروهــای  توســط 
کــه عــاوه بــر اجــرای دقیــق موضوعــات ، صرفه جویــی 

اســت.« دنبــال داشــته  بــه  را  قابل توجهــی 

تمرکز بر توسعه خدمات محله ای
پیشــبرد  بــرای  شــهرداری  راهــکار  بهشــتی نژاد 
کمبــود منابــع مالــی  ح هــای عمرانــی در شــرایط  طر
نیــز مدیریــت منابــع  انتخــاب درســت پیمانــکار و  را 
گفتــه او، برنامه ریــزی  بــه  مالــی و انســانی دانســت. 
در  مبارکــه  شــهرداری  اساســی  سیاســت گذاری  و 

دوره جدیــد بــرای توســعه خدمــات محلــه ای متمرکــز 
شــده بــود و در ایــن راســتا تــاش شــد در هــر محلــه ای 

اجــرا شــود. تعریــف و  پــروژه  یــک  دســت کم 

استفاده از مهندسی ارزش
معــاون عمــران شــهرداری مبارکــه در ادامــه از اجــرای 
شــامل  شــهرداری  بــا  مرتبــط  مختلــف  پروژه هــای 
احــداث ابنیــه و پــارک، راه ســازی و اصــاح هندســی 
برگــزاری  ترافیکــی،  معضــات  حــل  جهــت  معابــر 
مناقصــات و انتخــاب پیمانــکار و درنهایــت تحویــل 
پــروژه بــرای بهره بــرداری، بــا وجــود مشــکات مالــی 
گفتــه او، در فعالیت هــای عمرانــی ســعی  خبــر داد. بــه 
ــگاه خــود را داشــته  شــده اســت مهندســی ارزش جای
اســتفاده  و  روش هــا  تغییــر  بــا  کــه  به نوعــی  باشــد؛ 
انجــام  در  پویایــی  ســطح  نویــن،  تکنولوژی هــای  از 
پروژه هــا افزایــش یابــد. بهشــتی نژاد همچنیــن توجــه 
کنــار اجــرای پروژه هــای عمرانــی را  بــه زیباســازی در 
گفــت:  کــرد و  از دیگــر رویکردهــای ایــن دوره عنــوان 
»در ایــن دوره ســعی شــد عــاوه بــر اجــرای پروژه هــای 
توجــه  نیــز  آن هــا  زیباســازی  بــه مســائل  کیفیــت،  با
شــود. در ایــن زمینــه نیــز بــرای زیباســازی و بهســازی 

معابــر ســطح شــهر اقــدام شــد.«

نظارت صددرصدی بر عملیات عمرانی 
کیــد  تا آن  بــر  بهشــتی نژاد  کــه  موضوعاتــی  جملــه  از 
داشــت توجــه بــه شفاف ســازی بــود. او در ایــن زمینــه 
گفــت: »یکــی از مهم تریــن اهــداف مــا شفاف ســازی 
و نظــارت صددرصــدی بــر تمامــی عملیــات عمرانــی 
اجــرا  حــال  در  پروژه هــای  به خصــوص  شــهر  ســطح 
توســط نیروهــای تخصصــی مدیریــت شــهری اســت 
پروژه هــا  اجــرای  در  منطقــی  باصرفه جویــی  تــا 
کیفــی کمــی و  ــت  ــا بهتریــن حال ــرداری ب  شــاهد بهره ب

باشیم .« 
تشــریح  اســت  آمــده  بعــدی  صفحــات  در  آنچــه 
اقدامــات صورت گرفتــه در حــوزه عمرانــی شــهرداری 
گذشــته اجــرا  کــه در ســال  مبارکــه اســت؛ چــه آن هــا 
اجرایــی  امســال  اســت  قــرار  کــه  آن هــا  چــه  و  شــده 
کــه خبــری  شــود. ایــن پروژه هــا در شــرایطی اجــرا شــده 
از درآمدهــای میلیــاردی دوره هــای قبــل نبــود؛ امــا بــا 
تــاش و انگیــزه بــاالی تیــم جدیــد مدیریــت شــهری 

عملیاتــی شــده اســت. 

بیشازبضاعتمالیشهرداری،پروژهعمرانیاجراکردیم
حجتالهبهشتینژادمعتقداستباوجودمحدودیتمنابعمالی،رضایتمندینسبیبینشهروندانایجادشدهاست

 باوجود تمام 
موانع تالش کردیم 
رضایتمندی نسبی 

بین مردم ایجاد 
شود و توانستیم 
با منابع درآمدی 

موجود نسبتا 
موفق عمل کنیم
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که با  اولویت اول شهرداری در این دوره ایجاد رضایتمندی نسبی بین مردم بود 
توجه به مراجعات مردمی بیشتر در قالب  ترمیم ترانشه ها و لکه گیری آسفالت معابر 

محقق می شد. در این راستا، سال گذشته با برگزاری چند مناقصه و انعقاد قرارداد 
معابر موردنظر، در سطح شهر  و  محات لکه گیری شد. 

عملیات مرمت و لکه گیری ترانشه ها

با توجه به برنامه ریزی سال گذشته ساماندهی گلزارهای شهدای محله شیخ آباد، 
کارگروه  گلزار شهدای قهنویه با هماهنگی  گلزار شهدای محله درچه و ساماندهی 

ساماندهی گلزارهای شهدای شهرستان به پایان رسید.

بهسازی گلزارهای شهدای محله های قهنویه،درچه و شیخ آباد

گذشت  که با توجه به  گمنام محله یِک صفائیه پارکی قدیمی بود  پارک شهدای 
زمان و درخواست های مردمی نیاز به تعمیرات و بهسازی داشت. سازمان سیما 

کرد و رضایتمندی مردم حاصل  و منظر شهری در این راستا، اقدام به بهسازی آن 
شد. 

بهسازی پارک شهدای گمنام محله یِک صفائیه

در این دوره برنامه ریزی برای بهسازی و زیباسازی معابر شهر به ویژه در بلوارهای 
کل مسیر از حالت  معلم،  فتح المبین و نیکبخت انجام شد. در این راستا، آبیاری 

سنتی به آبیاری قطره ای تغییر یافت و با ایجاد باغچه های گل در رفیوژ وسط، برای 
کاهش مصرف آب اقدام شد. زیباسازی شهری و 

عملیات بهسازی و زیباسازی معابر عمومی )بلوار معلم و فتح المبین(

هدایت آب های سطحی نیز خواسته دیگری بود که با توجه به ارسال گزارش هایی 
گرفت  کار قرار  مبنی بر آب گرفتگی معابر و ایجاد مشکل برای شهروندان در دستور 

تا خطرات احتمالی برطرف شود؛ ازجمله در خیابان شهدا ، جنب دانشگاه علمی 
کاربردی، مجموعه ساحلی سرارود، انتهای خیابان سلمان و ... . 

هدایت و دفع آب های سطحی

گذشته در محله های محمدآباد، صادقیه، قهنویه چمن مصنوعی  در طول سالیان 
گذشته اجرای چمن  اجرا نشده بود. مکانی  برای هر سه محله پیش بینی و سال 

مصنوعی انجام شد. عاوه بر این، مسیر سیل هم ساماندهی شد تا دسترسی به این 
زمین چمن ایجاد شودتا هم حالت پارکینگ داشته و هم ورودی مجموعه باشد. 

احداث زمین چمن مصنوعی محله های قهنویه، محمدآباد و صادقیه

برنامه ریزی  با  بود.  مانده  ناتمام  سال ها  که  بود  پروژه ای  شریعتی  ساختمان 
گرفت و  کار قرار  صورت گرفته عملیات تکمیل طبقه همکف این پروژه در دستور 

گذار شد. در حال حاضر، تجهیز مجموعه  از طریق مزایده به بخش خصوصی وا
توسط برنده مزایده برای بهره برداری هایپرمارکت در حال انجام است.

عملیات تکمیل طبقه همکف مجموعه تجاری شریعتی

که از سوی  احداث سرویس های بهداشتی و آبریزگاه های عمومی مطالبه ای بود 
آرامستان  در  وضعیت  داشت.  وجود  قهنویه  و  شیخ آباد  محله های  شهروندان 

آبریزگاه های  با برنامه ریزی های انجام شده،  محله شیخ آباد نیز همین گونه بود. 
کنار مسجد اباذر احداث شد. عمومی در این نقاط و همچنین 

احداث آبریزگاه های عمومی
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اصالح هندسی میدان آیت اله مبارکه ای

یکی از اولویت های مهم شهرداری، ساماندهی ترافیک هسته مرکزی شهر به ویژه 
در میدان آیت اله مبارکه ای بود که شهرداری پس از تصویب طرح در شورای ترافیک 
که خوشبختانه مورد استقبال اهالی  کرد  نسبت به اصاح هندسی میدان اقدام 

محترم این محله قرار گرفت و پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی صورت پذیرفت.

