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مقایسه آمار ۵ سال 
اخیر شهرداری نی ریز

اسفند و فروردین 
ماه های خوب و بد

کمتر از 20 درصد 
مردم عوارضشان را 

پرداخت می کنند

اضافه درآمد 
سال ۹۸ صرف 

عمران شهری شد

معرفی سه سامانه 
شهرداری نی ریز

1- شهروندیار
2- شفافیت

3- اتوماسیون اداری

صورت جامع درآمد و هزینه و نگاهی به رویدادهای سال 98 شهرداری نی ریزآنچهمیخوانید...

شهر    زنده    است!
شهرداری

سازمانی مردم نهاد با 
توقعات دولتی

بی شک  شهرداری ها 
بزرگترین سازمان مردم 
نهاد با گسترده ترین و متنوع ترین وظایف 
در جوامع امروزی در سراسر دنیا و کشور ما 

به حساب می آیند.
آنکه شهرداری ها سازمانی غیردولتی  با 
هستند اما اکثر شهروندان به دلیل آشنا 
بیشتر  قانونی،  واقعیت  این  با  نبودن 
توقعات خود از دولت و حاکمیت را در 
شهرداری ها  توسط  شده  ارائه  خدمات 

جستجو و درخواست می کنند. 
مشکالت  و  مالی  تنگناهای  از  جدای 
»مصوب  شهرداری ها  قانون  ساختاری، 
مشکل  بزرگترین  باید  را   »1334/04/11
به  که  قانونی  دانست،  سازمان  این 
دلیل قدمت بسیار زیاد، شاید کمترین 
همخوانی را با نیازهای امروز شهرهای ما 
اما برخی ویژگی های  این میان  دارد. در 
همان قانون قدیمی اگر خوب اجرا شوند 
می توانند بسیاری از ابهامات و سؤاالت 
نقش گرفته در ذهن شهروندان را پاسخ 

دهند.
پایتخت  از  کشور  شهرداری های  همه ی 
تازه  شهرهای  تا  گرفته  شهرها  کالن  و 
تأسیس وظایف یکسانی دارند و یکی از 
این تکالیف، مطابق مفاد مندرج در ماده 71 

قانون شهرداری ها...
ادامه در صفحه 11

سخننخست

حامدفرغت
شهردارنیریز
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ویژه نامه شهرداری نی ریز

نگاهی به رویدادهای شهرداری نی ریز در سال 1398
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زیر و بم بودجه سال 1398 شهرداری نی ریز و آنچه گذشت...
شهردار نی ریز در مورد گزارش عملکرد 
سال  هزینه  و  درآمد  جامع  صورت  و 
  ۷۹ ماده  و   ۷۱ ماده  اساس  بر   ۱۳۹۸
قانون شهرداریها گزارش ساالنه را به 
هفته نامه نی ریزان فارس ارائه نمود که 

در زیر می خوانید.
حامد فرغت گفت: شهرداری ها گزارش 
ماهانه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد و 
گزارش شش ماهه را می بایست تا پایان 
شهر  شورای  به  هفتم  ماه  اول  نیمه 
ارائه کنند که این موضوع ظرف ۳6 ماه 
گذشته به صورت ماهانه و بدون وقفه 
انجام شده و گزارش ۱2 ماهه منتهی به 
2۹ اسفند ۱۳۹۸ که به تأیید شورای شهر 
رسیده است و در تاریخ 24 تیرماه ۱۳۹۹ 
جهت انتشار عمومی به شهرداری ارسال 

شده به شرح زیر ارائه می گردد:

بودجه 24 میلیاردی
شهرداری  بودجه   ۱۳۹۷ اسفندماه  در 
نی ریز به مبلغ 24 میلیارد تومان برای 
سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید؛ علی رغم 
مجاز  شهرداری ها  قانون  برابر  اینکه 
بودجه ساالنه  درصد   40 تنها  هستند 
خود را صرف پروژه های عمرانی نمایند 
به  بودجه مذکور 5۷ درصد  در الیحه 
مسائل عمرانی و 4۳ درصد به امور جاری 

تخصیص داده شده بود.

سالی عجیب
این بودجه قرار بود در سالی اجرا شود که 
آغازش با سیل و بالیای طبیعی شروع 
با مسائل و مشکالت  ادامه  در  و  شد 
مسائل  جمله  از  غریبی  و  عجیب 
اقتصادی و تورم افسار گسیخته ادامه 
یافت، تورمی که به گفته بسیاری از 
تورم  شدیدترین  شاید  اقتصاددانان 
تاریخ ایران به شمار می رفت؛ لحظه به 
لحظه هزینه ها در حال افزایش بود اما 
در نقطه مقابل درآمدها چندان رشدی 

نداشت.
در آغاز سال در یک اتفاق نادر حقوق و 
دستمزد کارگران با تصویب مجلس و 
شورای عالی کار تا 5۷ درصد افزایش 
یافت و ما هرگز در بودجه ی ۹۸ که در 
اسفندماه سال ۹۷ بسته شده بود چنین 
بودیم  نکرده  پیش بینی  را  موضوعی 
و در همان ابتدا متوجه شدیم که باید 
در طول سال ۹۸ نزدیک به یک میلیارد 
تومان بیشتر از پیش بینی ها  حقوق و 

دستمزد پرداخت کنیم. 

اجرایی شدن حکم دادگاه
اتفاق ناگوار دیگر در سال ۹۸ مربوط به 
محکومیت  خصوص  در  دادگاه  حکم 
تملک  خصوص  در  نی ریز  شهرداری 
پارکینگ عمومی مرکز شهر )پارکینگ 
فتح المبین( بود که متأسفانه در حدود 
شده  انجام  تملک  رویه  قبل  سال   ۱5
توسط واحد حقوقی شهرداری به طور 
از  و شهرداری  بود  نشده  اجرا  صحیح 
حدود 5 سال پیش محکوم به پرداخت 
نزدیک به 2 میلیارد تومان خسارت به 
مالک شده بود؛ حکمی که سایه ی آن 
می  سنگینی  شهرداری  سر  بر  سالها 
کرد، در شهریور ۹۸ اجرایی شد اما به 
لطف پروردگار و تمهیدات در نظر گرفته 
شده بدون اینکه باعث ایجاد بحران در 
روند پرداخت حقوق و دستمزد کارگران 
و یا ارائه خدمات به شهروندان شود 
تا پایان سال ۹۸ اجرا شد هر چند که با 
توجه به بار مالی سنگینی که ایجاد شد 
مجبور شدیم برخی از پروژه ها از جمله 
مرمت کاروانسرای سروی را از دستور 
خداوند  لطف  به  اما  کنیم.  خارج  کار 
و  شهرداری  دلسوزان  همه ی  تالش  و 
شورای شهر تا تاریخ تنظیم این گزارش 
به مدت ۳6 ماه بدون وقفه حقوق و 
دستمزد کارگران زحمتکش شهرداری به 
موقع پرداخت شده است و شهرداری در 

آرامش کامل است.

28 میلیارد درآمد پایانی
پایان  در  مشکالت  این  تمام  با  اما 
اسفندماه توانستیم با ۱۱۸ درصد بودجه 
محقق شده سال ۹۸ را به پایان برسانیم و 
این در حالی است که در کل کشور بودجه  
شهرداری ها عمومًا کمتر از صد در صد 

محقق شده بود.
شده  محقق  مبلغ  عبارتی  به 
اگر  و  بود  تومان   2۸.۳5۱.۱۳4.660
بخواهیم بودجه محقق شده سال ۹۸ را 
با بودجه محقق شده سال ۹۷ مقایسه 
کنیم عماًل می توانیم بگوییم که با 25 

درصد رشد مواجه بودیم.

