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سرپرست شهرداری کرمانشاه :ساختار بودجه شهرداری نیاز به تجدیدنظر اساسی دارد

سرپرس��ت شهرداری  کرمانشاه درجلسه مدیران مالی و شهرداران مناطق با تأکید
بر اینکه بودجه ش��هرداری ها باید براس��اس نیازها و واقعیت ها و شرایط موجود و
وصول درآمدها پیش بینی و تنظیم ش��ود گفت :ساختار بودجه شهرداری کرمانشاه
نیاز به تجدیدنظر اساسی دارد و باید تمامی کدهای درآمدی و مطالبات وصولی با
دقت مورد بررسی قرار گیرد .مهندس حامد لعل بخش افزود :ساختار و نظام بودجه
بندی و کنترل بودجه ای عالوه بر اینکه یک ابزار مدیریتی محسوب می شود یکی
از ارکان اصلی و اساس��ی برای پاسخگویی مدیریت شهری به جامعه شهروندی و
برآوردن توقعات و ارائه خدمات می باشد .وی تأکید کرد :بودجه باید با دیدی منطقی،
علمی و بر اساس واقعیتهای موجود بسته شود ،نه بر پایه ی روندهای غیرمنطقی و
حدسیات .به گفته مهندس لعل بخش اصل وحدت  بودجه ،اصل تعادل در بودجه،
جامعیت بودجه ،اصل تقدم درآمد بر هزینه ،اصل انعطاف پذیری و شفافیت بودجه
برای شهروندان و آگاهی از درآمدها و هزینه های شهرداری از اصولی است که باید
در بودجه لحاظ گردد .سرپرس��ت شهرداری کرمانشاه تصریح کرد :مدیران مناطق
باید با توجه به محدودیتهای درآمدی ،برنامه های جاری و عمرانی خود را بر اساس
اولویت بندی وحداکثر استفاده از منابع محدود برای خدمات دهی به شهروندان در
نظر بگیرند .وی گفت :قطع ًا بودجه ریزی مناسب می تواند با توجه به شرایط موجود
امروز مدیریت شهری ،در تصمیم گیری منطقی و مناسب ،بهبود عملکرد مدیریت
ش��هری و نیز تخصیص مطل��وب منابع و کنترل و نظارت بر عملکرد ش��هرداری
بسیار مؤثر باشد.

دکتر علی یارتبار مدیرکل درآمد ش�هرداری کرمانشاه :
شهرداریها به درآمد پایدار نیاز دارد

شهرداریهای کشور در فرایند توسعه شهری و ایجاد خدمات مورد نیاز شهروندان با
چالش مالی متعدد در زمینه های مختلف روبرو هس��تند  ،یکی از مهمترین چالش
های پیش روی مدیران شهری  ،کمبود منابع درآمدی مورد نیاز برای ارائه خدمات
و ایجاد زیرساخت های شهری است  .یارتبار افزود :یکی از معضالتی که شهرداریها
با آن گریبانگیر هستند وابستگی مالی شهرداریها به شرایط جامعه است علی رغم
اینکه شهرداریها دارای سیستم بودجه بندی و برنامه ریزی هستند ولی از آنجاییکه
بیشترین سهم درآمد شهرداریها مربوط به عوارض ساختمانی است در نتیجه درامد
آنها تحت تاثیر تغییرات اجتماعی  ،اقتصادی  ،طبیعی و سیاس��ی روز می باشد که
موجب عدم اجرای برنامه های از پیش تعیین شده در توسعه شهری می گردد ،لذا
می بایست راهکارهای جدیدی را بررسی نمود تا از وابستگی شهرداریها به درآمدی
ناپایدارکاسته شود  .در خصوص درآمدهای پایدار شهرداریها  ،کسب درآمد شهرداریها
از اموری است که تاثیر عمده ای در ارائه خدمات شهری به شهروندان را دارد ،اگر
ش��هرداریها نتوانند درامد کافی و پایدار بدست آورند  ،نخواهند توانست  تاسیسات
ضروری را در ش��هر ایجاد و اداره کند  ،از مهمترین مس��ائل شهرداریها در سرتاسر
جهان  ،ایجاد منابع کافی درآمد جهت تامین هزینه  خدمات ارائه شده  می باشد .
به طورکلی درآمد شهرداریها از دو منبع تامین می گردد  -1 :منابع داخلی  -2منابع

