
اردبيل – خبرنگار اطالعات: بودجه سال 88 شهرداري اردبيل نسبت به سال گذشته 
13درصد افزايش يافته است.

اليحه بودجـه شـهرداري اردبيل با حضور شـهردار، فرمانـدار و اسـتاندار اردبيل و 
اعضاي شوراي اسالمي شـهر اردبيل و جمعي از مسـئوالن اجرايي تقديم هيئت رييسه 

شوراي شهر اردبيل شد.
در اين مراسم «منصور حقيقت پور» اسـتاندار اردبيل گفت: ما بايد دنبال ايجاد مدرن 
شهر اردبيل باشيم مدرن شـهري كه با هويت ديني سازگار و مطابق با نيازهاي روز باشد. 
براي رسيدن به اين اهداف بايد ديدگاه سنتي و مدرن توامان در برنامه هاي اجرايي به كار 
گرفته شـود. اگر ما نتوانيم مقدمات الزم را براي تبديل شهر اردبيل به مدرن شهر فراهم 

كنيم قهرمان از دست دادن فرصتها در اردبيل خواهيم بود.
وي با بيان اينكه شهر اردبيل يك شهر مذهبي است، تصريح كرد: شايد ما نتوانستيم 
جلوههايي از مذهبي بودن شهر را در سيماي شهر ايجاد كنيم. در اين خصوص و در رابطه 
با نيازسـنجي منطقي كاسـتيهايي در شـهر وجود دارد كه با برنامه ريزيهاي درازمدت 

ميتوان اين كاستيها را رفع كرد.
استاندار اردبيل افزود: با آينده پژوهي شهر خود را تجهيز و بافعالكردن اتاقهاي فكر 
نيازهاي نسلهاي آينده را در اردبيل در قالب مطالعات آينده پژوهي تدوين و طراحي كنيم.

حقيقتپور پيشـنهاد داد زيباترين ميدان شـهر به نام «عباس ابن علي» نامگذاري و 
عالوه بر آن چهار دروازه براي شهر تعريف شود.

«جواد زنجاني» رئيس شوراي شهر اردبيل نيز در اين مراسم گفت: كار سياسي واقعا 
هزينه بر است آنهايي كه براي فعاليت سياسـي قدم ميگذارند، اخالق سياسي و ادبيات 
سياسـي را علي رغم تخريب ديگران رعايت ميكنند، متاسفانه عدهاي به دنبال تخريب 

بوده و شوراي شهر را مورد تاخت و تاز و بيحرمتي قرار دادند.
وي با بيان اينكه تخريب در شان ما نيسـت، تصريح كرد: اين تخريبها بيشتر از روي 
اغراض شـخصي صورت گرفته و در شان شـورا جايگاهي ندارد و وظيفه ما اين است كه 

تذكرات الزم را به تخريبكنندگان بدهيم.
رئيس شـوراي اسالمي شـهر اردبيل گفت: فعاليتهاي شوراي شـهر شفاف و واضح 
اسـت، هرگونه تصميمي كه در شـورا گرفته ميشـود كامال شفاف و روشـن است و هيچ 

تصميمي هم در پشت اتاق خلوت صورت نميگيرد.
زنجانـي گفت: بررسـي لوايـح و كارهاي ديگر شـورا به صـورت كامل گـزارش و به 
فرمانداري و شـوراي اسـتان ارسـال ميشـود، حتي براي اطالع از كارها و فعاليت شورا 

سايتي را راهاندازي كرديم كه مردم ميتوانند فعاليتهاي شورا را در آن مشاهده كنند.
وي با بيان اينكه سياهنمايي چهرههاي خدمتگذار هدفدار است، تصريح كرد: اين 

سـياهنماييها در شـان ما جايگاهي ندارد ما در شـورا گرايشهاي سياسـي را به امورات 
شـهري دخالت نداديـم چرا كه خـط قرمز ما همـان دخالـت دادن گرايش سياسـي به 

تصميمات شورا است.
وي افزود: دوره سوم شوراي شهر اردبيل يك دوره استثنايي است كه فارغ از هرگونه 
مسايل سياسي فعاليت كرده و كار كارشناسي را در اولويت گرفته به طوري كه تمام كارها 

به صورت كارشناسي و با مشورت صاحبنظران صورت گرفته است.
رئيس شوراي اسالمي شـهر اردبيل در بخش ديگري از سـخنان خود تصريح كرد: 
اولويت اول ما در سـال 88 آسـفالتريزي با توليـد 160 هزار تن، روانسـازي ترافيك 
شـهري، تكريم ارباب رجوع، توجه به بافتهاي فرسـوده و بافتهاي تاريخي، تهيه برنامه 
پنجسـاله با افق چشمانداز 20 سـاله توسـعه و سـاماندهي حمل و نقل عمومي، تكميل 

پل«زرناس» كمربندي نيار، پارك بانوان و تكميل سه پل در دست احداث ميباشد.
زنجاني افزود: بودجه 70ميليارد توماني كه توسط شهرداري تهيه شده كفاف امورات 

شهري را  نميكند، در اين بودجه عدالت در ارايه خدمات مورد تاكيد ماست.
«اكبر نيكزاد» شهردار اردبيل نيز در اين مراسـم گفت: شورا به عنوان پارلمان محلي 
و شـهرداري هم به عنـوان دولت محلي محسـوب شـده و روند بودجه و بودجهنويسـي 
شهرداري هم بمانند بودجهنويسي دولت است كه هر سال تقديم هيات رييسه ميشود.