بودجه 5 سال گذشته
اما مقایسه آمار 5 سال اخیر شهرداری 
به  میباشد:)مبالغ  زیر  به شرح  نی ریز 

تومان است(
سال۱۳۹4: ۱2.422.000.000
سال۱۳۹5: ۱4.20۹.000.000
سال۱۳۹6: ۱۷.5۱4.000.000
سال۱۳۹۷: 22.64۹.000.000

سال ۱۳۹۸: 2۸.۳5۱.۱۳4.660
رشد  نرخ  میانگین  عماًل  ارقام  این  با 
بودجه در 5 سال اخیر ۱۹ درصد بوده 

است.

سهم دولت
شهردار نی ریز در مورد سهم دولت در 
اعتبارات شهرداری گفت: در ارتباط با 
بودجه و سهم اعتبارات دولتی در سال 
۹۸ با بیش از 55 درصد کاهش رو به رو 
دولتی  بودجه های  تخصیص  بودیم، 
شهرستان  برنامه ریزی  شورای  توسط 
انجام می گیرد که در سال ۹۸ به دلیل 
از  ناشی  اقتصادی  عمیق  مشکالت 
بودجه های  تحقق  درصد  تحریم ها  
دولتی چه از محل بودجه های استانی و 
چه از محل نفت و گاز بسیار کم بود و 
اگر اشتباه نکنم میانگین تحقق بودجه 
دولتی در سال ۹۸، ۱۳ درصد بوده است  و 
حتی بودجه شهرداری نی ریز از محل ۳ 
درصد نفت و گاز در سال ۹۸ صفر بود، در 
مجموع تنها یک درصد بودجه ی محقق 
شده ی سال ۹۸ شهرداری نی ریز از محل 

اعتبارات دولتی بوده است.

ماه های خوب و بد
وصول  میزان  مورد  در  فرغت  حامد 
مختلف  ماه های  در  شهرداری  بودجه 
میزان  بخواهیم  اگر  گفت:   ۹۸ سال 
وصولی در ماه های مختلف سال ۹۸ را 
حدود  با  فروردین ماه  کنیم،  مقایسه 
۳00 میلیون تومان کم درآمدترین ماه 
و اسفندماه با بیش از 6 میلیارد تومان 
بین  در  پردرآمدترین ماه  وصولی، 
۱2 ماه سال ۹۸ به شمار می رود. البته 
غالبًا در نی ریز با توجه به نوع کسب و 
کار شهروندان که عمدتًا کشاورزی و 
باغداری هست در 6 ماهه دوم مراجعه 
و  است  بیشتر  شهرداری  به  مردم 
معمواًل میزان وصولی شهرداری در سه 
ماه پایانی سال با میزان وصولی در تمام 

مدت سال برابر است.
وصولی های  بیشتر  ارتباط  این  در 
مردمی مربوط به بهمن و اسفند است، 
ضمن اینکه کاهش عوارض نیز که در 
دو نوبت شهریور و اسفند به پیشنهاد 
اسالمی  شواری  تصویب  و  شهرداری 
شهر اعمال شده بود نیز تا حدودی مؤثر 

بود.

شرح جداول
و  درآمدها  جامع  صورت  اساس  بر 
در  که  نی ریز  شهرداری  هزینه های 
همین صفحه آمده است ما دارای 6 کد 

درآمدی و ۳ کد هزینه هستیم.

کد 1001
بوده 4۳  قرار  بر اساس پیش بینی ها 

درصد از درآمدهای ما ناشی از عوارض 
عوارض  مثل  عوارضی  باشد؛  عمومی 
اسناد رسمی، گذرنامه، بلیت هواپیما، 
بر  عوارض  افزوده،  ارزش  بر  مالیات 
های  پروانه  همانند  ساختمان ها 

ساختمانی، عوارض نوسازی و ...
 ۱0.۳۷۳.000.000 بخش  این  برای  ما 
تومان پیش بینی کرده بودیم که با رشد 
۱6 درصدی نسبت به بودجه پیش بینی 

شده به ۱2.02۱.4۱۷.۳4۱ تومان رسید.
همچنین می توان گفت که بیش از 40 

درصد از درآمد بودجه سال ۹۸ از محل 
کد درآمدی ۱00۱ یعنی درآمدهای ناشی 
است  عمومی محقق شده  عوارض  از 
که 45 درصد از این عدد حاصل سهم 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  از  شهرداری 
 5.600.000.000 رقم  که  است  بوده 

تومان را نشان می دهد.

کد 1002
در ردیف بعد درآمدهای ناشی از عوارض 
 ۱002 شناسه  با  که  است  اختصاصی 
مثل  عوارض  این  می شود.  شناخته 
هزینه تأمین و ساخت پارکینگ عمومی 

و... است. 
ما  که  اعتباری  بودجه  ردیف  این  در 
پیش بینی کرده بودیم ۱.۹۸۸.000.000 
به  رشد  درصد   55 با  که  بود  تومان 

۳.0۷۷.4۳2.۳6۷ تومان رسید.

کد 100۳
خدمات  بهای  به  مربوط   ۱00۳ کد 
انتفاعی  مؤسسات  درآمدهای  و 
شهرداری می باشد که قرار بود در سال 
تومان   ۳.۹۷5.000.000 مبلغ   ۱۳۹۸
از این کد درآمدی وصول شود که در 
پایان سال با ۸- درصد ۳.656.4۷۷.۷۱۷ 
این کد  ردیف های  تومان وصول شد. 
شامل خدمات جمع آوری پسماند، حق 

آسفالت و لکه گیری ها، حق کارشناسی، 
آگهی های تجاری، نقل و انتقال تاکسی، 
درآمدهای حاصل از آماده سازی زمین، 
از  حاصل  درآمد  کشتارگاه،  دارالرحمه، 

پارک ها و ... بوده است.
که  کنم  عنوان  باید  را  نکته  این 
به  حاضر  مردم  از  بسیاری  متأسفانه 
نیستند  شهرداری ها  عوارض  پرداخت 
آب،  قبوض  همانند  را  عوارضشان  و 
برق، گاز و تلفن سر وقت نمی پردازند و 
علیرغم جوایزی که شهرداری از جمله 
تخصیص  کد  این  وصول  برای  خودرو 
داده است اما حدودًا کمتر از 20 درصد 
می کنند  پرداخت  را  عوارضشان  مردم 
این موضوع در کاهش  که متأسفانه 
توسط  شده  ارائه  خدمات  کیفیت 

شهرداری تأثیر مستقیم دارد.

کد 1004
ردیف ۱004 به درآمدهای حاصل از وجوه 

و اموال شهرداری مربوط است.
شهرداری،  وجوه  از  حاصل  درآمدهای 
حساب های  ساختمان،  اجاره  مالیات، 
کرایه  بانک ها،  در  شهرداری  مانده 
هفتگی  و  روز  بازارهای  ماشین آالت، 
و... در این ردیف گنجانده شده و قرار 
این  به  بودجه  کل  از  درصد  یک  بود 
رقم  یعنی  کند  پیدا  اختصاص  کد 
پایان  در  که  تومان   ۱۸0.000.000

سال با تحقق صد و یازده درصدی به 
۳۸0.6۷۸.۸۸۸ تومان رسید. 