خارجی منابع داخلی  :آن دسته از درآمدهایی هستند که مستقیم ًا توسط شهرداریها
و بصورت عوارض و بهای خدمات گوناگون که بیش��تر مربوط به اراضی و امالک
هس��تند وصل می گردند  .درآمدهای خارجی ش��امل درآمدهایی است که حاصل
س��رمایه گذاری بخش خصوصی و مش��ارکت با ش��هرداری در اجرای پروژه های
مختلف  :فروش اوراق مش��ارکت و کمک های دولتی و  ...می باشد  .در این راستا
پیشنهاداتی جهت دستیابی به توسعه شهر پایدار به شرح ذیل به اطالع می رساند
 -1 :اداره و کنترل ش��هرهای بزرگ به خصوص کالنشهرها که باید از منابع مالی
قابل توجهی برخوردار باشد که همانطور که گفته شد انواع مختلفی دارد و یکی از آن
موارد منابع خارجی است که این قبیل منابع حتمی می توانند تا سرمایه های خارجی
نیز گسترش یابند که برای جذب این سرمایه ها نیاز به همکاری قانون گذاران در
حمایت دولت می باش��د  -2 .شفاف س��ازی اموری برای عامه مردم یکی دیگر از
اقداماتی اس��ت که می بایست توسط شهرداریها انجام گیرد  ،برای مثال در جذب
سرمایه گذار می بایست سود ،زیان  ،طرحها و نحوه مشارکت زمان و میزان بازگشت
سرمایه بصورت کام ً
ال شفاف مشخص باشد و با هزینه های مختلف شهر با توجه به
عوارضی که شهروندان پرداخت می نمایند واضح و روشن ارائه شود .
 -3فروش اوراق مشارکت و سلوک از راههایی است که هم موجب جریان نقدینگی
درفعالیتهای شهری می گردد و هم باعث مشارکت مردم و توسعه شهرها می شود ،

در این طرح مردم به نوعی جزء سهامداران شهر محسوب می شوند .
 -4ایج��اد بانک ش��هرداریها نیز می تواند به عنوان تعیین اخ��ذ وام های داخلی و
خارجی باش��د همچنین با جمع آوری وجه نقد مردم را شریک در توسعه و عمران
شهر نمود .
 -5تخصیص بخشی از مالیات های محلی به شهرداریها
 -6درنهایت استفاده از تجارب سایر کالنشهرهای جهان که می تواند بصورت ملی
و محلی درآمده و راهگشای فعالیتهای مختلف شهری باشد .
معرفی سرپرست اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری
با حکم مهندس حامد لعل بخش سرپرست شهرداری خانم مهندس مریم متعالی به
عنوان سرپرست اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری منصوب گردید.
مهندس لعل بخش در مراسم معارفه سرپرست اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات
شهرداری کرمانشاه گفت :وظیفه و کار اداره بازرسی بسیار سنگین و تاثیرگذار است و
خدمت در این مسئولیت نیز قطعا نیازمند عزم جدی و توان و پشتکار فراوان است .
وی افزود :در جامعه امروز ما باید به توانایی ها و شایستگی زنان ایمان داشت و برای
مدیریت ها باید به این قشر اعتماد نمود .مهندس لعل بخش ادامه داد :در مجموعه
شهرداری زنان و جوانانی داریم که می توانند نسل آینده مدیران شهرداری را شکل
دهند و بسیاری از امور شهر را به درستی و با استفاده از تحصیالت و تخصص انجام
دهند .شایان ذکر است پیش از این برومند مرادی رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به
شکایات شهرداری بود که به افتخار بازنشستگی نائل آمد.
بازدید رئیس دیوان محاسبات مهندس علمداری و حسایرسان این سازمان
از پروژه قطار شهری کرمانشاه

تش�ریح فعالیته�ا و اقدام�ات منطق�ه هف�ت ش�هرداری

کرمانشاه
مهندس س��جاد یزدانی ش��هردار منطقه هفت طی گفتگویی مهمترین فعالیتها و
اقدامات انجام گرفته در سطح این منطقه را تشریح نمود .
یزدان��ی گفت  :تمام امکانات خود را در س��طح منطقه ب��ه کار گرفته ایم تا بتوانیم