کن عمومی مناسب سازی معابر و اما

کن عمومی به ویژه برای تردد معلوالن و جانبازان یکی  مناسب سازی و ساماندهی اما
دیگر از محورهای اصلی عمرانی شهرداری بود. در این راستا، در برخی از نقاط شهر این 
مهم عملیاتی شد. با توجه به مراجعه معلوالن به شهرداری،  این موضوع در دستور کار 

قرار گرفت و امروز راه دسترسی مناسب به شهرداری برای معلوالن تعبیه شده است.

عملیات زیرسازی و راه سازی شهرک مشاغل کارگاهی خیام

از جمله مشکاتی که شهر مبارکه از سالیان گذشته درگیر آن بوده، شهرک مشاغل 
کارگاهی بود. اجرای این پروژه یکی از خواسته های مهم اصناف بود. در این راستا 
این  راه سازی  و  زیرسازی  گذشته  سال  اصناف،  با  صورت گرفته  توافق  اساس  بر 

کار شهرداری قرار گرفت.  مجموعه در دستور 

دوبانده کردن پل قلعه حکیم

که  گونه ای ساخته شده بود  پل قلعه حکیم در مسیر جاده اختصاصی فوالد، به 
امکان تردد هم زمان دو خودرو وجود نداشت. راهداری جهت اصاح این نقطه، 
ورود و از شهرداری تقاضای مساعدت کرد تا بخشی از اعتبار پروژه نیز از فوالد گرفته 
راهداری اجرا شد و االن مسیر  اداره  و  با مشارکت شهرداری  این پروژه  لذا  شود؛ 

به صورت رفت وبرگشت مجزا در حال بهره برداری است.

احداث پارک محله  10 صفائیه

گذشته پروژه هایی برای احداث پارک پیش بینی و اجرا شد. ازجمله پارک  سال 
که داشت، شروع و احداث  که باوجود سختی ها و مشکاتی  محله 10 صفائیه 
مردم  برای  نسبی  رضایتمندی  که  شد  نصب  پارک  در  هم  بازی  وسایل  شد. 

محله در پی داشته است.

عملیات پیاده روسازی)جدول گذاری و بلوک فرش(
پیاده روسازی در معابر اصلی شهر ازجمله رویکردهای مهم عمرانی مدیریت شهری 
بود که در این دوره محقق شد؛ ازجمله  در خیابان شهید مداحی محله دهنو و محله 
گر  آزادسازی ادامه مسیر انجام شود،  امکان  اسماعیل ترخان، پیاده روسازی شد. ا

ادامه پیاده روسازی تا خیابان شیخ صدوق وجود دارد.

عملیات محوطه سازی خیابان شهید مطهری

مولدسازی فضاهای بایر و بدون استفاده شهری از جمله رویکردهای شهرداری در 
این دوره بود. در این راستا، با توجه به اینکه پیش از این در محدوده خیابان شهید 
مطهری و جنب مسجد اباذر جاده کشی صورت گرفته و فضای بایر و بااستفاده ای 
بلوک فرش شد و سرویس  و  بهسازی، جدول گذاری  این  محوطه  وجود داشت، 

بهداشتی و فضای سبز آن نیز  اجرا شد.

ساماندهی ترافیکی و ایجاد سرعت کاه های ایمنی

ساماندهی ترافیکی از جمله رویکردهای مهم شهرداری در سال گذشته بود. در این 
گره های ترافیکی، اصاح و استانداردسازی دوربرگردان ها، تعریض  راستا بازکردن 
مسیرهای رفت وبرگشت،  احداث سرعت کاه و... در دستور کار قرار گرفت و عملیاتی 

شد. این برنامه ها نقش مهمی در روان شدن ترافیک و ایمنی شهروندان داشت.
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پروژهها

گرفت. شــهرداری در فاز اول  کار قرار  با توجه به حادثه خیزبودن زیرگذر قهنویه، ســاماندهی این تقاطع در دســتور 
کنون تحویل زمین به پیمانکار  کار قــرار داد. ا بــا توجــه به تعهد فوالد، احداث پل ها و هدایت ترافیکی را در دســتور 
گــر پیش پرداخت اجرای پروژه توســط فوالد به حســاب شــهرداری واریز شــود، پیمانــکار برای خرید  انجــام شــده و ا

کرد. تجهیزات و مصالح و اجرای پروژه اقدام خواهد 

اصالح پل و هدایت ترافیکی تقاطع غیرهمسطح وحدت

کارگاهــی خیام  بــا توجــه بــه نام گــذاری امســال به نــام جهــش تولید، ادامــه زیرســازی و تحویــل زمین های شــهرک 
کارگاه ها در ســال جاری پیش بینی شــد. در این راســتا، پیگیری اجرای تأسیســات شــهرک در اولویت  برای احداث 
که شــامل اجرای معابر شــهرک اســت، بیش از 20 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شــده  قرارگرفت. برای فاز اول پروژه 

است. 

کارگاهی خیام شهرک مشاغل 

گرمایش  با توجه به اینکه اجرای تأسیسات مکانیکی مجموعه فرهنگی باغ بانوان صورت نگرفته بود، سرمایش و 
که برای امســال شــده  کرده بود. در برنامه ریزی  آن مشــکل داشــت و بهره بــرداری از مجموعــه را با اختــال مواجه 
گرمایــش تکمیل می شــود تا ســاختمان های مجموعه باغ بانــوان، قابلیت بهره بــرداری پیدا  سیســتم ســرمایش و 

کنند.

تکمیل مجموعه فرهنگی تفریحی مادر

کار قرار دارد. در این راستا، شش میلیارد ریال  پیاده روسازی و زیباسازی معابر سطح شهر هم در سال جاری در دستور 
اعتبار در بودجه پیش بینی شــده اســت. خیابان امام خمینی )ره( در حال حاضر توســط واحد امانی شــهرداری در حال 
که نیاز به تســهیل تردد عابر پیاده و زیباســازی دارند نیز در  اجــرا بــوده و خیابــان شــهدای جعفر زاده و معابر اصلی شــهر 

کار قرار می گیرد. صورت تأمین اعتبار در دستور 

پیاده روسازی و زیباسازی معابر

کوچه همت در محله اسماعیل ترخان و مناسب نبودن زیرسازی،  کوچه پرتو و  با توجه به عبور لوله فاضاب شهر از 
ک برداری، زیرســازی ترانشــه ها و اجــرای بلوکاژ اجرا  نشســت هایی در ایــن معابــر ایجادشــده بود. در این راســتا، خا
ح 820 میلیون  شد. در مراحل بعدی، برای اجرای بیس و آسفالت این نقطه اقدام می شود. برآورد اجرای این طر

تومان است.

کوچه پرتو و همت زیرسازی و آسفالت 

کار  با توجه به درخواست های مکرر مردمی برای لکه گیری محله های سطح شهر، امسال مبلغ دو میلیارد تومان برای این 
پیش بینی و پیمانکار مربوط از طریق مناقصه عمومی برای اجرای مرحله اول انتخاب  شــده اســت. پس از انعقاد قرارداد و 
تحویل زمین، برای شروع عملیات لکه گیری معابر سطح شهر در سال 99 اقدام می شود. در این زمینه، در سه ماه اول سال، 

لکه گیری معابر اصلی ازجمله بلوار سردار شهید ربیعی، محله های درچه و اسماعیل ترخان به اتمام رسیده است.

لکه گیری و آسفالت معابر

 یکی دیگر از پروژه های پیش بینی شده برای امسال، تکمیل بازسازی سالن آمفی تئاتر مجموعه فرهنگی غدیر است. در این 
خصوص، تغییر نقشه ها و بهبود وضعیت فعلی مجموعه اعم از سن و قرارگیری تجهیزات در دستور کار قرار گرفت و اقدامات 
که  گذشته برای این مجموعه انجام شد و با اجرای تأسیسات آن و تکمیل اقدامات مربوط به بناها  مثبتی در طول سال 

در سال جاری مدنظر قرارگرفته، این سالن چندمنظوره به بهره برداری می رسد.