کد 1005
کد ۱005 به مجموعه کمکهای اعطایی 
دولت و سازمانهای دولتی می پردازد که 
بنا بود ما در این کد یک درصد از بودجه 
را تأمین کنیم یعنی مبلغ ۳50 میلیون 
با ۱۷ درصد  ارتباط  تومان؛ که در این 
کاهش اعتبار مواجه بودیم و در پایان 
سال مبلغ 2۹0.400.000 تومان از بودجه 

شهرداری از این محل تأمین شد.

کد 1006
اعانات،  عنوان  با  که  ردیف  این  در 
شده  نامگذاری  دارایی ها  و  هدایا 
دارایی هایی  مردمی،  خودیاری  است، 

که به صورت اتفاقی به شهرداری داده 
می شود، جرائم کمیسیون ماده ۱00، 
جرائم قطع اشجار،  جرائم سد معبر، 

تغییر کاربری ها و... قرار می گیرند.
بر اساس پیش بینی ها قرار بود 5 درصد 
از کل بودجه به این مسئله اختصاص 
پیدا کند و رقم پیش بینی شده برای 
که  بود  تومان  آن۱.254.000.000 
خوشبختانه با رشد 2۹ درصدی روبرو 
 ۱.6۱۹.۱2۱.۸45 توانستیم  ما  و  شد 

تومان وصول کنیم.
کد 1007

سایر  به  مربوط  درآمدی  کد  آخرین 
فروش  مثل  اعتبار  تأمین  منابع 
فروش  دریافتی،  وام های  امالک، 
عوارض  شهرداری،  غیرمنقول  اموال 
و درآمدهای وصولی و... می باشد که 
در این ارتباط 5.۸۸0.000.000 تومان 
پیش بینی کرده بودیم که بر اساس 
درآمد  از  درصد   25 پیش بینی  این 
شهرداری از این کد حاصل می شد که 
در نهایت با رشد 24 درصدی توانستیم 

۷.۳05.606.4۹۹ را وصول کنیم.

هزینه های شهرداری در قالب سه 
ردیف اصلی

اما در بخش هزینه شهرداری ها سه 
کد با زیرشاخه های آن مشخص شده 

است.

کد 2001
دسته اول هزینه خدمات اداری هستند 
شامل حقوق و دستمزد، هزینه مربوط 
به موارد مصرفی همچون لوازم التحریر، 
هزینه های مربوط به آب بهاء، برق بهاء، 
تعمیر ماشین آالت و سایر مواردی از 

این دست.
شهرداری بنا بود ۱6 درصد از هزینه های 
یک سال را به این کد اختصاص دهد که 
این عدد ۳.۸۳4.400.000 تومان بود 
که در پایان به عدد 4.0۱۸.402.۸55 
تومان رسید که اضافه هزینه کرد 5 

درصدی را نشان می دهد.

کد 2002
اما در کد بعدی وظایف خدمات شهری 
دیده شده است که می توان به مواردی 
از جمله جمع آوری پسماند و خدمات 

فضای سبز اشاره کرد.
در این بخش ما 2۷ درصد هزینه های 
سال ۹۸ را به آن اختصاص دادیم یعنی  
پایان  در  که  تومان   6.464.400.000
سال هزینه کرد در این بخش به عدد 
این  و  رسید  تومان   6.464.400.000
کد با کسری هزینه کرد  ۱۷.۹۸6.64۷ 

تومانی خاتمه یافت.

کد 200۳
اما در آخرین کد که برای مردم از جذابیت 
هزینه های  است  برخوردار  بیشتری 
البته  که  است  شده  تعریف  عمرانی 
مسائلی از جمله توسعه فضای سبز نیز در 

جدول هزینه کرد دیده شده است.
همانگونه که قباًل اعالم شد شهرداری ها 
باید به گونه ای هزینه ها را اعمال کنند 
که حداقل 40 درصد مسائل عمرانی در آن 
دیده شده باشد که پیش بینی ما برای  
سال ۱۳۹۸ هزینه کرد ۱۳.۷0۱.200.000 
بود  بودجه  درصد   5۷ یعنی  تومان 
عدد  به  درصدی   ۳۱ رشد  با  ما  اما 

۱۷.۸۸6.۳۱۸.452 رسیدیم.
و به این ترتیب ما با همکاری اعضای 
مضاعف  تالش  و  شهر  شورای  محترم 
چه  هر  شهرداری  کش  زحمت  پرسنل 
اضافه درآمد در سال ۹۸ داشتیم در این 
بخش هزینه کردیم و بدین ترتیب 5۷ 
درصد پیش بینی عمران شهری را به 6۳ 
هزینه های  بیشترین  رساندیم.  درصد 
عمرانی انجام شده در سال ۹۸ به ترتیب 
مربوط به احداث جایگاه اختصاصی پمپ 
بنزین شهرداری و روکش آسفالت بیش 
از ۱۷0 هزار متر مربع از خیابان های اصلی 

و کوچه های خاکی شهر بوده است.

بودجه سال 99 شهرداری نی ریز
با توجه به ابالغیه های وزارت کشور و 
اصالحات ساختاری گسترده در سیستم 
کدینگ و نحوه ثبت بودجه شهرداری ها 
از آغاز سال ۹۹ شاهد روشی جدید در 
ثبت رویدادهای مالی شهرداری ها و به 
نوعی بودجه تلفیقی جدیدی هستیم که 
بسیاری از تعاریف قبلی موجود در ردیف 
شهرداری ها  ساالنه  بودجه  اعتبارات 
کرده  مواجه  اساسی  تغییرات  با  را 
جدید  تعاریف  این  اساس  بر  است. 
و  منابع  بخش  به  شهرداری ها  بودجه 
مصارف تقسیم می شود. منابع بودجه 
شهرداری شامل درآمد ها »متشکل از 6 
ردیف« به عالوه منابع حاصل از واگذاری 
حاصل  منابع  و  سرمایه ای  های  دارایی 
است.  مالی  دارایی های  واگذاری  از 
مصارف بودجه نیز شامل مأموریت های 
شش گانه همچون عمران و شهرسازی، 
ایمنی  محیط زیست و خدمات شهری، 
و مدیریت بحران، حمل و نقل و ترافیک، 
اجتماعی  ردیف  و  مدیریت  خدمات 
پرداخت  ردیف  عالوه  به  فرهنگی  و 
بدهی های قطعی سنواتی خواهد بود. 
۱6 درصدی  افزایشی  با   ۹۹ بودجه سال 
به نسبت بودجه محقق شده سال قبل 
تومان  میلیارد   ۳۳ تجمعی  مبلغ  به 
شورای  تصویب  به  و  پیش بینی شده 

اسالمی شهر نی ریز رسیده است.
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سامانهشفافیتشهردارینیریز

دانستن حق مردم است!
خدمات الکترونیک در بستر فضای 
مجازی موضوعی است که از چندین 
سال قبل مورد توجه دستگاههای 
اجرایی و شهرداری ها بوده است و 
از آنجایی که شهرداری ها خدمات 
متنوع اما زمانبری را به شهروندان 
می دهند، ارائه آن از طریق فضای 
مجازی می تواند باعث تسهیل در 
امور شهروندان و مراجعه کنندگان 