حفاظت از منابع اب زیر زمینی به منزله حفظ حیات است

خدماتی با کیفیت و درس��ت را به ش��هروندان ارائه نماییم و رضایت مردم عزیز را
کسب نماییم  .در این راستا نیز انصاف ًا همشهریان عزیز همکاری خوبی را با پرسنل
شهرداری داشته اند که جای تقدیر و تشکر دارد .
شهردار منطقه  7با شاره به فعالیتهای واحد خدمات این منطقه افزود  :واحد خدمات
ش��هرداری منطقه   7فعالیته��ای خوبی را انجام داده ک��ه عبارتند از   :لکه گیری
آسفالت دستی به مساحت 14000مترمربع ،جمع آوری  500سرویس نخاله سطح
منطقه ،نصب 30مخزن زباله جدید در سطح منطقه،بازسازی  200مخزن زباله سطح
منطقه،خرید 800چرخ مخزن،جمع آوری  200شاخه بریده درختان،شستشوی 4000
مترکانال دفع آبهای س��طحی  2200 ،مترنرده گذاری فاز  4چم بشیر،  زیبا سازی
و رنگ آمیزی دیوارهای سطح منطقه به مساحت  7000مترمربع،امحاء  1000متر
مربع  دیوارنویسی غیرمجاز،الیروبی کانال دفع آبهای سطحی  به متراژ 4000متر .
مهندس یزدانی فعالیتهای واحد فضای سبز شهرداری منطقه  7را چنین برشمرد :
تجهیز و راه اندازی سرویس بهداشتی  6چشمه در بوستان دانشجو و  4چشمه در
بوستان عطار ،رفع خاموشی بوستان های سطح منطقه ،جمع آوری علف های هرز
در سطح منطقه ،کاشت گلهای فصلی در میادین منطقه  ،کاشت درختچه در بوستان
ها و میادین سطح منطقه ،ایجاد تشتکی درختان در بلوارهای سطح منطقه ،الیروبی
چم بشیر فازهای  1و 2و ، 3ایجاد چاله جهت کاشت درخت ،جمع آوری وسایل بازی
غیراستاندارد و استاندارد سازی ،راه اندازی انشعاب برق میدان رازی ،نصب صندلی
پارکی در پارک چم بشیر فاز ، 5نصب کف پوش جهت استاندارد سازی محل بازی
کودکان  ،نصب  2عدد میز پینگ پنگ در بوستان امام علی (ع) ،تعمیر و رفع مشکل
صندلی های پارک های س��طح منطقه ،چمن کاری پارکهای پروین اعتصامی، 2
مالورد و شهید عظیم نیکخواه  ،نصب چراغهای پارکی در میدان حافظ.،
وی در پایان  با اش��اره به فعالیتهای واحد عمران ش��هرداری منطقه هفت افزود :
آسفالت مکانیزه به مساحت 120/000   مترمربع  ،لکه گیری آسفالت توسط پیمانکار
به مس��احت  35000مترمربع  ،جدول گذاری به متراژ  3500متر طول  ،موزائیک
کاری به مساحت  3000مترمربع  ،احداث کانال دفع آبهای سطحی به متراژ1200
مترمربع  110000 ،مترمربع زیرسازی  ،جدول پارکی  3500متر طول از مهمترین
اقدامات شهرداری در سطح منطقه بوده است .

شهرک والیت  ،ایجاد کانال در رفیوژ وسط بلوار ارم شهرک والیت جهت آبخوری
مطلوب تر درختان ،هرس کردن و ایجاد تشتکی پای درختان رفیوژ وسط بلوار شهید
بهرام آبادی ش��هرک والیت و کنده کاری جهت ایجاد کانیوا در بلوار شهید بهرام
آبادی تقاطع خیابان پاکدشت شهرک والیت از دیگر اقدامات مهم انجام گرفته در
سطح منطقه می باشد.
وی ادام��ه داد  :تعوی��ض موزایی��ک فرش و ترمیم پیاده رو پ��ارک جهان نما بلوار
کمربندی غربی و پارک انتهای بلوار شهید بهرام آبادی  ،ایجاد کانیوا در کوچه های
 38خیابان بهداری و ششم خیابان نسترن بلوار بنشن جهت دفع آبهای سطحی ،
اصالح آبخوری درختان بلوار های سطح منطقه  ،اصالح چمن و ایجاد تشتکی پای
درختان بلوار گلها و  56متری جهت اصالح آبخوری  ،س��اماندهی میدان استقالل
ش��هرک والیت  ،اسپار (شخم زدن ) میدان ش��اهد الهیه برای گلکاری  ،عملیات
زیرسازی و تسطیح در شهرک اتوبوسرانی و سطح منطقه از دیگر فعالیتهای خدماتی
است که در سطح منطقه انجام شده و می توان به آن اشاره داشت .
شهردار منطقه شش در پایان گفت  :با توجه کمبودها و تنگناها تمام سعی و تالش
خود را جهت خدمت رس��انی مناسب به شهروندان به کار بسته ایم و تکریم ارباب
رجوع ومردم را در اولویت کارهای خود قرار داده ایم که امیدوارم همشهریان و اهالی
سطح منطقه  6رضایت از این فعالیتها و اقدامات داشته باشند .