سالن چندمنظوره مجتمع فرهنگی غدیر
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تکمیــل فــاز یــک میدان پیامبر اعظم )ص( و احداث مرکز فرهنگی مذهبی از دیگر پروژه های پیش بینی شــده برای ســال 
کار قرار دارد. در صورت تأمین اعتبار توسط فوالد  جاری اســت. امســال اجرای اســکلت ضلع شمالی حسینیه در دستور 
 مبارکــه و انتخــاب پیمانــکار توســط شــهرداری عملیــات اجرایــی این پروژه شــروع می شــود. بــرآورد اجرای پــروژه حدود

کرده است. که شرکت فوالد تأمین مبلغ 40 میلیارد ریال آن را تعهد   58 میلیارد و 500 میلیون ریال است 

حسینیه مرکزی مبارکه

کند. با توجه به سنگین بودن هزینه اجرا  گلزار شهدای شــهر مبارکه را عملیاتی  شــهرداری قصد دارد امســال ساماندهی 
گر  که شهرداری برای تأمین اعتبار دارد، برنامه ریزی شد یک المان مناسب با این فضا در محل اجرا شود. ا و مشکاتی 

گلزار شهدای مبارکه نیز عملیاتی می شود. تأمین اعتبار الزم صورت بگیرد تکمیل 

گلزار شهدای مبارکه ساماندهی 

کار بسته  که شــهرداری تمام تاش خود را برای تحقق آن به  افزایش بســترهای رفاهی شــهروندان یکی از اهدافی اســت 
کنارگذر در بلوار ســردار شــهید ربیعی« اجرا و به بهره برداری رســید. پل واقع در  اســت. در این راســتا، پروژه »احداث پل 
کــه دهنه این پل 14 متر اســت و زیرســازی هم به طول حــدود 200 متر و عرض  ایــن بلــوار بــه میــزان 22 متر تعریض شــد 

گرفت.  12 متر انجام 

کنارگذر در بلوار سردار شهید ربیعی احداث پل 

که در صورت تأمین اعتبار اجرا  امسال احداث زمین های ورزشی و چمن مصنوعی در چندین محله پیش بینی شده است 
می شود. ازجمله در محله سرارود که اقدامات الزم برای خرید چمن و نصب لوله و فنِس آن در حال انجام است. محله های 
محمدیه، اسماعیل ترخان و دهنو نیز درخواست هایی برای احداث زمین چمن مصنوعی داشته اند. بااین حال، با توجه به 

گرفته شده است.  نبود زمین،  قسمتی از پارکینگ پارک هشت بهشت برای این منظور در نظر 

احداث زمین های ورزشی 

که در قالب قرارداد   ازجمله پروژه های مهم امســال، اجرای نیروگاه خورشــیدی با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال اســت 
epcf انجام می شــود. محل تأمین اعتبار پروژه وام بانکی اســت و محل بازپرداخت آن از فروش برق تولیدی نیروگاه بعد 

از تکمیل و بهره برداری پیش بینی شده است.

 احداث نیروگاه خورشیدی

یکی از مهم ترین پروژه های پیش بینی شده برای امسال، اجرای ادامه بلوار سردار شهید بابایی حدفاصل میدان حافظ 
کاهش ترافیک  گر اجرا شــود، تســهیل تردد در این نقطه و  که ا تا خیابان شــهید ایران پور به طول حدود 400 متر اســت 
هسته مرکزی شهر را در پی خواهد داشت. بخش عمده ای از رینگ شرق از میدان مادر تا نیکبخت تا نصیرآباد اجراشده 

است.در صورت تکمیل آزادسازی؛ زیرسازی و آسفالت این پروژه عملیاتی می شود.

تکمیل رینگ ترافیکی شرق

که متناســب با نظر شــورای  کــه بــرای ســال 99 پیش بینی شــده،  شــامل برنامه هایــی ترافیکی اســت  دیگــر برنامه هایــی 
ترافیــک بــرای احداث ســرعت کاه، تابلوهای راهنمایی در ســطح شــهر، اصاح هندســی معابر اقدام می شــود. برای این 
 مهم، ا فزون بر 10 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است. احداث پارک محله ای و ساماندهی رودخانه فصلی شور نیز 

که در صورت تأمین اعتبار عملیاتی می شود.  در برنامه های امسال پیش بینی شده است 

سایر برنامه ها
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مشارکت با بخش 
خصوصی در این 
دوره در مقایسه 
با دوره های قبل 
بسیار پررنگ تر 

شده است. امروز 
پروژه هایی که 

تعریف می شود با 
نگاه مثبت شورای 
شهر و شهرداری 

همراه است

کنــار عدم تحقــق بودجه های  نبــود منابــع مالــی پایــدار در 
دولتــی و ردیف هــای درآمــدی، بیــش از هــر زمــان دیگــر، 
گزیــر  جــذب ســرمایه و مشــارکت بــا بخــش خصوصــی را نا
از  مبارکــه  شــهرداری  بــرای  موضــوع  ایــن  اســت.  کــرده 
گذشــته  اهمیــت ویژه تــری برخــوردار اســت. در ســه ســال 
ــا تعریــف اطلــس  کــرده ب مدیریــت شــهری مبارکــه تــاش 
ــای ســرمایه گذاران و بخــش خصوصــی  ســرمایه گذاری، پ
کنــد.  بــاز  شــهر  اداره  در  مشــارکت  بــه  بیش ازپیــش  را 
مرتضــی عزیزخانــی، مدیــر اداره ســرمایه گذاری شــهرداری 
مبارکــه، به خوبــی در جریــان ایــن تغییــر رونــد قــرار دارد و 
ــه پروژه هــای ســرمایه گذاری  ــه چگون ک توضیــح می دهــد 
در دوره جدیــد تعریــف و منابــع مالــی پایــداری بــرای شــهر 
و  رویکــرد  تغییــر  از  ابتــدا  اســت.عزیزخانی  ایجادشــده 
گفــت: »نــگاه بــه  نــگاه بــه ســرمایه گذار در دوره جدیــد 
ایــن  در  بخــش خصوصــی  بــا  و مشــارکت  ســرمایه گذار 
پررنگ تــر  بســیار  قبــل  دوره هــای  بــا  مقایســه  در  دوره 
ــا  ــود ب ــف می ش ــه تعری ک ــی  ــروز پروژه های ــت. ام ــده اس ش
نــگاه مثبــت شــورای شــهر و شــهرداری همــراه اســت. 
ــرد مشخص شــده  ایــن پروژه هــا در قالــب مشــارکت بردب
ســرمایه گذاری  اداره  ســوی  از  پــروژه ای  هــر  کنــون  تا و 

تعریف شــده، در شــورا بــه تصویــب رســیده اســت.«

تدوین اطلس سرمایه گذاری
شــهر  ســرمایه گذاری  اطلــس  تعریــف  از  عزیزخانــی 
مبارکــه خبــر داد و افــزود: »از همــان ابتــدای دوره یــک 
تهیــه و پروژه هــای  بــرای شــهر  اطلــس ســرمایه گذاری 
شــاخص آن بــا توجــه بــه نیازســنجی ها و ظرفیــت شــهر، 
ذی صــاح  مشــاور  مهندســین  شــرکت  همــکاری  بــا 
 تعریــف شــد. ایــن اطلــس چهــار راهبــرد اساســی دارد 
ســرمایه گذاری،  فرایندهــای  چابک ســازی  شــامل  کــه 
مدیریــت  جهــت  موجــود  ظرفیت هــای  از  بهره منــدی 
ــت  ــتفاده از ظرفی ــهر،  اس ــادی ش ــای اقتص ــبد پروژه ه س
مشــاوران حقیقــی و حقوقــی و توان بخــش خصوصــی 
فرصت هــای  و  ک  امــا اطاعاتــی  بانــک  ایجــاد  و 

می شــود.« ســرمایه گذاری 

پروژه های به سرانجام رسیده
را  خود  مصاحبه  زمان  از  عمده ای  بخش  عزیزخانی 
داد.  اختصاص  سرمایه گذاری  پروژه های  تشریح  به 
این  در  ما  سرمایه گذاری  پروژه  »اولین  کرد:  تصریح  او 
احداث  پروژه  سرمایه گذاری  قرارداد  انعقاد  دوره، 
که طول دوره  تابلوهای تبلیغاتی به صورت BOLT بود 
و  می رسد  اتمام  به  دیگر  ماه  سه  حدود  آن  مشارکت 
گذار می شود. پروژه  تابلوهای احداثی به شهرداری وا