شود.
کار  کردن  طرفی سیستماتیک  از 
ابهام  رفع  و  مردم  آگاهی  سبب 
پی  در  را  و شفاف سازی  می گردد 

خواهد داشت.
مردم وقتی از طریق فضای مجازی 
و سامانه های مختلف خدماتی را 
دریافت  از دستگاه خدمات رسان 
می کنند این هم برای مراجعه کننده 
قابل  مجموعه  مدیر  برای  هم  و 
پیگیری است و اگر واحدی دچار 
و  کنترل  قابل  راحت تر  شد  تعلل 

پیگیری خواهد بود.
جلب  باعث  شفافیت  ایجاد 
با  مردم  آشتی  و  عمومی  اعتماد 
شد  خواهد  خدمات رسان  ادارات 
و غالبًا چون ارائه خدمات توسط 
شهرداری ها  مثل  سازمان هایی 
به دلیل وجوه و عوارض دریافتی 
با شک و شبهه و نارضایتی هایی 
 3 نی ریز  شهرداری  است  روبه رو 
سامانه اساسی را در قالب فضای 

مجازی ارائه داده است:
1- سامانه شهروندیار
2- سامانه شفافیت

3- سامانه اتوماسیون اداری
حامد فرغت شهردار نی ریز در این 

ارتباط گفت: هدفمان از راه اندازی 
که  است  این  شفافیت  سامانه 
رویدادهای  و  فعالیت ها  بتوانیم 
کنیم  سازی  شفاف  را  شهرداری 
قانونًا  که  را  اطالعاتی  همه ی  و 
خبر  با  آنها  از  دارند  حق  مردم 
باشند، در فضای امن و یکپارچه در 

اختیارشان قرار دهیم.
قوانین  راستا  همین  در  البته 
است  شده  تصویب  متعددی 
انتشار  قانون  آنها  از  یکی  که 
اطالعات  به  آزاد  دسترسی  و 
شورای  مجلس   1387 مصوب 
راستا  این  در  است؛  اسالمی 
تمامی دستگاه های اجرایی مکلف 
این  موضوع  اطالعات  هستند 
ممکن  زمان  حداقل  در  را  قانون 
دسترس  در  تبعیض  بدون  و 
مردم قرار دهند و از آنجایی که 
معتقدیم شهرداری ها به عنوان 
به  متعلق  و  عمومی  سازمانی 
مردم چیزی برای مخفی کردن از 
شهروندان ندارد به همین دلیل  
»شهروندیار«  سامانه  بر  عالوه 
شده  رونمایی  این  از  پیش  که 
بود و از طریق آن مردم می توانند 
را  نی ریز  شهر  تفصیلی  طرح 
نیاز  بدون  و  آنالین  صورت  به 
با  جانبی  نرم افزار  هرگونه  به 
استفاده از ابزارهای الکترونیکی 
خود مثل کامپیوترهای شخصی 
یا حتی تلفن های همراه ببینند و 
همچنین عوارض خود را به صورت 
به  و  کنند  پرداخت  الکترونیکی 
غیر از آن چندین و چند خدمت 
گواهی های  تصدیق  مثل  دیگر 

صادره توسط شهرداری را دریافت 
سامانه  گرفتیم  تصمیم  کنند، 
نی ریز«  شهرداری  »شفافیت 
تاریخ 6  در  و  کنیم  راه اندازی  را 
تصویب  سالروز  در   1398 بهمن 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به 

اطالعات، آن را رونمایی کردیم.
می توانند  سامانه  این  در  مردم 

امالک  فروش  به  مربوط  اسناد 
مناقصات  قراردادها،  شهرداری، 
و مزایده های شهرداری، بودجه و 
تفریغ بودجه، دفترچه بهای خدمات 
و عوارض شهرداری، اطالعات طرح 
تفصیلی و ضوابط طرح تفصیلی، 
شرح خدمات و رویه ها، اطالعات 
گزارش های  عمرانی،  پروژهای 

ماهانه و ساالنه عملکرد شهردرای 
را مشاهده کنند و حتی اطالعات 
مربوط به کارکنان شهرداری را به 
صورت کامل ببینند و عقیده داریم 
که هیچکدام از این اطالعات دارای 
طبقه بندی نبوده و حق مردم است 

که از آنها با خبر باشند.
سامانه  داریم  بنا  افزود:  فرغت 

اتوماسیون اداری شهرداری نی ریز 
که از شهریور ۱۳۹۸ را ه اندازی شده 
و سیستم بدون کاغذ را در شهرداری 

اجرا کرده ایم، گسترش دهیم.
راه اندازی  با  که  آنجایی  از  و 
دستی  خروج  مربوطه  سامانه ها 
شهرداری  بایگانی  از  پرونده ها 
به  خدمات  است،  شده  ممنوع 

ارائه  الکترونیک  آرشیو  صورت 
می شود و به همین دلیل تصمیم 
را   اداری  اتوماسیون  گرفتیم 

طراحی کنیم.
بیش از یکسال است که سامانه 
کارکنان  برای  اداری  اتوماسیون 
شهرداری قابل استفاده می باشد 
و ظرف چند روز آینده شهروندان 

اینترنت  طریق  از  می توانند  نیز 
شهرداری  اداری  اتوماسیون  از 
و  درخواست ها  و  استفاده  نی ریز 
مکاتباتشان را بدون نیاز به مراجعه 
کنند  ارائه  شهرداری  به  حضوری 
جواب  رهگیری  کد  دریافت  با  و 
استعالم های مورد نیاز را دریافت 

نمایند.

//

نگاهی به رویدادهای شهرداری نی ریز در سال 1398 شهرداری
سازمانیمردمنهادبا

توقعاتدولتی
ادامه از صفحه  9

... ارائه صورت جامع درآمد و هزینه های 
شورای  به  شش ماه  هر  شهرداری 
اسالمی شهر و انتشار آن برای عموم 

پس از تأیید شوراست.
شهرداری ها  اینکه  علی رغم  معتقدیم 
کشور،  وزارت  مراتب  سلسله  در 
قرار  دولت-  وزاتخانه ی  -سیاسی ترین 
دارند اما به دلیل آنکه همه ی خدماتشان 
فنی و غیرسیاسی است، نکته ای برای 
پنهان کردن از دید مردم ندارند. گزارش 
نی ریز  شهرداری  فعالیت های  تمامی 
بدون  و  شفاف  بخش ها،  همه ی  در 
پنهانکاری عالوه بر ارسال منظم ماهانه 
طی سه سال گذشته به شورای اسالمی 
شهر، برای اولین بار از زمان تأسیس 
شفافیت  سامانه  در  نی ریز  شهرداری 
shafafiat.نشانی به  نی ریز  شهرداری 
و  بهره برداری  معرض  در   neyriz.ir
این  و  دارد  قرار  شهروندان  قضاوت 
ویژه نامه نیز همچون موارد مشابه تهیه 
شده در سه سال گذشته، با تمرکز بر 
رویدادهای سال 1398 در راستای ارائه 
از آنچه طبق قانون  گزارشی مفصل تر 
بر عهده شهرداری قرار دارد تهیه شده 

است.
امید که مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.   
شاد باشید

