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بهره برداری از پروژه های عمرانی شهرداری ورنامخواست 
با اعتباری بالغ بر 120 میلیارد ریال 

با حضور معاون وزیر و رییس سازمان شهرداریهای کشور  
صفحه3-2

قول مساعد وزیر برای رفع مشکل موقوفه   

افزایش 775 هکتاری حریم شهر

انضباط مالی، نظم بخشی، توجه ویژه به شاخص های درآمدی

دفاع مقدس گنجینه تمام ناشدنی 

صفحه4

صفحه4

صفحه6صفحه5

جلسه با وزیرمحترم راه و شهرسازی 

یادواره شهدای شهر ورنامخواست همزمان 
با هفته دفاع مقدس برگزار شد. 

اولین طرح جامع شهر ابالغ شد

گزارش عملکرد درآمد و هزینه ها
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آئین بهره برداری پروژه های عمرانی شهرداری ورنامخواست  

و  کشور  وزیر  معاون  نژاد  جمالی  مهدی  دکتر   
کشور  دهیاریهای  و  شهرداریها  سازمان  رییس 
شهرداری  عمرانی  های  پروژه  افتتاح  حاشیه  در 
حوزه  در  شهر  این  خوب  اتفاقات   : ورنامخواست 
 ، از همبستگی موثر شهردار  های عمرانی حاکی 

اعضای شورا و مردم خوب این شهر است . 
نژاد ضمن گرامی داشت چهلمین  مهدی جمالی 
این  طول  در  کرد:  عنوان  مقدس  دفاع  سالگرد 
تعطیل  مقدس  دفاع  عنوان  هیچ  به  سال  چهل 
نبوده است بلکه خاکریزها عوض می شده، یکبار 
یکبار فرهنگی  بوده،  نظامی  و  خاکریز لجستیکی 

اجتماعی بوده و االن هم اقتصادی ...
وی در ادامه گفت: انصافا در این چهل سال مدام 
سناریوهای مختلفی را در عرصه های مختلف از 
دشمن دیدیم از این طرف دوستان ما ، مسئولین 
عزیز ، مدیران و در کنار آنها مردم سختکوش و 

 معاون وزیر کشور : در طول چهل سال گذشته دفاع مقدس تعطیل نشده ، بلکه  فقط خاکریزها تغییر کرده است.   

 شهردار ورنامخواست:سختی ها و موانع اقتصادی ما را از حرکت بازنداشته است.
  علیرضا اطهری فر در  آئین بهره برداری و کلنگ 
ورنامخواست  عمرانی شهرداری  های  پروژه  زنی  
اظهار کرد: زنده نگهداشتن یاد شهدا باعث تداوم 
اساس  برهمین  و  شد  خواهد  انقالب  حرکت 
ورنامخواست  شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری 
تالش کرده اند در مسیر حرکت شهدا و استعانت 
که  شود  فراهم  فضایی  تا  کرده  حرکت  آنها  به 
آشنایی  شهدا  سیره  با  شهر  نوجوانان  و  جوانان 

بیشتری پیدا کنند.
وی افزود: در شهر ورنامخواست انسانهای بزرگی 
شاهمرادی  محمدعلی  شهید  سردار  همچون 
از کیان  اهداء خون خود  با  اند که  یافته  پرورش 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  و  اسالمی  میهن 
نگهداشتن  زنده  اهمیت  به  توجه  با  کرد.  دفاع 
شهید  این  مبارک  تمثال  بزرگ   تابلو  شهدا  یاد 
از  شهرستان  و  استان  های  ورودی  در  مقام  واال 
که  دشت  سفید  جاده  در   ورنامخواست  سمت 
ورودی استان اصفهان و بلوار جانبازان که ورودی 
نصب  و  اجرا  آید  می  شمار  به  لنجان  شهرستان 

شد.
مدیریت  اقدامات  از  یکی  ورنامخواست  شهردار 
هدف  با  شهر  ورزشی  فضاهای  توسعه  را،  شهری 
شهروندان  سرزندگی  و  نشاط  و  رفاه  افزایش 
دانست و تصریح کرد: شهرداری ورنامخواست در 
دوره پنجم نگاه ویژه ای به توسعه فضاهای ورزشی 

و گسترش آن در سطح محالت مختلف داشته است 
پروژه  کلنگ  شهروندان  درخواست  به  توجه  با  و 
بالغ  با اعتباری  احداث سالن ورزشی چند منظوره 
بر 35 میلیارد ریال بر زمین خورد تا زمینه توسعه 
نسل  فراغت  اوقات  گذراندن  و  ورزشی  فضاهای 

وفادار کشورمان در حال رویارویی و مبارزه بوده اند. 
جا دارد تشکر کنم از همکاران بسیار خوبم در حوزه 
امور  دفتر  محترم  کل  مدیر   ، استانداری  عمرانی 
شهری ، مدیران شهرستان به ویژه فرماندار محترم ، 
امام جمعه عزیز این شهر ، شهردار و اعضای شورای 
پیچیده  و  شرایط سخت  این  در  که  شهر  اسالمی 
اقتصادی با گوشت و پوست و استخوان خود تالش 