سرارود  آبی  آسیاب  رستوران  باغ  مجموعه  بعدی، 
گذارشده  BOLT به سرمایه گذار وا که به صورت  است 
سال  هشت  پروژه  این  مشارکت  دوره  طول  است؛ 
شهرداری  به  تومان  ۳0میلیون  سالیانه  که  است 
به  پروژه  این  نیز  سال  هشت  از  بعد  می پردازد.  اجاره 
درآمد  منبع  یک  به  و  شد  خواهد  گذار  وا شهرداری 
از طرفی پروژه  برای شهرداری تبدیل می شود.  پایدار 
شهر  ورودی  و  سطح  در  تبلیغاتی  تابلوهای  جدید 
سرمایه گذاری  مبلغ  که  تعریف شده   BOLT به صورت 
آن معادل 500 میلیون تومان است؛ همچنین دارای 
اتمام  از  بعد  که  است  ساله  سه  مشارکت  دوره  طول 
تومان  500میلیون  سالیانه  مشارکت،  دوره  طول 
درآمدزایی برای شهرداری در پی دارد. مهمان سرای 
سازمان  مشارکت  با  که  است  دیگری  پروژه  مشهد 
در  و  می شود  احداث  استان  شهرداری های  همیاری 
کاربری  تغییر  دارد.  قرار  پروانه ساختمان  اخذ  مرحله 
که می تواند نتایج  تاالر مرکزی شهر پروژه دیگری است 
متر  20هزار  پروژه  این  باشد.  داشته  برای شهر  مثبتی 
فرهنگی  کاربری  صرفا  پیش ازاین  و  دارد  مساحت 
اقتصادی  محدودیت های  به  توجه  با  که  داشت 
کاربری  سرمایه گذار،  جذب  طریق  از  شهرداری 
به  هم  پارکینگ  و  تفریحی  اداری،  تجاری،  مسکونی، 
ورود  آن  تکمیل  برای  سرمایه گذاران  تا  شد  اضافه  آن 
نیمه تمام  پروژه های  از  یکی  تکمیل  بر  عاوه  و  کنند 
باعث  شهرداری،  برای  اقتصادی  منفعت  ایجاد  و 
به  خدمت رسانی  و  شهروندان  رضایتمندی  افزایش 

آنان شود.«

که نهایی نشد پروژه هایی 
کــه بــه  گفــت  عزیزخانــی البتــه از پروژه هایــی هم ســخن 
دلیــل مشــکات قانونــی یــا عــدم صــدور مجوزهــای الزم 
گفــت:  او دراین بــاره  نرســیده اســت.  اجــرا  بــه مرحلــه 
انجــام  آن  کــرات  مذا و  تعریــف  بســیاری  »پروژه هــای 
ــا مــرز قــرارداد هــم پیــش رفــت؛ امــا بعضــا  شــد و حتــی ت
بــه دلیــل مشــکات قانونــی نهایــی نشــد. به طــور مثــال 
پــروژه احــداث دو جایــگاه پمپ بنزیــن در ســطح شــهر 
کــه ایــن پــروژه عــاوه بــر خدمت رســانی بــه  را داشــتیم 
کل بنزیــن مصرفی ماشــین آالت شــهرداری  شــهروندان، 
را تأمیــن می کــرد و بعــد از اتمــام طــول دوره مشــارکت 
شــهرداری  بــه  شــده  اورهــال  به صــورت  ســاله  هشــت 
گــذار می شــد. امــا متأســفانه بــه دلیــل عــدم همــکاری  وا
و  نشــد  صــادر  الزم  مجوزهــای  ارگان هــا،  از  برخــی 
درنتیجــه قــرارداد لغــو شــد. یــا پــروژه نیــروگاه خورشــیدی 
یــک  حــدود  می توانســت  ســالیانه  کــه  مگاواتــی  یــک 
کنــد؛ امــا بــه  میلیــارد تومــان درآمــد بــرای شــهر ایجــاد 
االن  البتــه  شــد.  فســخ  ارز  خ  نــر نوســان های  دلیــل 
قــرارداد پــروژه نیــروگاه خورشــیدی 100کیلوواتــی منعقد و 
گــذاری زمیــن انجــام شــده و بخــش خصوصــی  مراحــل وا
در حــال اخــذ مجوزهــای الزم اســت و تــا چنــد مــاه آینــده 

بــه بهره بــرداری خواهــد رســید.«

رونق اقتصادی برای شهر
مدیــر اداره ســرمایه گذاری شــهرداری مبارکــه در ادامــه 
درآمــد  می توانــد  کــه  داد  خبــر  پــروژه ای  اجــرای  از 
پــروژه  یعنــی  کنــد.  ایجــاد  شــهرداری  بــرای  باالیــی 
احــداث و بهره بــرداری از تونــل ارتباطــی بــرای برقــراری 
ارتباطــات شــبکه فیبــر نــوری به صــورت BOLT؛ حجــم 
ــارد تومــان اســت. او  ــروژه، ۳2میلی ســرمایه گذاری ایــن پ
گفــت: »در طــی دوره مشــارکت ماهیانــه، 5.5درصــد از 
درآمــد ناخالــص پــروژه به عنــوان اجاره بهــا بــه شــهرداری 
بــه  قابل ارائــه  از خدمــات  پرداخــت می شــود. بخشــی 
ارائــه  پــروژه  ایــن  در  واداره هــا  ســازمان ها  شــهروندان، 
خدمــات تلفــن ثابت، اینترنت پرســرعت، نصــب و اجرای 
ســرعت  کنتــرل  و  ک خــوان  پا نظارتــی،  دوربین هــای 
که در حال اخذ مصوبه از شــورای محترم اســامی  اســت 
کاربــری پــروژه  شــهر هســتیم«. او از پیگیــری بــرای تغییــر 
مجتمــع مســکونی نصیرآبــاد بــا مســاحت 1200مترمربــع، 
پــروژه مجتمــع تجــاری، اداری و مســکونی شــهروند بــا 
مســاحت 700 مترمربــع، شــهربازی و بــازار سرپوشــیده 
۳000مترمربــع  مســاحت  بــا  مقــدس  دفــاع  میــدان 
کمیســیون مجوزهــای  اخــذ  مرحلــه  در  کــه  داد   خبــر 

 ماده5 قرار دارند.

پایبخشخصوصیبهادارهشهربازشد
تعریفواجرایپروژههایمشارکتیباورودسرمایهگذارانسخنگفت عزیزخانیاز

مجموعهتفریحیسرارود

موقعیت:مبارکه.شمال محله سرارود 
مساحت: 40۸000

مالکیتاراضی: خصوصی - شهرداری

برنامهمالیاقتصادی
برآوردسرمایهگذاریثابت)میلیاردریال(: 