سخن نخست

آیا به این فکر کرده اید اگر بنزین مورد نیازتان را از پمپ بنزین 
شهرداری تأمین کنید عماًل به آبادانی شهر کمک خواهد شد؟!
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زیر و بم بودجه سال 1398 شهرداری نی ریز و آنچه گذشت...
شهردار نی ریز در مورد گزارش عملکرد 
سال  هزینه  و  درآمد  جامع  صورت  و 
  ۷۹ ماده  و   ۷۱ ماده  اساس  بر   ۱۳۹۸
قانون شهرداریها گزارش ساالنه را به 
هفته نامه نی ریزان فارس ارائه نمود که 

در زیر می خوانید.
حامد فرغت گفت: شهرداری ها گزارش 
ماهانه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد و 
گزارش شش ماهه را می بایست تا پایان 
شهر  شورای  به  هفتم  ماه  اول  نیمه 
ارائه کنند که این موضوع ظرف ۳6 ماه 
گذشته به صورت ماهانه و بدون وقفه 
انجام شده و گزارش ۱2 ماهه منتهی به 
2۹ اسفند ۱۳۹۸ که به تأیید شورای شهر 
رسیده است و در تاریخ 24 تیرماه ۱۳۹۹ 
جهت انتشار عمومی به شهرداری ارسال 

شده به شرح زیر ارائه می گردد:

بودجه 24 میلیاردی
شهرداری  بودجه   ۱۳۹۷ اسفندماه  در 
نی ریز به مبلغ 24 میلیارد تومان برای 
سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید؛ علی رغم 
مجاز  شهرداری ها  قانون  برابر  اینکه 
بودجه ساالنه  درصد   40 تنها  هستند 
خود را صرف پروژه های عمرانی نمایند 
به  بودجه مذکور 5۷ درصد  در الیحه 
مسائل عمرانی و 4۳ درصد به امور جاری 

تخصیص داده شده بود.

سالی عجیب
این بودجه قرار بود در سالی اجرا شود که 
آغازش با سیل و بالیای طبیعی شروع 
با مسائل و مشکالت  ادامه  در  و  شد 
مسائل  جمله  از  غریبی  و  عجیب 
اقتصادی و تورم افسار گسیخته ادامه 
یافت، تورمی که به گفته بسیاری از 
تورم  شدیدترین  شاید  اقتصاددانان 
تاریخ ایران به شمار می رفت؛ لحظه به 
لحظه هزینه ها در حال افزایش بود اما 
در نقطه مقابل درآمدها چندان رشدی 

نداشت.
در آغاز سال در یک اتفاق نادر حقوق و 
دستمزد کارگران با تصویب مجلس و 
شورای عالی کار تا 5۷ درصد افزایش 
یافت و ما هرگز در بودجه ی ۹۸ که در 
اسفندماه سال ۹۷ بسته شده بود چنین 
بودیم  نکرده  پیش بینی  را  موضوعی 
و در همان ابتدا متوجه شدیم که باید 
در طول سال ۹۸ نزدیک به یک میلیارد 
تومان بیشتر از پیش بینی ها  حقوق و 

دستمزد پرداخت کنیم. 

اجرایی شدن حکم دادگاه
اتفاق ناگوار دیگر در سال ۹۸ مربوط به 
محکومیت  خصوص  در  دادگاه  حکم 
تملک  خصوص  در  نی ریز  شهرداری 
پارکینگ عمومی مرکز شهر )پارکینگ 
فتح المبین( بود که متأسفانه در حدود 
شده  انجام  تملک  رویه  قبل  سال   ۱5
توسط واحد حقوقی شهرداری به طور 
از  و شهرداری  بود  نشده  اجرا  صحیح 
حدود 5 سال پیش محکوم به پرداخت 
نزدیک به 2 میلیارد تومان خسارت به 
مالک شده بود؛ حکمی که سایه ی آن 
می  سنگینی  شهرداری  سر  بر  سالها 
کرد، در شهریور ۹۸ اجرایی شد اما به 
لطف پروردگار و تمهیدات در نظر گرفته 
شده بدون اینکه باعث ایجاد بحران در 
روند پرداخت حقوق و دستمزد کارگران 
و یا ارائه خدمات به شهروندان شود 
تا پایان سال ۹۸ اجرا شد هر چند که با 
توجه به بار مالی سنگینی که ایجاد شد 
مجبور شدیم برخی از پروژه ها از جمله 
مرمت کاروانسرای سروی را از دستور 
خداوند  لطف  به  اما  کنیم.  خارج  کار 
و  شهرداری  دلسوزان  همه ی  تالش  و 
شورای شهر تا تاریخ تنظیم این گزارش 
به مدت ۳6 ماه بدون وقفه حقوق و 
دستمزد کارگران زحمتکش شهرداری به 
موقع پرداخت شده است و شهرداری در 

آرامش کامل است.

28 میلیارد درآمد پایانی
پایان  در  مشکالت  این  تمام  با  اما 
اسفندماه توانستیم با ۱۱۸ درصد بودجه 
محقق شده سال ۹۸ را به پایان برسانیم و 
این در حالی است که در کل کشور بودجه  
شهرداری ها عمومًا کمتر از صد در صد 

محقق شده بود.
شده  محقق  مبلغ  عبارتی  به 
اگر  و  بود  تومان   2۸.۳5۱.۱۳4.660
بخواهیم بودجه محقق شده سال ۹۸ را 
با بودجه محقق شده سال ۹۷ مقایسه 
کنیم عماًل می توانیم بگوییم که با 25 

درصد رشد مواجه بودیم.

بودجه 5 سال گذشته
اما مقایسه آمار 5 سال اخیر شهرداری 
به  میباشد:)مبالغ  زیر  به شرح  نی ریز 

تومان است(
سال۱۳۹4: ۱2.422.000.000
سال۱۳۹5: ۱4.20۹.000.000
سال۱۳۹6: ۱۷.5۱4.000.000
سال۱۳۹۷: 22.64۹.000.000

سال ۱۳۹۸: 2۸.۳5۱.۱۳4.660
رشد  نرخ  میانگین  عماًل  ارقام  این  با 
بودجه در 5 سال اخیر ۱۹ درصد بوده 

است.

سهم دولت
شهردار نی ریز در مورد سهم دولت در 
اعتبارات شهرداری گفت: در ارتباط با 
بودجه و سهم اعتبارات دولتی در سال 
۹۸ با بیش از 55 درصد کاهش رو به رو 
دولتی  بودجه های  تخصیص  بودیم، 
شهرستان  برنامه ریزی  شورای  توسط 
انجام می گیرد که در سال ۹۸ به دلیل 
از  ناشی  اقتصادی  عمیق  مشکالت 
بودجه های  تحقق  درصد  تحریم ها  
دولتی چه از محل بودجه های استانی و 
چه از محل نفت و گاز بسیار کم بود و 
اگر اشتباه نکنم میانگین تحقق بودجه 
دولتی در سال ۹۸، ۱۳ درصد بوده است  و 
حتی بودجه شهرداری نی ریز از محل ۳ 
درصد نفت و گاز در سال ۹۸ صفر بود، در 
مجموع تنها یک درصد بودجه ی محقق 
شده ی سال ۹۸ شهرداری نی ریز از محل 

اعتبارات دولتی بوده است.