شیرین  طعم  که  است  این  هدفشان  و  کنند.  می 
خدمت را به شهروندان بچشانند. از اتفاقات خوبی 
پروژه    ، بسیار خرسندیم  افتاده  این شهر  در  که 
بهره  به  امروز  که  کلید خورده  توجهی  قابل  های 
از دهه  برداری خواهد رسید. جا دارد عرض کنم 
فجر سال گذشته وپس از آن هفته دولت تا امروز 
که در هفته دفاع مقدس هستیم بارها به اصفهان 
سفر کردم و شاهد افتتاح قریب به 100 هزار پروژه 
به  ام. در جایی که  بوده  بزرگ  و  عمرانی کوچک 
بار نشاندن یک پروژه عمرانی در شرایط اقتصادی 
فعلی واقعا سخت است. این موضوع نشان می دهد 
گیر  زمین  در  دشمن  های  تالش  رغم  علی  که 
نا امید کردن مردم و مسئولین بی  کردن نظام و 
نتیجه بوده است. همین وفاق و همبستگی شهردار 
، اعضای شورا و مردم خوب این شهر باعث شده تا 
ما امروز اتفاقات خوبی را در این شهر شاهد باشیم. 

جوان شهر در محیطی  امن و استاندارد رقم بخورد.
آسفالت  روکش  و  بازسازی  پروژه  داد:  ادامه  وی 
خیابان شریعتی با اعتباری بالغ بر 27 میلیارد ریال 
یکی از مهمترین پروژه های شهرداری ورنامخواست 
به شمار می آید چراکه در این پروژه بازسازی پیاده 
سبز  فضای  ای  قطره  آبیاری  روها،جدولگذاری، 
تردد  و  درآمد  اجرا  و...به  آسفالت  روکش  شهری، 

ایمن شهروندان را رقم زد.
اجرای  و  سازی  رو  پیاده  به  اشاره  با  فر  اطهری 
بالغ  اعتباری  با  شاهمرادی  شهید  بلوار  روشنایی 
باند کندرو  احداث  اضافه کرد:  ریال،  میلیارد  بر 7 
بلوار جانبازان با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال در 
وردی شهربه اجرا درآمد و با اجرای این پروژه حجم 

ایمنی  با  باالی تردد بافت مسکونی و تجاری شهر 
بیشتر انجام خواهد گرفت.

وی یادآور شد: علی رغم ظرفیت شهر ورنامخواست 
در حوزه گردشگری و همچنین قرار گرفتن این شهر 
در بستر زاینده رود این شهر فاقد پارک ساحلی بود 
از این رو احداث این مجموعه در مساحتی بالغ بر 
هشت هزار متر مربع و اعتباری بالغ بر 23 میلیارد 
به شهروندان شهر ورنامخواست  امروز  و  آغاز  ریال 

تقدیم شد.
ورنامخواست متذکر شد: طرح جامع شهر  شهردار 
ورنامخواست پس از 30 سال با پیگیری های متعدد 
ابالغ شد و نکته حائز اهمیت در این طرح آن است 
که توافقنامه ای که با صنایع دفاع به امضا رسید در 
طرح جامع شهر گنجانده شد و 775 هکتار به حریم 
شهر ورنامخواست اضافه شد که نوید بخش چشم 

انداز درخشان برای توسعه و آبادنی شهر است.
اینها  داشت:  اظهار  ورنامخواست  شهری  مدیریت 
در بدترین شرایط اقتصادی رقم خورده و علی رغم 
تمام سختی های اقتصادی ما از حرکت باز نایستاده 

ایم و این تالش ها تداوم خواهد داشت.
اعضای  همراهی  و  همکاری  از  شهردار  پایان  در 
محترم شورای اسالمی شهر در جهت پیشبرد اهداف 
و  کارمندان  چنین  هم  و  شهرداری  های  برنامه  و 

کارگران زحمت کش شهرداری تقدیر نمود.  
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احداث پارک ساحلی 

پیاده رو سازی بلوار 
شهید شاهمرادی  

کلنگ زنی پروژه 
احداث مجموعه 

ورزشی چند منظوره 

نصب تابلوهای تمثال سردار شهید 
محمدعلی شاهمرادی

بازسازی خیابان شریعتی 

احداث باند کندرو طرفین بلوار جانبازان

زیرسازی، ترمیم ترانشه و آسفالت معابر

مساحت : 8500 مترمربع 
اعتبار:23 میلیارد ریال

شامل : 
جدول و کانیو گذاری،پیاده روسازی

اجرای آبیاری قطره ای،روکش آسفالت 

با اعتبار:27 میلیارد ریال

شامل : جدول و کانیو گذاری-روکش آسفالت 
با اعتبار:15 میلیارد ریال

با اعتبار:35میلیارد ریال  اعتبارفاز اول :7میلیارد ریال 

در ورودی های شهرستان لنجان در جاده سفید دشت 
و بلوار جانبازان 

شامل : جدول گذاری-بلوک 
فرش و اجرای روشنایی 
با اعتبار:7 میلیارد ریال

نگاهی به پروژه های عمرانی بهره برداری شده در هفته دفاع مقدس 
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  خلق یک فرصت طالیی برای ورنامخواست 
افزایش حریم شهر و ابالغ اولین طرح جامع شهر 