۵,۷12
طولمدتبازگشتسرمایه:۵,0

نرخبازدهداخلی)درصد(: 20,0
مدتزمانساخت)سال(: ۶

کاربریپیشنهادیخرد:
مجموعه سوارکاری 

کارتینگ 
مسیر دوچرخه سواری 

اسکله قایق رانی
باغ پرندگان 

مجموعه اقامتی ویالیی

اشتغالدردورهساخت)نفر(: 3۸0
اشتغالدردورهبهرهبرداری)نفر(: ۵0
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جاذبه هـای  از  سرشـار  و  اسـت  تاریخـی  شـهری  مبارکـه 
»ارگ  تاریخـی  آثـار  میـان همـه  در  و طبیعـی.  گردشـگری 
گوهری ارزشمند می درخشد. این بنای  نهچیر« همچون 
تاریخـی مجموعـه ای از معمـاری دوره صفویـه تـا پهلـوی را 
در دل خـود داشـته و همـه عناصـر معمـاری خانـه ایرانـی 
را داراسـت. در دهـه 70 بخشـی از ایـن مجموعـه از سـوی 
کارهـای مرمتـی به صـورت  شـهرداری مبارکـه خریـداری و 
گرفتـه اسـت. در دوره  محـدود در ایـن مجموعـه صـورت 
گذشـته ادامـه احیـای  جدیـد مدیریـت شـهری و از سـال 
کار  فـاز اول ایـن بنـای تاریخـی به صـورت جـدی در دسـتور 
گرفـت و امیـد مـی رود تـا نیمـه سـال بـه بهره بـرداری  قـرار 
کـه خردادمـاه سـال جـاری، معـاون  بازدیـدی  برسـد. در 
عمرانـی اسـتاندار و مدیـرکل دفتـر امور شـهری و شـوراهای 
استانداری اصفهان از پروژه های عمرانی مبارکه داشتند، 
از اقدامات عمرانی شهرداری مبارکه و احیای ارگ تاریخی 
کردنـد.  کیـد  نهچیـر قدردانـی و بـر حمایـت از ایـن پـروژه تأ
شـهرداری  عملکـرد  اصفهـان،  اسـتاندار  عمرانـی  معـاون 
را  گردشـگری  و  عمرانـی  پروژه هـای  اجـرای  در  مبارکـه 
شـهرداری  خوشـبختانه  گفـت:  و  کـرد  ارزیابـی  مطلـوب 
بـا  کـه  کـرده  فعـال  را  خوبـی  خیلـی  پروژه هـای  مبارکـه 
برنامه ریـزی صورت گرفتـه امیدواریـم در نیمـه اول امسـال 
تعدادی از آن ها ازجمله فاز اول بازسازی ارگ نهچیر مورد 
تاریخـی  ارگ  غامـی  حجـت اهلل  گیـرد.  قـرار  بهره بـرداری 
کـه  کـرد  گردشـگر عنـوان  نهچیـر را عاملـی مهـم در جـذب 
می تواند نقش مؤثری در اقتصاد شهر و شهرستان داشته 
اعتبـارات  از  بخشـی  مبارکـه  شـهردار  او  گفتـه  بـه  باشـد. 
کنـار  ارگ تخصیـص داده و در  بازسـازی  بـه  را  شـهرداری 
شـهرداری ها  سـازمان  تسـهیات  و  وام  سـه میلیارد  آن 
بـه ایـن پـروژه اختصـاص  یافتـه اسـت. غامـی از پیگیـری 
اخـذ تسـهیات سـه میلیـارد دوم بـرای ادامـه ایـن پـروژه 

فـاز  امسـال  اول  نیمـه  تـاش می کنیـم  گفـت:  و  خبـر داد 
اول ایـن پـروژه بـه بهره بـرداری برسـد تـا مقدمـات حضـور 
فراهـم  بعـدی  فازهـای  تکمیـل  بـرای  سـرمایه گذاران 
شـود. او همچنیـن دربـاره جزئیـات نشسـت بـا شـهرداران 
مطرح شـده  مباحـث  از  یکـی  گفـت:  مبارکـه  شهرسـتان 
کـه هـر شـهر را به صـورت پکیجـی از  در نشسـت ایـن بـود 
گردشـگری ببینیـم. موضوع تورهای  طرح هـا و پروژه های 
گردشـگری  از مباحـث مهـم در صنعـت  گردشـگری یکـی 
کـه وقتـی تورهـای  اسـت و مـا بایـد بـه سـمتی پیـش برویـم 
تـا  بـه شهرسـتان وارد می شـوند حداقـل سـه  گردشـگری 
پنـج روز در ایـن شـهرها اقامـت داشـته باشـند تـا بتوانیـم 
کنیـم. غامـی اظهـار امیـدواری  کنـار آن هـا درآمدزایـی  از 
کـرد بـا برنامه ریـزی صحیـح، شهرسـتان مبارکـه بـه یکـی از 

تبدیـل شـود. اسـتان  گردشـگری  قطب هـای 

حمایت از پروژه ارگ تاریخی نهچیر
اســتانداری  شــوراهای  و  شــهری  امــور  دفتــر  مدیــرکل 

کیــد بــر اقدامــات مطلــوب  اصفهــان نیــز در ایــن بازدیــد بــا تأ
شــهرداری مبارکــه در راســتای پاســخ گویی بــه مطالبــات 
گــــفت: در ارزیــــابی صـــورت گــــرفته به طــــور  شــــهروندان 
کــه ایــن  یــک  ــا 15 پــروژه در شــهر فعــال بــود  میانگیــن 10 ت
کری هرنــدی  حرکــت مثبــت روبه جلــو اســت. علی اصغــر ذا
شــهرداران  بیــن  صورت گرفتــه  هماهنگــی  از  تقدیــر  بــا 
گردشــگری  شهرســتان مبارکــه بــرای ایجــاد یــک مســیر 
گردشــگری  گفــت: در هــر شــهر مــا یــک پــروژه در قالــب 
اقامــت  بــرای  بوم گــردی  بــرای  زیرســاخت  پــروژه  یــک  و 
تاریخــی  ارگ  آن  نمونــه  کــه  می شــود  اجــرا  گردشــگران 
گذشــته  نهچیــر اســت. ایــن پــروژه در مــدت ســه  ســال 
پیشــرفت چشــمگیری داشــته و بر همین اســاس سیاست 
کشــور و سیاســت حوزه عمرانی و  ســازمان شــهرداری های 
دفتــر امــور شــهری شــوراهای اســتانداری، حمایــت از ایــن 
گفتــه او چنیــن پروژه هایــی می توانــد  پروژه هاســت. بــه 
یــک درآمــد پایــدار بــرای شــهرداری ها و یــک اقتصــاد پویــا 

کنــد. بــرای مــردم را فراهــم 
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اول امسال تعدادی 
 از  آنها به 

بهره برداری برسد
شــهرداری  بازآفرینــی  و  عمــران  ســازمان  مدیرعامــل 
ادامــه  راســتای  در  کــه  اقداماتــی  بــه  اشــاره  بــا  مبارکــه 
گفــت: راه انــدازی  بازســازی مجموعــه انجــام خواهــد شــد، 
جنوبــِی  ضلــع  نیمه آمــاده  واحدهــای  از  بهره بــرداری  و 
حیــاِط بیرونــی خانــه محمدرضاخــان بــا رویکــرد مجموعه 
مراحــل  تکمیــل  و  پایانــی  اصاحــات  انجــام  و  اقامتــی 
مرمــت و احیــای حیــاِط اندرونــِی خانــه محمدرضاخــان و 
کار  بهره بــرداری آن بــا رویکــرد مجموعــه اداری در دســتور 
ــوی  ــه موس ــید امین ال ــرار دارد. س ــازی ق ــن دوره از بازس ای
ادامــه داد: ایجــاد هتــل بوم گــردی تاریخــی، رســتوران، 
کاربری هــای  ازجملــه  و...  مــوزه  روبــاز،  آمفی تئاتــر 
کــه در ســال جــاری  پیش بینی شــده بــرای ایــن بناســت 
گردشــگری در  بــه بهره بــرداری می رســد و بــه یــک مقصــد 
کیــد بــر اینکــه حتــی  کشــور تبدیــل می شــود. او بــا تأ ســطح 
کــه پــروژه تعطیــل  کرونــا نیــز باعــث نشــد  شــیوع بیمــاری 
مشــکل  بــا  را  کار  اجــرای  کرونــا  هرچنــد  گفــت:  شــود، 
کــرد، امــا بــا برنامه ریــزی صورت گرفتــه پــروژه فعــال  مواجــه 
ــات  ــه جزئی ــی و ارائ ــوی  طراح ــه موس ــید امین ال ــود.   س ب
به منظــور ســاماندهی و بهره بــرداری از فضــای محوطــه 
میانــی بخــش قاجــاری ارگ تاریخــی نهچیــر بــا رویکــرد 
تماشــاخانه )آمفــی تئاتــر روبــاز(، اجــرای عملیاتــی طــرح 
میانــی  محوطــه  فضــای  از  بهره بــرداری  و  ســاماندهی 
ــازی بخــش  ــل بازس ــی و تکمی ــاری ارگ تاریخ بخــش قاج

ســر در ضلــع جنــوب شــرقی در راســتای احیــای مجموعــه 
کاربــری خدمــات پذیرایــی و اســتفاده بازدیدکنندگان  و بــا 
کل مجموعــه را از دیگــر محورهــای بازســازی ایــن ارگ  از 
کــرد و افــزود: ارگ نهچیــر یکــی از ســند هــای  تاریخــی بیــان 
گردشــگری  هویتــی شــهر اســت و نقــش مهمــی در توســعه 
ــده ای  ــا  آین ــرد ت ک ــی  ــوی پیش بین ــتان دارد . موس شهرس

نزدیــک  بخش هــای دیگــری از ایــن ارگ شــامل تعریــف و 
کل مجموعــه  گردشــگران از  اجــرای مســیر خطــی بازدیــد 
بناهــای موجــود در ارگ نهچیــر، آغــاز مرمــت و احیــای 
و  مرمــت  مراحــل  تکمیــل  و  باقی مانــده  بخش هــای 
احیــای بخــش هــای نیمه تمــام مجموعــه بناهــای ســردر 
ضلــع جنوب شــرقی بــا رویکــرد تبدیــل و بهره بــرداری و 
مرمــت بخــش هــای باقی مانــده حصــار بیرونــی و برج های 