ماه های خوب و بد
وصول  میزان  مورد  در  فرغت  حامد 
مختلف  ماه های  در  شهرداری  بودجه 
میزان  بخواهیم  اگر  گفت:   ۹۸ سال 
وصولی در ماه های مختلف سال ۹۸ را 
حدود  با  فروردین ماه  کنیم،  مقایسه 
۳00 میلیون تومان کم درآمدترین ماه 
و اسفندماه با بیش از 6 میلیارد تومان 
بین  در  پردرآمدترین ماه  وصولی، 
۱2 ماه سال ۹۸ به شمار می رود. البته 
غالبًا در نی ریز با توجه به نوع کسب و 
کار شهروندان که عمدتًا کشاورزی و 
باغداری هست در 6 ماهه دوم مراجعه 
و  است  بیشتر  شهرداری  به  مردم 
معمواًل میزان وصولی شهرداری در سه 
ماه پایانی سال با میزان وصولی در تمام 

مدت سال برابر است.
وصولی های  بیشتر  ارتباط  این  در 
مردمی مربوط به بهمن و اسفند است، 
ضمن اینکه کاهش عوارض نیز که در 
دو نوبت شهریور و اسفند به پیشنهاد 
اسالمی  شواری  تصویب  و  شهرداری 
شهر اعمال شده بود نیز تا حدودی مؤثر 

بود.

شرح جداول
و  درآمدها  جامع  صورت  اساس  بر 
در  که  نی ریز  شهرداری  هزینه های 
همین صفحه آمده است ما دارای 6 کد 

درآمدی و ۳ کد هزینه هستیم.

کد 1001
بوده 4۳  قرار  بر اساس پیش بینی ها 

درصد از درآمدهای ما ناشی از عوارض 
عوارض  مثل  عوارضی  باشد؛  عمومی 
اسناد رسمی، گذرنامه، بلیت هواپیما، 
بر  عوارض  افزوده،  ارزش  بر  مالیات 
های  پروانه  همانند  ساختمان ها 

ساختمانی، عوارض نوسازی و ...
 ۱0.۳۷۳.000.000 بخش  این  برای  ما 
تومان پیش بینی کرده بودیم که با رشد 
۱6 درصدی نسبت به بودجه پیش بینی 

شده به ۱2.02۱.4۱۷.۳4۱ تومان رسید.
همچنین می توان گفت که بیش از 40 

درصد از درآمد بودجه سال ۹۸ از محل 
کد درآمدی ۱00۱ یعنی درآمدهای ناشی 
است  عمومی محقق شده  عوارض  از 
که 45 درصد از این عدد حاصل سهم 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  از  شهرداری 
 5.600.000.000 رقم  که  است  بوده 

تومان را نشان می دهد.

کد 1002
در ردیف بعد درآمدهای ناشی از عوارض 
 ۱002 شناسه  با  که  است  اختصاصی 
مثل  عوارض  این  می شود.  شناخته 
هزینه تأمین و ساخت پارکینگ عمومی 

و... است. 
ما  که  اعتباری  بودجه  ردیف  این  در 
پیش بینی کرده بودیم ۱.۹۸۸.000.000 
به  رشد  درصد   55 با  که  بود  تومان 

۳.0۷۷.4۳2.۳6۷ تومان رسید.

کد 100۳
خدمات  بهای  به  مربوط   ۱00۳ کد 
انتفاعی  مؤسسات  درآمدهای  و 
شهرداری می باشد که قرار بود در سال 
تومان   ۳.۹۷5.000.000 مبلغ   ۱۳۹۸
از این کد درآمدی وصول شود که در 
پایان سال با ۸- درصد ۳.656.4۷۷.۷۱۷ 
این کد  ردیف های  تومان وصول شد. 
شامل خدمات جمع آوری پسماند، حق 

آسفالت و لکه گیری ها، حق کارشناسی، 
آگهی های تجاری، نقل و انتقال تاکسی، 
درآمدهای حاصل از آماده سازی زمین، 
از  حاصل  درآمد  کشتارگاه،  دارالرحمه، 

پارک ها و ... بوده است.
که  کنم  عنوان  باید  را  نکته  این 
به  حاضر  مردم  از  بسیاری  متأسفانه 
نیستند  شهرداری ها  عوارض  پرداخت 
آب،  قبوض  همانند  را  عوارضشان  و 
برق، گاز و تلفن سر وقت نمی پردازند و 
علیرغم جوایزی که شهرداری از جمله 
تخصیص  کد  این  وصول  برای  خودرو 
داده است اما حدودًا کمتر از 20 درصد 
می کنند  پرداخت  را  عوارضشان  مردم 
این موضوع در کاهش  که متأسفانه 
توسط  شده  ارائه  خدمات  کیفیت 

شهرداری تأثیر مستقیم دارد.

کد 1004
ردیف ۱004 به درآمدهای حاصل از وجوه 

و اموال شهرداری مربوط است.
شهرداری،  وجوه  از  حاصل  درآمدهای 
حساب های  ساختمان،  اجاره  مالیات، 
کرایه  بانک ها،  در  شهرداری  مانده 
هفتگی  و  روز  بازارهای  ماشین آالت، 
و... در این ردیف گنجانده شده و قرار 
این  به  بودجه  کل  از  درصد  یک  بود 
رقم  یعنی  کند  پیدا  اختصاص  کد 
پایان  در  که  تومان   ۱۸0.000.000

سال با تحقق صد و یازده درصدی به 
۳۸0.6۷۸.۸۸۸ تومان رسید. 

کد 1005
کد ۱005 به مجموعه کمکهای اعطایی 
دولت و سازمانهای دولتی می پردازد که 
بنا بود ما در این کد یک درصد از بودجه 
را تأمین کنیم یعنی مبلغ ۳50 میلیون 
با ۱۷ درصد  ارتباط  تومان؛ که در این 
کاهش اعتبار مواجه بودیم و در پایان 
سال مبلغ 2۹0.400.000 تومان از بودجه 

شهرداری از این محل تأمین شد.

کد 1006
اعانات،  عنوان  با  که  ردیف  این  در 
شده  نامگذاری  دارایی ها  و  هدایا 
دارایی هایی  مردمی،  خودیاری  است، 

که به صورت اتفاقی به شهرداری داده 
می شود، جرائم کمیسیون ماده ۱00، 
جرائم قطع اشجار،  جرائم سد معبر، 

تغییر کاربری ها و... قرار می گیرند.
بر اساس پیش بینی ها قرار بود 5 درصد 
از کل بودجه به این مسئله اختصاص 
پیدا کند و رقم پیش بینی شده برای 
که  بود  تومان  آن۱.254.000.000 
خوشبختانه با رشد 2۹ درصدی روبرو 
 ۱.6۱۹.۱2۱.۸45 توانستیم  ما  و  شد 

تومان وصول کنیم.
کد 1007

سایر  به  مربوط  درآمدی  کد  آخرین 
فروش  مثل  اعتبار  تأمین  منابع 
فروش  دریافتی،  وام های  امالک، 
عوارض  شهرداری،  غیرمنقول  اموال 
و درآمدهای وصولی و... می باشد که 
در این ارتباط 5.۸۸0.000.000 تومان 
پیش بینی کرده بودیم که بر اساس 
درآمد  از  درصد   25 پیش بینی  این 
شهرداری از این کد حاصل می شد که 
در نهایت با رشد 24 درصدی توانستیم 

۷.۳05.606.4۹۹ را وصول کنیم.

هزینه های شهرداری در قالب سه 
ردیف اصلی

اما در بخش هزینه شهرداری ها سه 
کد با زیرشاخه های آن مشخص شده 

است.