شهردار ورنامخواست 
خبر  این  اعالم  با 
گفت:پس از گذشت  
تاسیس  از  سال   30
سرانجام    ، شهرداری 

جلسه با وزیر راه و شهرسازی 

دومین جلسه با وزیر راه و شهرسازی 

مهندس اسالمی وزیر راه و شهرسازی : در موضوع رفع 
مشکل موقوفه ورنامخواست حمایت ها و پیگیری های 

الزم را انجام خواهیم داد. 

دستور جدی وزیر راه و شهرسازی در پیگیری موضوع موقوفه ورنامخواست 

شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به    
اسالمی  شورای  رییس  و  شهردار  ورنامخواست 
شهر ورنامخواست با هماهنگی و پیگیری با وزیر 

راه و شهرسازی دیدار نمودند. 
در این دیدار که در دفتر وزیر برگزار شد مشکالت 
شهر در حوزه راه و شهرسازی مطرح گردید.یکی 
از مواردی که در این نشست مطرح شد موضوع 
که   بود  ورنامخواست  شهر  کمربندی  مشکالت 
دستور  ضمن  اسالمی  مهندس  آقای  جناب 
ارتباط   برقراری  با  مشکل  حل  برای  کتبی،  
اجرای  بر  استان   راهداری  کل  مدیر  با  تلفنی 
سریع روکش آسفالت این مسیر تاکید نمودند. 

هفته پدافند غیرعامل گرامی باد.

جلسه  دومین  ماه  یک  از  کمتر  در 
با  شهرسازی  و  راه  محترم  وزیر  با 
شورای  رییس  و  شهردار  پیگیری 
محل  در  ورنامخواست  شهر  اسالمی 
وزارت خانه تشکیل شد. در این جلسه 
که به منظور حل مشکل اوقافی شهر 
گزارش  گردید  تشکیل  ورنامخواست 
به  پرونده  کار  گردش  از  مبسوطی 
امضای  به   که  همراه مستندات الزم 

موقوفه  مشکل  حل  خصوص  در  نشست  این  در 
ورنامخواست  نیز بحث و تبادل نظر شد و ایشان 
قول مساعد دادند از تمام ظرفیت های وزارتخانه 
تا  کرده  استفاده  مشکل  این  حل  برای  متبوع  
زمینه پیشرفت و آبادانی هر چه بیشتر شهر فراهم 
آید.جناب  آقای مهندس اسالمی ابالغ طرح جامع 
لحاظ  آن  در  دفاع  صنایع  نامه  توافق  که  را  شهر 
و 750 هکتار به حریم شهر افزوده شده است را 
امیدواری  اظهار  و  دانسته  بزرگی  بسیار  موفقیت 
کردند که مدیریت شهری نهایت استفاده را ازین 

فرصت بزرگ ببرند.

دکتر رجایی نماینده مردم لنجان :برای رفع مشکالت بهترین راه کار و ایده ها را دنبال می کنیم.
جلسه با نماینده مردم لنجان 

شهری  مدیریت  مشترک  جلسه  در 
لنجان  مردم  نماینده  با  ورنامخواست 
به  اشاره  ضمن  ورنامخواست  شهردار 
نمایندگان در تصمیمات  جایگاه مهم 
کالن کشوری عنوان کرد: بایستی در 
تصمیمات و قانون گذاری ها نگاه ویژه 

ای به شهرداریها شود. 
وی تحقق مدیریت یکپارچه شهری را 
در رفع بسیاری از موانع خدمت رسانی 

بهترین راه دانست.
به  ادامه  در  ورنامخواست  شهردار 
که  پرداخت  شهر  موقوفه  مشکل  
های  ظرفیت  و  شرایط  رغم  علی 
بزرگ  مانع  ورنامخواست،  استراتژیکی 

با پیگیری و تالش های بسیار زیاد طرح جامع جهت 
اجرا به شهرداری ابالغ گردید. 