تشریح فعالیتهای شهرداری منطقه شش


مهندس خس��رو عیسیائیان شهردار منطقه  6با تبریک ایام هفته وحدت برخدمت
رسانی مناسب و با کیفیت به شهروندان تاکید نمود .
شهردار منطقه  6شهر کرمانشاه گفت  :با توجه به فرا رسیدن ایام پرخیر و برکت و
میمون هفته وحدت تالش نمودیم سطح منطقه را به مناسبت والدت پیامبر مهر و
دوستی حضرت محمد (ص) آذین بندی مناسبی نماییم.
وی افزود  :عالوه بر فعالیتهای مناسبتی  در ایام مذهبی و ملی سعی گردیده خدمات
مناسب و با کیفیت را در سطح منطقه با تالش پرسنل سخت کوش و زحمت کش
انجام دهیم و در همین راس��تا نیز طی چند روزاخیر هرس درختان متداخل با سیم
های برق درکوچه های خیابانهای کاشانی و طالقانی  ،الهیه  ،معابر شهرک نجفی
و دادگس��تری و کود ریزی میدان شاهد  ،اسپار رفیوژ وسط بلوار شهیدان رضایی و
گلکاری گلدانهای پارک ش��بدیز توسط فضای سبز شهرداری منطقه انجام گرفته
اســت  .مهندس عیسائیان ادامه داد  :همزمان با هفته بسیج با نصب بنر در معابر
اصلی س��طح منطقه یادجانفشانیها و ازخود گذشتگی بسیجیان گرامی داشته شد .
همچنین حاش��یه زنی و اصالح چمن  پارک کله قندی ش��هرک بهداری  ،حاشیه
زنی و اصالح چمن  رفیوژ وسط بلوار کمربندی غربی  ،ساماندهی میدان استقالل

نوبت اول

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه شرکت اب منطقه ای کرمانشاه در نظر داردمناقصه عمومی پروژه بازسازی بند وکانال نیرژ سفلی وعلیا
شهرس��تان ثالث باباجانی به ش��ماره ( ) 200971232000029راازطریق س��امانه تدارکات الکترونیکی
دولت برگزار نماید .لذا از شرکت های دارای صالحیت دارای حداقل رتبه  5اب در صورت تمایل با توجه به مشخصات زیر دعوت
می شود نسبت به تهیه اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند .
 -1مبلغ براورد براس��اس فهارس پایه س��ال (2/795/081/602-1397دومیلیاردو هفتصدو نودو پنج میلیون وهش��تادویک هزار
وششصدو دو ) ریال
 -2محل اجرای پروژه  :استان کرمانشاه -شهرستان ثالث و باباجانی
 -3مدت اجرای عملیات  5 :ماه
مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت
(ستاد) به ادرس  WWW.setadiran.irانجام خواهد شد الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  97/9/15می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  12مورخ  97/9/15لغایت ساعت  12مورخ 97/9/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  8صبح مورخ  1397/10/01لغایت ساعت  12مورخ 97/10/4
زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  9صبح چهارشنبه 97/10/5
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مناقصه و ارائ��ه پاکت ها الف  :ادرس
کرمانشاه  -میدان سپاه پاسداران (نفت) بلوار زن  -ضلع غربی پاالیشگاه -شرکت اب منطقه ای کرمانشاه و تلفن 08338370135
و 08338370163
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس  021-41934 :دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی( -نوبت اول) -چاپ دوم
ش��هرداری بابل در نظر دارد پروژه زیر را با مش��خصات و شرایط کلی از طریق
مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید:
پروژه

برآورد اولیه (ریال)

سپرده شرکت در
مناقصه (ریال)

صالحیت

مدت اجرا
(ماه)

روکش آسفالت دستی سطح شهر

13/553/884/566

677/694/228

راه
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 -1برآورد بر اساس فهرست بهای راه و باند سال  97می باشد.

 -2متقاضی��ان محترم م��ی توانند از تاریخ  97/9/15تا تاری��خ  97/9/24همراه با

معرفی نامه به واحد قراردادهای ش��هرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از
بررسی ،پیشنهاد خود را به همراه ضمانتنامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق
و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب  0105707039007نزد بانک ملی واریز

آگهی مزایده(تجدید)
موضوع آگهی مزایده

و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

ش��هرداری خان ببین برابربند 1مصوبه شماره  60مورخ  97/7/30شورای اس�لامی شهر در نظر دارد از طریق مزایده
عمومی اقدام به فروش آهن آالت ضایعاتی نماید  .لذا از ش��رکت کنندگان دعوت به عمل می آید ،جهت کس��ب اطالعات
بیشتر و دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند .تلفن تماس 35862338:
 تضمین ش��رکت در مزایده به مبلغ  13/000/000ریال به صورت نقد به حس��اب (3100002384009سپرده شهرداریخان ببین ) یااسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی
 برندگان اول  ،دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. شهرداری دررد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.مهلت دریافت اسناد 97/10/1:مهلت قبول پیشنهادات  97/10/3:بازگشایی پیشنهادات 97/10/4:
چاپ نوبت دوم 97/9/22
چاپ نوبت اول 97/9/15:
سعید اسماعیلی شهردار خان ببین

آخرین مهلت تحویل اسناد تاریخ  97/9/24می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  97/9/28راس ساعت  14می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطالعات  32221423یا  32223401داخلی  228می باشد.
http://www.babolcity.ir

محسن کبود فیروزجایی – شهردار بابل