کد 2001
دسته اول هزینه خدمات اداری هستند 
شامل حقوق و دستمزد، هزینه مربوط 
به موارد مصرفی همچون لوازم التحریر، 
هزینه های مربوط به آب بهاء، برق بهاء، 
تعمیر ماشین آالت و سایر مواردی از 

این دست.
شهرداری بنا بود ۱6 درصد از هزینه های 
یک سال را به این کد اختصاص دهد که 
این عدد ۳.۸۳4.400.000 تومان بود 
که در پایان به عدد 4.0۱۸.402.۸55 
تومان رسید که اضافه هزینه کرد 5 

درصدی را نشان می دهد.

کد 2002
اما در کد بعدی وظایف خدمات شهری 
دیده شده است که می توان به مواردی 
از جمله جمع آوری پسماند و خدمات 

فضای سبز اشاره کرد.
در این بخش ما 2۷ درصد هزینه های 
سال ۹۸ را به آن اختصاص دادیم یعنی  
پایان  در  که  تومان   6.464.400.000
سال هزینه کرد در این بخش به عدد 
این  و  رسید  تومان   6.464.400.000
کد با کسری هزینه کرد  ۱۷.۹۸6.64۷ 

تومانی خاتمه یافت.

کد 200۳
اما در آخرین کد که برای مردم از جذابیت 
هزینه های  است  برخوردار  بیشتری 
البته  که  است  شده  تعریف  عمرانی 
مسائلی از جمله توسعه فضای سبز نیز در 

جدول هزینه کرد دیده شده است.
همانگونه که قباًل اعالم شد شهرداری ها 
باید به گونه ای هزینه ها را اعمال کنند 
که حداقل 40 درصد مسائل عمرانی در آن 
دیده شده باشد که پیش بینی ما برای  
سال ۱۳۹۸ هزینه کرد ۱۳.۷0۱.200.000 
بود  بودجه  درصد   5۷ یعنی  تومان 
عدد  به  درصدی   ۳۱ رشد  با  ما  اما 

۱۷.۸۸6.۳۱۸.452 رسیدیم.
و به این ترتیب ما با همکاری اعضای 
مضاعف  تالش  و  شهر  شورای  محترم 
چه  هر  شهرداری  کش  زحمت  پرسنل 
اضافه درآمد در سال ۹۸ داشتیم در این 
بخش هزینه کردیم و بدین ترتیب 5۷ 
درصد پیش بینی عمران شهری را به 6۳ 
هزینه های  بیشترین  رساندیم.  درصد 
عمرانی انجام شده در سال ۹۸ به ترتیب 
مربوط به احداث جایگاه اختصاصی پمپ 
بنزین شهرداری و روکش آسفالت بیش 
از ۱۷0 هزار متر مربع از خیابان های اصلی 

و کوچه های خاکی شهر بوده است.

بودجه سال 99 شهرداری نی ریز
با توجه به ابالغیه های وزارت کشور و 
اصالحات ساختاری گسترده در سیستم 
کدینگ و نحوه ثبت بودجه شهرداری ها 
از آغاز سال ۹۹ شاهد روشی جدید در 
ثبت رویدادهای مالی شهرداری ها و به 
نوعی بودجه تلفیقی جدیدی هستیم که 
بسیاری از تعاریف قبلی موجود در ردیف 
شهرداری ها  ساالنه  بودجه  اعتبارات 
کرده  مواجه  اساسی  تغییرات  با  را 
جدید  تعاریف  این  اساس  بر  است. 
و  منابع  بخش  به  شهرداری ها  بودجه 
مصارف تقسیم می شود. منابع بودجه 
شهرداری شامل درآمد ها »متشکل از 6 
ردیف« به عالوه منابع حاصل از واگذاری 
حاصل  منابع  و  سرمایه ای  های  دارایی 
است.  مالی  دارایی های  واگذاری  از 
مصارف بودجه نیز شامل مأموریت های 
شش گانه همچون عمران و شهرسازی، 
ایمنی  محیط زیست و خدمات شهری، 
و مدیریت بحران، حمل و نقل و ترافیک، 
اجتماعی  ردیف  و  مدیریت  خدمات 
پرداخت  ردیف  عالوه  به  فرهنگی  و 
بدهی های قطعی سنواتی خواهد بود. 
۱6 درصدی  افزایشی  با   ۹۹ بودجه سال 
به نسبت بودجه محقق شده سال قبل 
تومان  میلیارد   ۳۳ تجمعی  مبلغ  به 
شورای  تصویب  به  و  پیش بینی شده 

اسالمی شهر نی ریز رسیده است.
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سامانهشفافیتشهردارینیریز

دانستن حق مردم است!
خدمات الکترونیک در بستر فضای 
مجازی موضوعی است که از چندین 
سال قبل مورد توجه دستگاههای 
اجرایی و شهرداری ها بوده است و 
از آنجایی که شهرداری ها خدمات 
متنوع اما زمانبری را به شهروندان 
می دهند، ارائه آن از طریق فضای 
مجازی می تواند باعث تسهیل در 
امور شهروندان و مراجعه کنندگان 

شود.
کار  کردن  طرفی سیستماتیک  از 
ابهام  رفع  و  مردم  آگاهی  سبب 
پی  در  را  و شفاف سازی  می گردد 

خواهد داشت.
مردم وقتی از طریق فضای مجازی 
و سامانه های مختلف خدماتی را 
دریافت  از دستگاه خدمات رسان 
می کنند این هم برای مراجعه کننده 
قابل  مجموعه  مدیر  برای  هم  و 
پیگیری است و اگر واحدی دچار 
و  کنترل  قابل  راحت تر  شد  تعلل 

پیگیری خواهد بود.
جلب  باعث  شفافیت  ایجاد 
با  مردم  آشتی  و  عمومی  اعتماد 
شد  خواهد  خدمات رسان  ادارات 
و غالبًا چون ارائه خدمات توسط 
شهرداری ها  مثل  سازمان هایی 
به دلیل وجوه و عوارض دریافتی 
با شک و شبهه و نارضایتی هایی 
 3 نی ریز  شهرداری  است  روبه رو 
سامانه اساسی را در قالب فضای 

مجازی ارائه داده است:
1- سامانه شهروندیار
2- سامانه شفافیت

3- سامانه اتوماسیون اداری
حامد فرغت شهردار نی ریز در این 

ارتباط گفت: هدفمان از راه اندازی 
که  است  این  شفافیت  سامانه 
رویدادهای  و  فعالیت ها  بتوانیم 
کنیم  سازی  شفاف  را  شهرداری 
قانونًا  که  را  اطالعاتی  همه ی  و 
خبر  با  آنها  از  دارند  حق  مردم 
باشند، در فضای امن و یکپارچه در 