وی نکته مهم در این اتفاق را تثبیت مفاد توافق نامه 
جامع  طرح  در  دفاع  صنایع  و  شهرداری  مابین  فی 
شهر  حریم  به  هکتار   775 آن  موجب  به  که  دانست 
 ، جمعیتی  ریز  سر  جذب   ، عمومی  خدمات  جهت 
توسعه و سایر نیازهای شهر و شهرستان افزوده شده و 
مالکیت 4 قطعه زمین جمعا به مساحت 53 هکتار از 

اراضی صنایع دفاع به شهرداری واگذار گردید. 
فرصت  یک  را  بزرگ  موفقیت  این  فر  اطهری  علیرضا 
که  دانست  شهر  توسعه  زمینه  و  آینده  برای  طالیی 
خالق شرایط استراتژیک ویژه ای جهت توسعه و عمران 

شهر خواهد بود. 
حمایت  و  تعامل  مرهون  را  نتیجه   این  به  دستیابی  وی 
شهرستان  سابق  محترم  ،نماینده  اصفهان  محترم  استاندار 
امور  محترم  معاون  دفاع،  صنایع  قرارگاه  محترم  ،فرمانده 
 ، استان  استانداری  فنی  دفتر  محترم  مدیرکل  و  عمرانی 
محترم  فرماندار   ، و شهرسازی  راه  اداره  همکاران  مجموعه 
شهر  اسالمی  شورای  محترم  اعضای   ، لنجان  شهرستان 
ورنامخواست دانست و از همت و تالش همه کسانی که در 
راستای تصویب و الحاق این توافق نامه به طرح جامع شهر و 

ابالغ آن ، مجموعه شهرداری را یاری کردند قدردانی نمود.
شهردار ورنامخواست در پایان این گفتگو عنوان کرد : باشد 
که آیندگان از این فرصت طالیی بهره الزم را برده و همه 
تالش و مساعی خود را برای پیشرفت و آبادانی این شهر به 

کار گیرند.

شورای  ریاست   ، محترم  جمعه  امام 
بود  رسیده  شهردار  و  شهر  اسالمی 
اسالمی  مهندس  آقای  جناب  تقدیم 
دقیق  مطالعه  ضمن  ایشان  و  شد 

در  مهمی  دستورات  گزارش 
کردند  نویسی  پی  نامه  هامش 
این  وقت  اسرع  در  شاهلل  ان  تا 
گردد.  حل  شهر  دیرین  مشکل 
همچنین پیرو دستورات ایشان در 
جلسه اول مبنی بر اجرای روکش 
مجددا  شهر  کمربندی  آسفالت 
دستور و تاکید برای اجرایی شدن 
هر چه سریعتر پروژه صادر کردند.

پیشرفت این شهر شده است. 
شهر  اسالمی  شورای  رییس  کاظمی  تقی 
ضمن قدردانی از حضورنماینده محترم ، بر 
لزوم رفع مشکل موقوفه و همچنین مشکل 

آب شرب تاکید کرد. 
شورای  رییس  نایب  فرهمندنژاد  حسین 
اسالمی عنوان کرد: سال هاست که مشکل 
موقوفه مطرح و پیگیری شده همه دوستان 
الزم  نتیجه  اما  اند  کشیده  زیادی  زحمات 

حاصل نشده است. 
اسالمی شهر  حسین خاشعی عضو شورای 
هفته وحدت را فرصت مناسبی برای وفاق 
بیشتر بین تمام ارکان شهرستان به منظور 
رفع مشکالت و پرداختن به منافع مشترک 

، دانست.
شهر  اسالمی  شورای  عضو  کرمی  طاهره 
صنایع  توسط  لنجان  شهرستان   : گفت 

بزرگ و کوچک احاطه شده است اما 
ی  آورده  صنایع  این  وجود  متاسفانه 
نداشته  شهرستان  برای  گیری  چشم 

است. 
جلسه  این  در  که  دیگری  موارد  از 
مطرح شد می توان به بحث تخصیص 
پرداخت  بحث   ، مصنوعی  چمن 
عوارض صنایع فعال در مجتمع صنایع 

دفاعی در منطقه اشاره کرد. 
ضمن  ورنامخواست  شهر  جمعه  امام 
با  همراهی  برای  آمادگی  اعالم 
بر  پیگیری موضوعات،  برای  مجموعه 
مشکالت  رفع  برای  بیشتر  همگرایی 

ورنامخواست تاکید کرد.
لنجان  مردم  نماینده  رجایی  دکتر   
عنوان  اسالمی  شورای  مجلس  در 
فرصتی  از  بتوانم  که  امیدوارم  کرد: 

پیش  بنده  برای  که 
خدمت  مردم  به  تا  آمده 
استفاده  خوبی  به  کنم 
این  در  که  چرا  کنم 
به  خدمت  شرایط سخت 

میدانیم  که  ست.همانطور  بزرگی  جهاد  مردم 
آنچه  است  راحتی  بسیار  کار  مشکالت  احصاء 
مشکالت  رفع  برای  پردازی  ایده  است   مهم 
مناسب های  حل  راه  یا  حل  راه  به  رسیدن   و 
 می باشد تا در کمترین زمان ممکن به نتیجه 
و  مسایل  تمام  کنیم.  پیدا  دست  نظر  مورد 
در  و  شده  بندی  جمع  تقریبا  شهری  مشکالت 
هم  جلسه  این  در  شده  مطرح  موارد  خصوص 
وقفه  بدون  و  داد  خواهیم  صورت  را  مطالعات 
اقدامات الزم را با کمک همدیگر انجام می دهیم 