وي افزود: سـال گذشـته بودجه شـهرداري اردبيل با 62 ميليارد تومان تقديم هيات 
رييسه شد كه 21 ميليارد تومان آن جاري و 41 ميليارد تومان ديگر عمراني بود. براساس 
بودجهنويسي عملكرد شـهرداري تقريبا به همان اندازه كه مصوب شده بود تحقق يافت 
و ميزان درآمد هم كه 41 ميليارد تومان پيشبيني شـده بود باعث تحقق 70 درصد برنامه 

مد نظر شد.
شهردار اردبيل گفت: در سال گذشـته پيش بيني ما اين بود كه 11 درصد از كمكهاي 
دولتي بهرهمند بشـويم كه الحمداهللا كمكهاي دولتي بـه 13 درصد يعني 8 ميليارد تومان 

افزايش يافت.
نيكـزاد گفت: عـالوه بر اين، مبلـغ 50 دسـتگاه اتوبوس بـا 17/5 درصـد در اختيار 

شهرداري قرار گرفت.
وي افزود: بودجهاي كه امسـال تقديم هيات رييسه ميشود 13 درصد نسبت به سال 
گذشته افزايش دارد. شـايد پس از بررسي اعضاي شورا تغييراتي در آن صورت گيرد كه 

اين تغييرات براساس كارشناسي انجام خواهد يافت.
شهردار اردبيل گفت: بودجه سـال آينده با 70 ميليارد تومان اعتبار تنظيم شده است 

كه 25 ميليارد تومان آن جاري و 65 ميليارد تومان ديگر عمراني است.
نيكزاد افزود: پيشبيني شـده 11 درصد اعتبار از سـوي دولت به شـهرداري اردبيل 

اختصاص يابد و 10درصد هم از سـوي سـرمايهگذاري بخش خصوصـي از بابت درآمد 
اسـتحصال شـود، يعني انتظار داريم 7 ميليـارد تومـان از محل سـرمايهگذاري بخش 

خصوصي كسب كنيم.
وي افـزود: تكميـل پلهـاي روگـذر، روان سـازي ترافيـك، تكميـل پـل زرنـاس، 
آسـفالتريزي روكش و لكهگيري معابر، سـاماندهي ورودي شـهر اردبيل، زيباسـازي 
شهر، احداث ايستگاه شـماره يك آتش  نشاني و راهاندازي مركز كنترل ترافيك، احداث 
سـرويس بهداشـتي در 14 محل، مكانيزه كردن محل ايسـتگاه موقت زبالـه... از جمله 

اقداماتي است كه براساس بودجه 88 در سال آينده اجرا ميشود.
شـهردار اردبيل با بيان اينكه سـه پل روگذر در سـال آينده به بهره برداري ميرسد، 
تصريـح كرد:  در دو سـال گذشـته عمده فعاليـت ما در حوزه فنـي و عمرانـي و ترافيك و 
شهرسـازي و احداث پلها بـود. هم اكنون پل روگذر سـعدي بعثت 90 درصد پيشـرفت 

فيزيكي دارد و4 ميليارد تومان هم نياز هست كه اين پلها به بهرهبرداري برسد.
نيكزاد گفت: پل سـعدي مبارزان و بعثت در سـوم خرداد به صورت آزمايشـي افتتاح 
و در اواسط ارديبهشـت ماه به بهرهبرداري ميرسـد. اگر 10ميليارد تومان براي احداث 
ايسـتگاه سـرعين اختصاص داده شـود، همزمان با افتتاح سـه پل روگذر پل ايسـتگاه 

سرعين هم كلنگزني ميشود.
وي افزود: براي احداث پل ايستگاه سرعين 18 ميليارد تومان هزينه خواهد شد.

شـهردار اردبيل از تعريض پل زرناس خبر داد و گفت: تعريض اين پل در دست اقدام 
است و با 400 ميليون تومان در سال آينده به بهره برداري ميرسد.

وي آسفالتريزي معابر رادر اولويتكاري شهرداري عنوان كرد و گفت: در آسفالت و 
روكش و لكهگيري خيابانها به شدت با مشكل مواجه هستيم و براي رفع اين معضل ايجاد 

استخر در كارخانه آسفالت با هدف افزايش ميزان توليد قير را در نظر گرفتهايم.
نيكزاد افزود: در بودجه سـال 88، مبلغ 7/5 ميليارد تومان براي آسـفالت و لكهگيري 
معابـر، 300 ميليون تومـان براي سـاماندهي ورودي اردبيـل، 30 ميليـون تومان براي 
زيباسـازي شـهري، 200 ميليون تومان براي ماشـينآالت، 8/5 ميليـون تومان براي 
آزادسـازي مسـير، 500 ميليون تومان براي پازل  بنـدي پيادهروهـا، 5/5 ميليارد تومان 
براي نگهداري و ايجاد فضاي سـبز و 300 ميليون تومان براي بحث فنآوري ارتباطات و 

ارتقا وضعيت شهرداري در نظر گرفته شده است.
وي ساماندهي دستفروشـيها، جلوگيري از تخليه نخاله ساختمان، تخليه و بارگيري 
زبالـه به صورت مكانيزه، احداث بازار روز در سـبالن وار از علي كنـدروي ورودي تبريز تا 
ميدان آزادگان، ميدان ايثار و تقاطع خيابان دانشگاه و نصب عاليم راهنمايي و رانندگي را 

از جمله برنامههاي آتي شهرداري اردبيل عنوان كرد.

13درصد افزايش در بودجه سال 88
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