اختیارشان قرار دهیم.
قوانین  راستا  همین  در  البته 
است  شده  تصویب  متعددی 
انتشار  قانون  آنها  از  یکی  که 
اطالعات  به  آزاد  دسترسی  و 
شورای  مجلس   1387 مصوب 
راستا  این  در  است؛  اسالمی 
تمامی دستگاه های اجرایی مکلف 
این  موضوع  اطالعات  هستند 
ممکن  زمان  حداقل  در  را  قانون 
دسترس  در  تبعیض  بدون  و 
مردم قرار دهند و از آنجایی که 
معتقدیم شهرداری ها به عنوان 
به  متعلق  و  عمومی  سازمانی 
مردم چیزی برای مخفی کردن از 
شهروندان ندارد به همین دلیل  
»شهروندیار«  سامانه  بر  عالوه 
شده  رونمایی  این  از  پیش  که 
بود و از طریق آن مردم می توانند 
را  نی ریز  شهر  تفصیلی  طرح 
نیاز  بدون  و  آنالین  صورت  به 
با  جانبی  نرم افزار  هرگونه  به 
استفاده از ابزارهای الکترونیکی 
خود مثل کامپیوترهای شخصی 
یا حتی تلفن های همراه ببینند و 
همچنین عوارض خود را به صورت 
به  و  کنند  پرداخت  الکترونیکی 
غیر از آن چندین و چند خدمت 
گواهی های  تصدیق  مثل  دیگر 

صادره توسط شهرداری را دریافت 
سامانه  گرفتیم  تصمیم  کنند، 
نی ریز«  شهرداری  »شفافیت 
تاریخ 6  در  و  کنیم  راه اندازی  را 
تصویب  سالروز  در   1398 بهمن 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به 

اطالعات، آن را رونمایی کردیم.
می توانند  سامانه  این  در  مردم 

امالک  فروش  به  مربوط  اسناد 
مناقصات  قراردادها،  شهرداری، 
و مزایده های شهرداری، بودجه و 
تفریغ بودجه، دفترچه بهای خدمات 
و عوارض شهرداری، اطالعات طرح 
تفصیلی و ضوابط طرح تفصیلی، 
شرح خدمات و رویه ها، اطالعات 
گزارش های  عمرانی،  پروژهای 

ماهانه و ساالنه عملکرد شهردرای 
را مشاهده کنند و حتی اطالعات 
مربوط به کارکنان شهرداری را به 
صورت کامل ببینند و عقیده داریم 
که هیچکدام از این اطالعات دارای 
طبقه بندی نبوده و حق مردم است 

که از آنها با خبر باشند.
سامانه  داریم  بنا  افزود:  فرغت 

اتوماسیون اداری شهرداری نی ریز 
که از شهریور ۱۳۹۸ را ه اندازی شده 
و سیستم بدون کاغذ را در شهرداری 

اجرا کرده ایم، گسترش دهیم.
راه اندازی  با  که  آنجایی  از  و 
دستی  خروج  مربوطه  سامانه ها 
شهرداری  بایگانی  از  پرونده ها 
به  خدمات  است،  شده  ممنوع 

ارائه  الکترونیک  آرشیو  صورت 
می شود و به همین دلیل تصمیم 
را   اداری  اتوماسیون  گرفتیم 

طراحی کنیم.
بیش از یکسال است که سامانه 
کارکنان  برای  اداری  اتوماسیون 
شهرداری قابل استفاده می باشد 
و ظرف چند روز آینده شهروندان 

اینترنت  طریق  از  می توانند  نیز 
شهرداری  اداری  اتوماسیون  از 
و  درخواست ها  و  استفاده  نی ریز 
مکاتباتشان را بدون نیاز به مراجعه 
کنند  ارائه  شهرداری  به  حضوری 
جواب  رهگیری  کد  دریافت  با  و 
استعالم های مورد نیاز را دریافت 

نمایند.

//

نگاهی به رویدادهای شهرداری نی ریز در سال 1398 شهرداری
سازمانیمردمنهادبا

توقعاتدولتی
ادامه از صفحه  9

... ارائه صورت جامع درآمد و هزینه های 
شورای  به  شش ماه  هر  شهرداری 
اسالمی شهر و انتشار آن برای عموم 

پس از تأیید شوراست.
شهرداری ها  اینکه  علی رغم  معتقدیم 
کشور،  وزارت  مراتب  سلسله  در 
قرار  دولت-  وزاتخانه ی  -سیاسی ترین 
دارند اما به دلیل آنکه همه ی خدماتشان 
فنی و غیرسیاسی است، نکته ای برای 
پنهان کردن از دید مردم ندارند. گزارش 
نی ریز  شهرداری  فعالیت های  تمامی 
بدون  و  شفاف  بخش ها،  همه ی  در 
پنهانکاری عالوه بر ارسال منظم ماهانه 
طی سه سال گذشته به شورای اسالمی 
شهر، برای اولین بار از زمان تأسیس 
شفافیت  سامانه  در  نی ریز  شهرداری 
shafafiat.نشانی به  نی ریز  شهرداری 
و  بهره برداری  معرض  در   neyriz.ir
این  و  دارد  قرار  شهروندان  قضاوت 
ویژه نامه نیز همچون موارد مشابه تهیه 
شده در سه سال گذشته، با تمرکز بر 
رویدادهای سال 1398 در راستای ارائه 
از آنچه طبق قانون  گزارشی مفصل تر 
بر عهده شهرداری قرار دارد تهیه شده 

است.
امید که مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.   
شاد باشید

سخن نخست

آیا به این فکر کرده اید اگر بنزین مورد نیازتان را از پمپ بنزین 
شهرداری تأمین کنید عماًل به آبادانی شهر کمک خواهد شد؟!
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مقایسه آمار ۵ سال 
اخیر شهرداری نی ریز

اسفند و فروردین 
ماه های خوب و بد

کمتر از 20 درصد 
مردم عوارضشان را 

پرداخت می کنند

اضافه درآمد 
سال ۹۸ صرف 

عمران شهری شد

معرفی سه سامانه 
شهرداری نی ریز

1- شهروندیار
2- شفافیت

3- اتوماسیون اداری

صورت جامع درآمد و هزینه و نگاهی به رویدادهای سال 98 شهرداری نی ریزآنچهمیخوانید...

شهر    زنده    است!
شهرداری

سازمانی مردم نهاد با 
توقعات دولتی

بی شک  شهرداری ها 
بزرگترین سازمان مردم 
نهاد با گسترده ترین و متنوع ترین وظایف 
در جوامع امروزی در سراسر دنیا و کشور ما 

به حساب می آیند.
آنکه شهرداری ها سازمانی غیردولتی  با 
هستند اما اکثر شهروندان به دلیل آشنا 
بیشتر  قانونی،  واقعیت  این  با  نبودن 
توقعات خود از دولت و حاکمیت را در 
شهرداری ها  توسط  شده  ارائه  خدمات 

جستجو و درخواست می کنند. 
مشکالت  و  مالی  تنگناهای  از  جدای 
»مصوب  شهرداری ها  قانون  ساختاری، 
مشکل  بزرگترین  باید  را   »1334/04/11
به  که  قانونی  دانست،  سازمان  این 
دلیل قدمت بسیار زیاد، شاید کمترین 
همخوانی را با نیازهای امروز شهرهای ما 
اما برخی ویژگی های  این میان  دارد. در 
همان قانون قدیمی اگر خوب اجرا شوند 
می توانند بسیاری از ابهامات و سؤاالت 
نقش گرفته در ذهن شهروندان را پاسخ 

دهند.
پایتخت  از  کشور  شهرداری های  همه ی 
تازه  شهرهای  تا  گرفته  شهرها  کالن  و 
تأسیس وظایف یکسانی دارند و یکی از 
این تکالیف، مطابق مفاد مندرج در ماده 71 

قانون شهرداری ها...
ادامه در صفحه 11

سخننخست

حامدفرغت
شهردارنیریز
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ویژه نامه شهرداری نی ریز

نگاهی به رویدادهای شهرداری نی ریز در سال 1398
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