تا هر چه سریعتر به نتایج مناسب برسیم.
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جناب آقای دکتر رجایی 
به رسم ادب ، ضمن ارج نهادن به مشارکت یکپارچه مردم شریف لنجان در دومین مرحله 
جلب  در  جنابعالی  شایسته  موفقیت   ، اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین 
سرمایه بزرگی همچون اعتماد مردم پاک لنجان را تبریک و تهنیت عرض نموده ، باشد که در 
پیشبرد اهداف و برنامه های خود در جهت توسعه و عمران شهرستان پیروز و سربلند باشید.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر ورنامخواست 

گزارش عملکرد درآمدها و هزینه های شهرداری ورنامخواست در۶ ماهه نخست سال 1399
دستیابی به اهداف، حاصل  انضباط اقتصادی، نظم بخشی مالی و توجه به شاخص های ویژه درآمدی در شهرداری ورنامخواست بوده است. 

تملک دارایی هزینه اقتصادی
های مالی

تملک دارایی 
جمع کل هزینههای سرمایه ای

جمع کل  درآمد
درآمدها شهرسازیوزارت کشور  آالیندگیارزش افزوده 

55,524,797,9232,683,411,00019,169,873,31077,378,082,23317,801,360,3465,277,176,2676,271,776,00042,302,189,31371,652,501,926

72325100257959100

ایران  اطالعات  فناوری  و  سایبری  فضای  امنیت  تضمین    
اندیشه  با  که  است  نهادی  نیک  مردمان  مرهون   ، اسالمی 
قله  به  رسیدن  تا  را  سرزمین  این   ، واال  همتی  و  بلند  ای 
دستیابی  و  برده  پیش  ملی  اقتدار  و  شکوفایی  رفیع  های 
به پیشرفت و تعالی این مرز و بوم را سرلوحه امور خویش 

قرارداده اند.
  شهرداری ورنامخواست، شهرداری  برتر در حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات که موفق به کسب رتبه اول بین ادارات 

کسب رتبه اول شهرداری 
ورنامخواست در استفاده از سامانه 

های تحت وب

امورمالی شهرداری ورنامخواست و  براساس گزارش   
در اجرای بند 10 ماده 71 قانون تشکیالت ، وظایف و 
انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران 
های  هزینه  و  درآمد  جامع  صورت  اعالم  بر  مبنی 
شهرداری برای اطالع عموم، گزارش درآمد و هزینه 

شش ماهه اول سال 1399 به شرح زیر اعالم شد . 
بودجه مصوب شهرداری ورنامخواست در سال 1399 
در حالی170 میلیارد ریال به تصویب رسید که بودجه 

مصـوب هزینه ای آن مبلغ 94 میلیارد ریال معادل 
58 درصد ، بودجه تملک دارایی سرمایه ای مبلغ 
65 میلیارد ریال معادل40 درصد و بودجه تملک 
دارایی های مالی مبلغ 3 میلیارد ریـال و پرداخت 
میلیارد   8 مبلغ  سنواتی  شده  قطعی  های  بدهی 

ریال معـادل 2 درصد اعالم شد.
موضوع  این  متوجه  زیر  جدول  به  گذرا  نگاهی  با 
کدهای  از  برخی  حذف  علیرغم  که  شویم  می 

بر  حاکم  رکود  همچنین   ، ها  شهرداری  درآمدی 
بنگاه های اقتصادی و وضعیت ویژه نهادهای خدمت 
اثر  بر  که  شرایطی  در  و  ها  شهرداری  مانند  رسان 
که  جدید  هزینه های  ایجاد  و  کرونا  ویروس  شیوع 
به  بر وظایف ذاتی شهرداری  افزون  این شرایط  در 
وجود آمده است و همچنین افزایش شدید تورم و 
نوسانات شدید قیمت ها در بازار که آن را تبدیل به 
نتیجه  در  ای کرده که  لحظه  و  روزانه  قیمت های 

چالش های  با  اقتصادی  سیستم های  از  بسیاری  آن 
بسیاری  نیز  دیگر  سوی  از  و  شدند  مواجه  جدیدی 
شهرداری ها  سهم  ازجمله  شهرداری  درآمدهای  از 
تعطیلی  به  توجه  با  که  افزوده  ارزش  بر  مالیات  از 
مورد  کرد  ارائه  دولت  که  بخشودگی هایی  و  بازارها 
از  هیچگاه  شهرداری  این  لیکن   ، قرارگرفت  تهدید 
دست  عمرانی  های  پروژه  پیگیری  و  خدمات  ارائه 
نکشیده است و علیرغم اینکه در کلیه ماه های سال 
در پرداخت به موقع حقوق و مزایای پرسنل در صدر 
و  نظم بخشی  است،با  گرفته  قرار  استان  شهرهای 
بدهی  از  بسیاری  توانسته  تنها  نه  اقتصادی  انضباط 
پروژه های  بلکه  نماید   پرداخت  را  قبل  دوره  های 
تا زمینه  عمرانی شهر در کوتاه ترین زمان اجرا شده 
آرامش و آسایش هرچه بیشتر شهروندان فراهم شود.

