
تامین درآمدها از محل فروش تراکم کاهش یافته است رییس شوراى اسالمى شهر اصفهان:  
اسالمى  شوراى  رییس  مرادیان:  یحیى   - اصفهان 
از  تامین درآمدهاى شهردارى  اصفهان گفت:  شهر 
محل فروش تراکم در شهردارى کاهش پیدا کرده و 

به حدود 30 درصد رسیده است. 
اصفهان،  شهردارى  اى  رسانه  ارتباطات  اداره  گزارش  اصفهان، به  شهردارى  اى  رسانه  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
علیرضا نصر در نشست خبرى شهردار اصفهان و رییس 
این  امیدوارم  اینکه  بیان  با  شوراى اسالمى شهر اصفهان 
نشست در جهت پیشبرد امور شهر و مردم باشد و شاهد 
نتایج مورد نظر از آن باشیم، اظهار کرد: امیدوارم مدیریت 
تقویت  و  پرسشگرى  ترویج  به سمت  روز  به  روز  شهرى 
پاسخگویى قدم هایى استوار بردارد. نقش برجسته اصحاب 
رسانه بر کسى پوشیده نیست و نگاه ما به اصحاب رسانه رسانه بر کسى پوشیده نیست و نگاه ما به اصحاب رسانه 
و  بوده  خبرنگاران  صبورى  و  بردبارى  تالش،  از  برگرفته 
خبرنگاران را همواره به عنوان دیده بانانى صادق براى رصد 
امور شهر یاد کرده ایم. وى تصریح کرد: قرارمان با مدیریت 
شهرى این بوده که تا روزهاى پایانى خدمت به دور از هر 
گونه حواشى تالش کنیم تا امور شهر را به بهترین نحو 

ممکن پیش ببریم.  

توجه بودجه 1400 به 200 محله شهر       
وى با بیان اینکه به واسطه کرونا غالب جلسات بودجه به 
صــورت آنالیــن با مدیـــران مربوطه برگــزار شد که باعـث 

 صرفه جویى در وقت مدیران شد، اضافه کرد: براى اولین بار 
بودجه اى بسته شد که منطبق با برنامه 5 ساله ششم یعنى 
برنامه اصفهان 1405بود، اولویت هاى شهر اصفهان مانند 
مسائل زیست محیطى،  حمل و نقل و ترافیک و مباحث 
مشارکتى در بودجه مدنظر قرار گرفت به گونه اى که عدد 
قابل توجهى براى 200 محله شهر اصفهان در نظر گرفته 
شد و موضوع مشارکت مردم به صورت بسیار جدى در تمام 

محالت مورد توجه قرار گرفت.  محالت مورد توجه قرار گرفت.  

افزایش بودجه بر اساس نیاز شهر و مردم 
وى تاکید کرد: با توجه به نشست هاى شوراى شهر با مردم، وى تاکید کرد: با توجه به نشست هاى شوراى شهر با مردم، 
مکاتبات و مالقات هاى مردمى به درخواست هاى مردم 
توجه شد و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که حدود 1 
هزار میلیارد تومان بودجه افزایش پیدا کند. رییس شوراى 
اسالمى شهر اصفهان با بیان اینکه با توجه به استحصال 
شهردارى  مناطق  برخى  در  شده  بینى  پیش  درآمدهاى 
امیدواریم این بودجه در نهایت عملیاتى شود، گفت: تامین 
درآمدها از محل فروش تراکم به حدود 30 درصد رسیده  درصد رسیده 
است، همچنین واگذارى دارایى سرمایه  اى یک  هزار میلیارد 
سرمایه تومان،  میلیارد  هزار  یک   مشارکت  اوراق  تومان، 
 گذارى حدود 600 میلیارد تومان و مالیات بر ارزش افزوده 
یک هزار و 220 میلیارد تومان در بودجه 1400 سهم دارند.   

ایجاد خزانه واحد در شهردارى اقدامى در راستاى انضباط مالى 
  

وى در رابطه با ایجاد انضباط مالى در شهردارى، خاطرنشان کرد: اتفاقى که وى در رابطه با ایجاد انضباط مالى در شهردارى، خاطرنشان کرد: اتفاقى که 
در این خصوص در این دوره مدیریت شهرى افتاد اتفاق کم نظیرى بود، 
ایجاد خزانه واحد در شهردارى در این دوره رقم خورد، با ایجاد این صندوق 
تمام درآمدهاى شهردارى در این صندوق ذخیره مى شود که با توجه به 

ضرورت ها در کمیته تخصیص این بودجه اختصاص مى یابد.  
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