ــز مرمــت شــوند. ــر نی ــی  مجموعــه نهچی پیرامون
  مدیرعامل ســازمان عمران و بازآفرینی شــهرداری مبارکه  
ــت دارد  ــال قدم ــدود 280 س ــر ح ــرد :ارگ نهچی ک ــح  تصری
اســت.  بخــش شــمالی و جنوبــی تشکیل شــده  از دو  و 
قدمــت بخــش شــمالی مربــوط بــه دوره زندیــه و قاجاریــه 
ــه اســت،  کــه معمــاری آن الهام گرفتــه از دوره صفوی ــوده  ب
نیــز در اواخــر دوره قاجاریــه  ایــن قلعــه  بخــش جنوبــی 
بناشــده و مرکــز فرمانروایــی بخــش لنجانــات بــوده اســت. 
شهرســتان  در  گردشــگری  داالن  ایجــاد  از  موســوی 
کــه بــا شــهرداری های  گفــت: طــی جلســاتی  خبــر داد و 
کل شهرســتان  مختلــف داشــتیم، قــرار شــد از ظرفیــت 
کنیــم؛ بــه ایــن صــورت  گردشــگری اســتفاده  بــرای توســعه 
ــا خارجــی بــه شهرســتان آمــد،  گردشــگر داخلــی ی ــر  گ کــه ا
ظرفیت هــای الزم بــرای مانــدگاری چنــدروزه آن فراهــم 
شــود؛ البتــه ایــن مهــم مســتلزم همــکاری شــهرهای دیگــر 

کــه خوشــبختانه اتفــاق افتــاد. ــود  ب
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طبقــه  بــه  بودیــم.  شــهرداری  درآمــد  مدیــر  دنبــال 
بــرای  زیــادی  افــراد  بــود.  شــلوغ  رفتیــم.  همکــف 
بیــرون  بودنــد.  آمــده  آنجــا  امورشــان  پیگیــری 
مصاحبــه  بــرای  تــا  ایســتادم  درآمــد  مدیریــت  اتــاق 
مدیــر  از  بــود.  زیــاد  ســروصدا  کننــد.  هماهنــگ 
درآمــد شــهرداری خواســتم بــه یــک مــکان خلوت تــر 
در طــول  افتادیــم.  راه  باهــم  کردنــد.  قبــول  برویــم. 
ــه واحــد  گفتــم: »هرچــه ب ــه آقــای صالحــی  مســیر رو ب
نزدیک تــر می شــدیم شــلوغ تر می شــد. ظاهــرا  شــما 
گفــت: »بلــه،  ســرتان خیلــی شــلوغ اســت.« خندیــد و 
کنیــم و اینجــا هرچــه  بایــد بودجــه شــهرداری را تأمیــن 
شــلوغ تر باشــد، یعنــی مشــارکت مــردم بیشــتر شــده 
بــه  تــا آنجــا  بــه دفتــر روابط عمومــی رفتیــم  اســت.« 
درآمــد  مدیــر  صالحــی،  بهــزاد  بنشــینیم.  گفت وگــو 
از  تــا  بــود  نشســته  روبه رویمــان  مبارکــه،  شــهرداری 
درآمــد  افزایــش  بــرای  اندیشیده شــده  تمهیدهــای 
شــهرداری ســخن بگویــد.  از او خواســتم از وضعیــت 

درآمــدی شــهرداری ســخن بگویــد. دل ُپــری داشــت. 
ابتــدا از افزایــش اهمیــت واحــد درآمــد در دوره فعلــی 
گفــت: »پیش ازایــن واحــد درآمــد وظایــف محــدودی 
بــه عــوارض نوســازی و  امــور مربــوط  داشــت. تمــام 
ــود؛  کســب و پیشــه و... زیرمجموعــه واحــد دیگــری ب
ــش و  ــا فی ــه ب ک ــوری  ــام ام ــر تم ــال اخی ــد س ــا در چن ام
درآمــد ســروکار داشــت، زیرمجموعــه مدیریــت درآمــد 
ارزش افــزوده،  بــر  مالیــات  چــون  گذشــته  در  شــد. 
شهرســتانی توزیــع می شــد، بودجــه شــهرداری هــم 
محقــق می شــد و از ســوی شــهرداری بــه ســایر منابــع 
کســب و پیشــه و...  درآمــدی مثــل عــوارض نوســازی و 
کــه قانــون  توجهــی نمی شــد؛ امــا از اواخــر ســال 95 
مالیــات بــر ارزش افــزوده و آالیندگــی اســتانی شــد، ایــن 
یافــت  کاهــش  منبــع درآمــدی شــهرداری به شــدت 
طریــق  از  درآمــد  افزایــش  ســراغ  بــه  کــه  بــود  ایــن  و 
و  خندیــدم  رفتیــم.«  شــهروندان  مشــارکت  افزایــش 
کــه ســرتان شــلوغ شــده.«  گفتــم: »پــس همیــن اســت 
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اســت  معتقــد  مبارکــه  شــهرداری  مالــی  امــور  مدیــر 
کــه  جــدی  مشــکات  جریــان  در  بایــد  شــهروندان 
بــوده  روبــه رو  آن  بــا  اخیــر  ســال  ســه  در  شــهرداری 
مجموعــه  شــوند  متوجــه  تــا  بگیرنــد  قــرار  اســت، 
خدمت رســانی  پــی  در  تــاش  تمــام  بــا  شــهرداری 
قلــب  مالــی،  حــوزه  می گویــد  او  اســت.  مــردم  بــه 
ــه شــهرداری  ــه ب ک تپنــده شــهرداری اســت و هرکســی 
ــهروندان  ــا ش ــه ت گرفت ــکاران  ــد از پیمان ــه می کن مراجع
تــا پرســنل، مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــا امــور مالــی 
مرتبــط هســتند. آنچــه در ادامــه می خوانیــد، تشــریح 
چگونگــی مدیریــت منابــع مالــی شــهرداری در ســه 

اســت. ســعیدی  مجتبــی  زبــان  از  گذشــته  ســال 

در  شــهرداری  درآمــدی  و  مالــی  شــرایط 
سه سال اخیر را چگونه ارزیابی می کنید؟

طــی ســه ســال اخیــر شــرایط بســیار ســختی را در حــوزه 
مالــی داشــتیم و ناچــار بودیــم از تمامــی امکانــات و 
کنیــم. ســعی  منابــع موجــود بــه نحــو احســن اســتفاده 
کارشناســان  کردیــم از نظــرات و ایده هــای مشــاوران و 
خبــره بهــره ببریــم. محدودیــت منابــع بســیار زیــاد بود؛ 
کــه واحــد  به خصــوص منابــع نقــدی. سیاســت هایی 
ــویقی  ــته های تش ــار بس کن ــت در  گرف ــش  ــد در پی درآم
گذشــته بســیار  و تســهیاتی،  در شــش ماهه اول ســال 
کارســاز بــود و توانســت هزینه هــای جــاری و بخشــی 
متأســفانه  امــا  کنــد.  تأمیــن  را  عمرانــی  اعتبــارات  از 
در شــش ماهه دوم بــه دلیــل مشــکات اقتصــادی و 

کرونــا، ایــن امــر محقــق نشــد. شــیوع بیمــاری 

تأمین مالی هزینه ها چگونه انجام شد؟
وجــوه  بــه  نیــاز  چــون  جــاری  هزینه هــای  حــوزه  در 
طریــق  از  را  آن  بودیــم  ناچــار  داشــت،  نقــدی 
کوچکــی  کنیــم. قســمت  درآمدهــای عمومــی تأمیــن 
ک  از ایــن وجــوه در اختیــار و مــازاد آن از طریــق امــا
کــه شــهرداری  بــه سیاســت هایی  بــا توجــه  موجــود 
کــرد،  تعریــف  و...  کاربــری  تغییــر  و  تفکیــک  ازنظــر 

از  عمرانــی  پروژه هــای  و  شــد  تأمیــن  نقــدی  منابــع 
ایــن طریــق مدیریــت شــد. درآمــد شــهرداری در یــک 
کمتــر  کاهــش زیــادی داشــت. یعنــی  گذشــته  ســال 
کرونــا  ویــروس  شــیوع  مشــابه.  مــدت  درصــد   50 از 
و رکــود اقتصــادی هــم مزیــد بــر علــت شــد. بنابرایــن 
در  رهبــری  معظــم  مقــام  منویــات  از  بهره گیــری  بــا 
گام  بــاب اقتصــاد مقاومتــی، سیاســت گذاری مــا در 
شــدت  بــا  کــه  بــود  جــاری  هزینه هــای  کاهــش  اول 
بیشــتری نســبت بــه ســال قبــل اجرایــی شــد. عمــده 
ــات  ــی و خدم ــش اجرای ــهرداری در بخ ــای ش هزینه ه
را  شــهرداری  امانــی  واحــد  بنابرایــن  اســت؛  شــهری 
کردیــم. نیروهــای متخصــص و خبــره موجــود  تقویــت 
که  کارهایی  گرفتیم و بسیاری از  کار  را شناسایی و به 
گــذار می شــد، از طریــق واحدهــای  ــکاران وا ــه پیمان ب
کاهــش  امانــی شــهرداری انجــام و هزینه هــا به شــدت 
ــا چنــگ و دنــدان از هــر منبــع و  یافــت.در ایــن دوره ب
بــود، نگذاشــتیم حق وحقــوق  امکانــش  کــه  ردیفــی 

شــهر پایمــال شــود. 