شهرداری  درآمد،  حساب  عملکرد  بخش  در 
ورنامخواست بر اساس بودجه مصوب موظف بوده 
در برش عملکردی شش ماهه خود نسبت به تامین 
منابع تا سقف 85 میلیارد ریال اقدام کند، که طی 
این دوره شش ماهه با وصول حدود  72 میلیارد 
را  تعیین شده  بودجه  درصد  میزان 85   به  ریال 
محقق نموده است که نسبت به مدت مشابه سال 
و  مصوب  بودجه  تفاوت  گرفتن  درنظر  با  گذشته 
اینکه بودجه امسال نسبت به سال قبل 30 میلیارد 
مثبت  رشد  درصد   30 است  داشته  افزایش  ریال 
ازاین مبلغ  25 درصد مربوط به  داشته است که 
وصول عوارض بر کاال و خدمات ، 7 درصد وصول 
عوارض آالیندگي، 9 درصد وصول عوارض متمرکز 
و 59 درصد وصول عوارض شهرسازی بوده است ، 

که در شرایط کنونی وصول 59 درصد درآمد توسط 
وصول عوارض شهرسازی اتفاق بسیار حائز اهمیتی 
است و مهـم ترین مزیـت این تحقـق درآمد را ارزش 
زمانی پول میتوان برشمرد چرا که با تــوجـــه به 
وصــــول  اقتصــــادی،  خـــاص  شــــرایط 
بینی  پیش  درآمدهای  و  عـــوارض  موقــع  به 
زمـــان  در  عمرانی  های  باعث می شود طرح  شده 
تورم  و  شود  شهروندان  تحویل  و  انجــام  مقـــرر 
موجود در اجـــرای پـــروژه ها کمتر اثــر گذاشتـه 
وخدمت رسانی به شهروندان سریعتر از پیش انجام 

شود.

اول  ماهه  شش  در  ورنامخواست  شهرداری  درآمدی  عملکرد   
سال جاری  با وصول مبلغ حدود  72 میلیارد ریال به میزان 85 

درصد تا کنون محقق شده است.

ریال  میلیون   55.524 مبلغ  شده  محقق  درآمدهای  از    
و  مزایا  و  حقوق  به  مربوط  عمدتًا   ( اقتصادی  هزینه  بخش  در 
مبلغ   ،  ) سبز   فضای  نگهداشت  و  شهری  خدمات  واگذاری 
2.۶83  میلیون ریال در بخش تملک دارایی های مالی  و مبلغ 
19.1۶9میلیون ریال نیز در بخش تملک دارایی های سرمایه ای 

هزینه شده  است.

شهرستان و استفاده از سامانه های مبتنی بر وب و حذف کاغذ 
رایانه  امور  و  اطالعات  فناوری  واحد  گردید،  استان  سطح  در 
شهرداری در راستای بکارگیری صحیح و اصولی از فناوری های 
نوین اطالعاتی و ارتباطی بیشترین بهره وری را در امر خدمت 
رسانی به مردم انجام داده است ، به همین جهت این شهرداری 
که  دولتی  وب  تحت  های  سامانه  از  استفاده  آمار  باالترین  با 
ارباب  به  مطلوب  خدمات  ارائه  در  سازمان  اثربخشی  موجب 

رجوع گردیده است موفق به دریافت لوح تقدیر گردید.
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یادواره شهدای شهر ورنامخواست
دفاع مقدس گنجینه تمام ناشدنی 

مقدس  دفاع  سالگرد  چهلمین  با  همزمان 
دو  و  ورنامخواست  شهر  شهید   28 یادواره 

چه غرورآفرینند آن عزیزانی که در کمال صداقت و درستکاری، سی سال از عمر خود را در سنگر خدمت می گذرانند. در کنار سایر همسنگران از جان مایه می گذارند و پس 
از آن  با کوله باری از تجربه سنگر را به دیگران می سپارند .اکنون که به افتخار بازنشستگی نایل آمده اید، شایسته است از زحمات بی دریغ ومساعی ارزشمند قدردانی نموده، 
توفیق روزافزون شما و خانواده گرانقدرتان را از درگاه احدیت مسئلت دارد.                                                 روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر ورنامخواست 

    برادر گرامی جناب آقای اسماعیلی 
    مدیر گرامی آموزش و پرورش لنجان

 توفیق خدمت در سنگر ارزشمند علم وتربیت و تالش در راه تعالي انسان ها توفیقي است که 
خداوند به شایستگان عنایت مي نماید. انتصاب  حضرتعالي به عنوان مدیر آموزش و پرورش 
شهرستان لنجان که نشان از شایستگي شماست را تبریک عرض مي نماییم و براي جناب عالي 

از خداوند منان توفیق، سالمتي و بهروزي مسئلت مي نماییم.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر ورنامخواست

    برادر گرامی جناب آقای اسماعیلی 
    مدیر گرامی آموزش و پرورش لنجان 

 اکنون که پس از سال ها تالش درسنگر ارزشمند تعلیم و تربیت ، به افتخار بازنشستگی   نایل 
آمده اید ، شایسته است زحمات بی دریغ و مساعی ارزشمند حضرتعالی در سمت  مدیریت 
مجموعه آموزش و پرورش شهرستان را ارج نهم.ضمن قدردانی ،عافیت ، بهروزی و  توفیق روز 

افزون شما را از درگاه احدیت مسئلت می نماید.     
     روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر ورنامخواست

توسعه خدمات الکترونیک و شبکه تلفن ثابت خواسته به حق مردم  
پیگیری جدی اعضای شورای اسالمی شهر ورنامخواست 

به منازل  ثابت  تلفن  الکترونیک و اختصاص    موضوع توسعه خدمات 
دلیل  به  است. که  بوده  به حق شهروندان  از خواسته های  شهروندان 
نبودن زیرساخت های الزم تحقق پیدا نکرده . اعضای شورای اسالمی 
شهر ورنامخواست ابتدا موضوع را از طریق شرکت مخابرات شهرستان 
لنجان با تشکیل جلسات متعدد پیگیری کردند. و در ادامه برای پیگیری 
جدی موضوع با مدیرعامل شرکت مخابرات استان دیدار نمودند و بازدید 

های میدانی صورت گرفت. 
از  الکترونیک   خدمات  توسعه  ورنامخواست  اسالمی  شورای  رییس 
حق  به  خواسته  را  ثابت  تلفن  های  زیرساخت  تامین  و  تجهیز  جمله 
شهروندان دانست و اظهار نمود: در حوزه های مختلف پیگیر خواسته 

های شهروندان بوده و هستیم و این پیگیری ها را ادامه خواهیم داد. 

شهید گمنام این شهر با حضور مسئولین 
، خانواده معظم شهدا  شهر و شهرستان 
، جانبازان و ایثارگران در جوار مزار این 
پروتکل های  رعایت  با  واالمقام  شهیدان 

بهداشتی برگزار شد.
و  حوزه  استاد  زاده  تقی  االسالم  حجت 
مقام شهدا  و  تبیین جایگاه  با   : دانشگاه 
زندگانی  را  روز شهدا  به مسایل  اشاره  و 
ناظر  و  حاضر  همیشه  که  کرد  توصیف 
نظر  مردگان  دل  ما  بر  باید  و  هستند 
کنند. حجت اسالم تقی زاده در ادامه به 

زنان  وجایگاه  خانواده  نقش خطیر 
در جامعه اسالمی اشاره نمود و آنها 
را مهمترین هدف دشمن در ضربه 
زدن به جامعه اسالمی مطرح کرد. 
در ادامه این مراسم مدیحه سرایی 

مزار  افشانی  گل  آن  از  پس  و 
شهیدان انجام شد. 

همکار گرامی جناب آقای ناصر اشراقی 

همکار گرامی جناب آقای شهریار کرمی  همکار گرامی جناب آقای رضا سعیدی همکار گرامی جناب آقای رسول بهشتی 
همکار گرامی جناب آقای ناصرقاسمی  همکار گرامی جناب مصطفی قاسمی  



WWW.VARNAMKHAST.IR گاهنامه شهرداری و شورای اسالمی شهر ورنامخواست 

7

به روزرسانی تجهیزات و مهارت های امداد و نجات از اولویت های شهرداری ورنامخواست 
تامین تجهیزات امدادی 

یکی از رسالت های مهم شهرداری ها ارائه خدمات 
این  تحقق  برای  باشد.  می  نشانی  آتش  و  ایمنی 
مهم وجود آمادگی الزم ، داشتن معارت و تامین 
تجهیزات مورد نیاز ضروری ست تا در زمان طالیی 
هر بحران و حادثه ای عکس العمل مناسب برای 

امداد رسانی صحیح صورت پذیرد. 
در  اقدام  ورنامخواست  شهرداری  اساس  همین  بر 
این حوزه را در اولویت های خود قرار داده است. 