اقداماتــی  چــه  هزینه هــا  کاهــش  راســتای  در 
گرفت؟  صورت 

مدیریــت امــور مالــی بــا پیــاده ســازی دســتورالعمل 
بســیار  کارایــی  خزانــه داری  تشــکیل  و  کشــور  وزارت 
کــه ایــن دســتورالعمل هــا  خوبــی داشــته اســت؛ چرا
ســازوکار خوبــی بــرای مدیریــت صحیــح منابــع و وجــوه 
نقــدی ارائــه می دهــد و هــدف آن حرکــت شــهرداری 
در چارچــوب بودجــه و منابــع موجــود اســت. از این رو 
کاهــش هزینــه هــا اقدامــات خوبــی انجــام شــد.  بــرای 
ــادی داشــت  ــه هزینــه زی ک ــر  در بحــث خط کشــی معاب
نیروهــای  همــت  بــه  مــی داد،  انجــام  پیمانــکار  و 
متخصــص مجموعــه شــهرداری، دســتگاهی طراحــی 
کاربــری مناســبت تر  کوچک تــر امــا بــا  کــه در حجــم  شــد 
تابلوهــای  بحــث  در  می کــرد.  عملیاتــی  را  کار  ایــن 
بازســازی  و  جداســازی  ترمیــم،   نصــب،  ترافیکــی؛ 
گروهــی از پرســنل پیگیــری شــد. همــه  آن هــا توســط 
کارهــا بــا هزینه هــای بســیار پاییــن انجــام شــد.  ایــن 
ــا  ــتیجاری،  هزینه ه ــای اس ــه و خودروه ــوزه نقلی در ح
در  یافــت.  کاهــش  یک چهــارم  تــا  یک ســوم  بــه 
گل هــای فصلــی،  حــوزه فضــای ســبز به جــای خریــد 
تکثیــر  و  کشــت  بــه  شــروع  کوتــاه  مــدت  همیــن  در 
به منظــور  حتــی  کردیــم.  و...  درخــت  گیــاه،  گل، 
از طریــق خودکفایــی در  کاهــش هزینه هــای جــاری 
تأمیــن مصــارف داخلــی در حــوزه خدمــات شــهری 
بــه  تملــک خــود  تحــت  اراضــی  کشــت جــارو در  بــه 
کردیــم. مســاحت تقریبــی 20 هــزار مترمربــع  اقــدام 
زیــادی  مبالــغ  کــه  شــهری  تأسیســات  حــوزه  در 
گاز و... پرداخــت می شــد،  بــرق،  بابــت هزینه هــای 
مصــرف  بهینــه  مدیریــت  بــرای  کــه  اقداماتــی  بــا 
المپ هــای  نصــب  ازجملــه  گرفــت،  صــورت  انــرژی 
کم مصــرف، زمان بنــدی روشــنایی پارک هــا و معابــر، 
را  هزینه هــا   ... و  خورشــیدی  نیــروگاه  راه انــدازی 

دادیــم.  کاهــش 

تأمینمنابعمالیبرایادارهشهرمیگوید مجتبیسعیدیاز

نگذاشتیمخللیدرخدمترسانیایجادشود

در این دوره با 
چنگ و دندان از 
هر منبع و ردیفی 

که امکانش 
بود، نگذاشتیم 

حق وحقوق شهر 
پایمال شود
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وقتـی پـای تنظیـم و تدوین برنامه و اسـناد بلندمدت 
بـه میـان بیایـد، معمـوال در سـطح فـردی یـا سـازمانی 
موضـوع  ایـن  نمی شـود.  دیـده  قابل قبولـی  عملکـرد 
به ویـژه در سـطح شـهرداری ها بیشـتر دیـده می شـود؛ 
کمـا اینکـه بسـیاری از آن هـا سـند چشـم انداز ندارنـد. 
مبارکـه  شـهرداری  برنامـه  و  ح  طـر مدیـر  کـه  آن طـور 
گذشـته دچـار  می گویـد: »شـهرداری ها در سـال های 
انجـام  سـنتی  به صـورت  امـور  اداره  و  بـوده  روزمرگـی 
کشـور و سازمان شهرداری ها  می شـد؛ بنابراین وزارت 
گرفتنـد تغییـرات اساسـی در سـاختار مالـی و  تصمیـم 
راسـتا،  ایـن  انجـام دهنـد. در  عملیاتـی شـهرداری ها 
شـهرداری ها،  مالـی  جامـع  نظـام  مرحلـه  چنـد  در 
عملیـات  پایـش  اجـرای  تهیـه  دسـتورالعمل 
شـهرداری ها، ایجـاد خزانـه داری و دسـتورالعمل طـرز 
شـهرداری ها  بودجـه  تفریـغ  اجـرای  و  تدویـن  تهیـه، 
کـه خـود از نزدیـک درگیـر  ابـاغ شـد.« عبـاس عابـدی 
از  یکـی  اسـت،  مبارکـه  شـهر  20سـاله  سـند  تدویـن 
کـردن  افتخـارات مدیریـت شـهری جدیـد را عملیاتـی 

می دانـد. تغییـرات  ایـن 
بـه  اشـاره  بـا  مبارکـه  شـهرداری  برنامـه  و  ح  طـر مدیـر 
کشـور  اینکـه ابـاغ نظـام جامـع مالـی از سـوی وزارت 
زیرسـاخت های الزم در شـهرداری ها  نبـود  بـه دلیـل 
از  بعـد  گفـت:  نرسـیده،  کامـل  اجـرای  مرحلـه  بـه 
عملیـات  پایـش  و  اجـرا  تهیـه،  دسـتورالعمل  ابـاغ 
شهرداری ها در آبان94،  شهرداری مبارکه در سال95 
کـرد؛ امـا بـا توجـه بـه  برنامـه پنج سـاله شـهر را تدویـن 
برنامـه  آن  عمـل  در  قبلـی،  پیمانـکار  شـناخت  عـدم 
که در سـال97  کاربـردی نبـود. او بـا یـادآوری این مهم 
راهبـردی  برنامـه  تدویـن  جدیـد  شـورای  تشـکیل  بـا 
و  گرفـت  قـرار  کار  دسـتور  در  مبارکـه  شـهر  مناسـب 
مراحـل انتخـاب پیمانـکار و تدویـن آن پیگیـری و تـا 
دو مـاه آینـده، برنامـه راهبـردی تدوین شـده، تصویب 
کشـور  گام بعـدی، وزارت  گفـت: در  و ابـاغ می شـود، 
کـرد.  ابـاغ  را  خزانـه داری  دسـتورالعمل  سـال96  در 
را  مهـم  ایـن  شـهرداری ها  از  خیلـی  باوجوداینکـه 
انجـام نداده انـد؛ امـا شـهرداری مبارکـه توانسـت ایـن 

صالحــی ادامــه داد: »از یک ســو پیگیــر وصــول عــوارض 
گذشــته شــدیم و از طرفــی،  محقق نشــده ســال های 
کردیــم برای بازدید از ســطح شــهر و  گــروه تعییــن  چنــد 
شناســایی قســمتی از واحدهــای تجــاری، مســکونی، 
ســال های  طــی  کــه  صنعتــی  و  خدماتــی  اداری، 
بــدون مجــوز ساخته شــده بودنــد. پرونــده  گذشــته 
رأی  و  رفــت   100 مــاده  کمیســیون  بــه  ایــن واحدهــا 
جریمــه بــرای آن هــا صــادر و عــوارض آن بــرای تأمیــن 

گرفتــه شــد. کار  منابــع پروژه هــا بــه 
مطالبــه  کــه  برگشــتی  چک هــای  بیشــتر  وصــول 
بــه  تشــویقی  بســته های  ارائــه  بــود،  شــهرداری 
فعال شــدن  عــوارض،  پرداخــت  بــرای  شــهروندان 
کارگــروه  تشــکیل  و   77 مــاده  کمیســیون  جلســات 
و  هم فکــری  بــرای  شــهرداری  ســطح  در  درآمــدی 
کســب درآمــد و رفــع مشــکات  ایده پــردازی به منظــور 
گفتــه صالحــی بــرای  کــه بــه  ازجملــه اقداماتــی بــود 

کنـد. پیـاده  را  دسـتورالعمل 

شفاف سازی بودجه ای
طـرز  دسـتورالعمل  بعـدی  گام  در  عابـدی،  گفتـه  بـه 
شـهرداری ها  بودجـه  تفریـغ  و  اجـرا  تدویـن،  تهیـه، 
ایـن  هـدف  شـد.  ابـاغ  کشـور  وزارت  سـوی  از 
شـیوه  از  شـهرداری ها  بودجـه  خـروج  دسـتورالعمل، 
دراین بیـن  بـود.  آن هـا  نظام مندشـدن  و  سـنتی 
کمیتـه تخصیـص نیـز در راسـتای نظـام  دسـتورالعمل 
جامـع مالـی تدویـن و ابـاغ شـد. او معتقـد اسـت در 
گذشـته در حـوزه نظام منـدی مالـی  طـول پنـج سـال 
اسـت  افتـاده  خوبـی  اتفاق هـای  شـهرداری  بودجـه 
کـه هـدف عمـده آن شفاف سـازی اسـت و تمـام ایـن 
کـردن بودجـه بـر اسـاس  مـوارد در راسـتای عملیاتـی 

بـود. جدیـد  دسـتورالعمل های 

ح های عمرانی توجه ویژه به طر
گی هـای  ویژ دربـاره  شـهرداری  برنامـه  و  ح  طـر مدیـر 
در  کـرد:  بیـان  جدیـد  دسـتورالعمل  طبـق  بودجـه 

گرفــت. صالحــی هرچنــد  ایجــاد درآمــد پایــدار صــورت 
معتقــد اســت پرداخــت عــوارض از ســوی شــهروندان 
او  به زعــم  امــا  نشــده،  محقــق  کامــل  به طــور  هنــوز 
بــا  شــهرداری  خــوب  مــدارای  و  تعامــل  دلیــل  بــه 
شــهروندان پرداخــت عــوارض نســبت بــه ســال های 
گذشــته بهتــر شــده و ســیر صعــودی داشــته اســت. 
در  زیربنایــی  اقدامــات  از  شــهرداری  درآمــد  مدیــر 
نیــز خبــر داد؛ ازجملــه تدویــن دفترچــه  ایــن حــوزه 
کــه در اســتان جــزء  عــوارض محلــی و بهــای خدمــات 
الگــوی  می توانــد  و  قرارگرفتــه  نمونــه  دفترچه هــای 
خوبــی بــرای ســایر شــهرها باشــد. او بــا اشــاره بــه اینکــه 
مبارکــه  شــهرداری  بــه  زیــادی  مبلــغ  دولتــی  ادارات 
بدهــکار هســتند، از نبــود الــزام قانونــی بــرای پرداخــت 
گفــت: »متأســفانه هنــوز  کــرد و  گایــه  ایــن بدهی هــا 
ــرای تســویه بدهی هــا نشــده اســت.«  هیــچ اقدامــی ب
دوره  ایــن  در  شــهرداری  ویــژه  توجــه  از  صالحــی 

و  عمرانـی  ح هـای  طر بـه  هـم  جدیـد،  بودجه نویسـی 
هـم بـه تکمیـل پروژه هـای نیمه تمـام توجـه ویـژه ای 
گفته عابدی، فرایند به گونه ای اسـت  شـده اسـت. به 
کنترل  کـه تخصیـص و تأمیـن اعتبـارات به طور مـداوم 
کـردن هـر  و بـر اجـرای پروژه هـا نظـارت و قبـل از هزینـه 
اعتبـار  آن  هـدف  و  محـل  دقیـق  به صـورت  اعتبـاری 

می شـود. عملیاتـی  و  مشـخص 

بــه  1000میلیاردریـالـــــی  بـــودجـــــــه  کـــاهـــــش 
1۸0میلیاردریالی

مدیـر طـرح و برنامـه همچنیـن دربـاره علـت بـاال بـودن 
کرد:  سـهم بودجه جاری نسـبت به عمرانی خاطرنشـان 
از سـال94 بـه بعـد بودجـه شـهرداری مبارکه دسـتخوش 
برنامـه  تدویـن  بـا  شـد.  ناخوشـایندی  بسـیار  تحـوالت 
به صـورت  ارزش افـزوده  عـوارض  توسـعه،  ششـم 
را  اتفـاق، بودجـه شـهرداری  ایـن  و  توزیـع شـد  اسـتانی 
از  بیـش  بودجـه  کـه  به گونـه ای  داد؛  کاهـش  به شـدت 
بـه  شـهرداری   94 و   9۳ سـال های  1000میلیاردریالـی 
یافـت.  کاهـش  سـال96  در  180میلیاردریالـی  بودجـه 
بـا توجـه بـه اینکـه برخـی از هزینه هـای شـهرداری جـزو 
دیـون ممتـاز اسـت، بنابرایـن درصـد بودجـه جـاری بـه 
عمرانی بیشـتر اسـت؛ بااین حال هدف مدیریت شـهری 

کـه دیـون بـه بدهـی انباشـته تبدیـل نشـود. ایـن بـود 

روند افزایشی سهم بودجه عمرانی
سـال  دو  در  عمرانـی  بودجـه  سـهم  افزایـش  از  عابـدی 
گرفـت،  کـه صـورت  گفـت: بـا تاشـی  گذشـته خبـر داد و 
دو  در  اسـت.  افزایـش  حـال  در  عمرانـی  بودجـه  درصـد 
بـه  ریـال  از 180میلیـارد  را  بودجـه  توانسـتیم  اخیـر  سـال 
سـهم  میـزان  همیـن  بـه  و  برسـانیم  ریـال  500میلیـارد 
سـال  کـرد.  پیـدا  افزایـش  بودجـه  از  عمرانـی  پروژه هـای 
96 نسـبت بودجـه جـاری بـه عمرانی تقریبا 90 بـه 10 بود؛ 
امـا االن ایـن نسـبت بـه 70 بـه ۳0 رسـیده اسـت. او اظهـار 
کـرد نسـبت بودجـه جـاری و عمرانـی در سـال  امیـدواری 
جـاری متـوازن شـده و تـا پایـان سـال حتـی سـهم بودجـه 

عمرانـی بیشـتر شـود.   

گفــت؛  ســخن  خصوصــی  بخــش  بــا  مشــارکت  بــه 
از  یکــی  به عنــوان  هزینه هــا  کاهــش  از  همچنیــن 
ســال  ســه  در  کــه  یادکــرد  درآمــد  افزایــش  راه هــای 
گذشــته در بخش هــای مختلــف شــهرداری اقدامــات 
بســیار خوبــی در ایــن زمینــه انجام شــده اســت. ارائــه 
درآمــدی  راهکارهــای  دیگــر  از  تشــویقی  بســته های 
گذشــته  ســال  ســه  در  صالحــی  گفتــه  بــه  کــه  بــود 
گفتــه صالحــی، شــهرداری  ــه  پیگیــری شــده اســت. ب
اواخــر  از  کــه  یــک  نهــاد عمومــی و غیردولتــی اســت 
دهــه 60 خودگــردان شــده و باوجودآنکــه زیرمجموعــه 
کشــور اســت، امــا بــه ایــن نهــاد توجــه ویــژه ای  وزارت 
گفتــه او بودجــه شــهرداری ها تقریبــا  نمی شــود. بــه 
70درصــد عمرانــی و ۳0درصــد جــاری اســت، بنابرایــن 
بایــد بیــش از بیــش بــه شــهرداری ها توجــه ویــژه ای 
همه جانبــه موردحمایــت  دولــت  ســوی  از  و   شــود 

 قرار بگیرند.
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