آتشیار دوم مصطفی هادی فرمانده آتش نشانی با 
اعالم این خبر گفت : در سال های اخیر با برنامه 
ریزی مدون ، حسب ضرورت و با تحلیل و ارزیابی 
نیاز سنجی ضمن  و  ماموریت های صورت گرفته 
اولویت بندی مناسب ، ایستگاه تجیهزات امدادی 
های  مهارت  امدادی  نیروهای  و  تامین  نیاز  مورد 

تخصصی الزم را دریافت نموده اند. 
وی گفت مفتخریم که در خصوص به روز رسانی 
خدمات  مجموعه  تجهیزاتی  و  مهارتی   ، علمی 
ایمنی و آتش نشانی شهر ورنامخواست و به منظور 
تامین سرانه امدادی در خور این شهر ، گام های 

بلندی برداشته شده است. 
اعتباری  با  تامین ست کامل کوهنوردی  از  هادی 
از   : گفت  و  داد  خبر  ریال  میلیون   350 بر  بالغ 

شهرداری ها در جبهه دوم پس از مجموعه های درمانی در مبارزه با کرونا 
اقدامات ستاد مبارزه با شیوع بیماری کرونا ورنامخواست 

 ظهور و سرایت ویروس کرونا با تبعاتی 
درگیر  را  جامعه  ارکان  تمام  داشته  که 

خود نموده است. 
 بعد از مجموعه های بهداشتی و درمانی 
، شهرداری ها در خط مقدم جبهه تقابل 
گیرند  می  قرار  بیماری  این  با  مبارزه  و 
سازی  پیاده  و  اجرا  به  موظف  عمال  و 
های  العمل  دستور  و  مدون  راهبردهای 
ابالغی در سنگر مبارزه با کرونا می باشند. 
از  پس  بالفاصله  ورنامخواست  شهرداری 
ابالغ رسمی اولین دستورالعمل مربوط به 
مبارزه با بیماری کرونا ، اقدام به تشکیل 
آن ستاد  از  و پس  سازمانی  درون  ستاد 
انسجام  ضمن  و  نمود  سازمانی  برون 
بخشی، تبیین و ابالغ دستورالعمل های 
الزم  اقدامات   ، واحدها  سایر  به  ابالغی 

صورت گرفت.  
به  نسبت  گام  اولین  در  شهرداری  این 
عمومی  اماکن  فعالیت  توقف  و  تعطیلی 
تحت اختیار خود اعم از فرهنگسرا، سالن 

ورزشی آزادی ، زورخانه و ... نمود.
  اطالع رسانی سریع و به موقع ، آموزش 
مناسب و درست و آگاهی بخشی صادقانه 
اولین ومهمترین گام  بحرانی  در شرایط 
مدیریت بحران می باشد تا ضمن جلب 
وضعیت  بتوان  جامعه  آحاد  مشارکت 
و  هیجان   ، حاشیه  از  بدور  را  بحرانی 

احساسات مدیریت نمود. 
 مدیریت شهری ورنامخواست  بر اساس 
پروتکل های بهداشتی ، با بهره گیری از 
تمام ظرفیت های موجود برای ارتباط با 

شهروندان اقدام نمود. 
اجتماعی در موج  فاصله گذاری    طرح 
درواقع   ، کشور  در  کرونا  بیماری  اول 

اولین ، مهمترین و موثرین اقدام ستاد 
شهرداری  بود.  کشور  در  کرونا  ملی 
وصول  از  پس  بالفاصله  ورنامخواست 
مفاد این طرح به سرعت ضمن تامین و 
تجمیع زیرساخت ها و تشکیل جلسات 
اقدمات  مختلف  ارکان  با  العاده  فوق 

خود را آغاز کرد.
راستا  این  در  جدی  اقدامات  از  یکی   
های  ورودی  غربالگری  طرح  اجرای 
شهرستان از سمت ورنامخواست بود که 
از جمله  ارکان  انسجام بخشی سایر  با 
نیروهای  و  بسیجی  تالشگر  نیروهای 
انتظامی و پلیس در طول نوروز 99 به 

صورت 24 ساعته اجرا شد. 
اماکن  گندزدایی  ویژه  طرح  اجرای   
دیگر  از  فراگیر  صورت  به  عمومی 
اقدامات برجسته شهرداری بود که در 
تمام اماکن عمومی و معابر پر تردد در 

نوبت های مختلف صورت گرفت.

ماموریت های مختلف  است که در  تجهیزاتی  جمله 
 ، مرتبه  بلند  های  ساختمان  از  فرود  و  صعود  مانند 
و  چاه  در  سقوط  به  مربوط  امدادی  های  ماموریت 
بسیار  آبی  های  ماموریت  همچنین  و  ارتفاع  در  کار 

کاربردی می باشد. 
هادی نیز از تجهیز ایستگاه به استخر مکانیزه آبگیری 
خودروهای امدادی ، ست کامل غواصی ، موتورهای 

آبکشی ، مولد برق سیار 220 ولت ، به روز رسانی 
خودرو سبک امداد و نجات ، ارتقاء سیستم ارتباطی 
بیسیم و تلفن از جمله ضبط مکالمات و ارتقاء سطح 
علمی و مهارتی نیروهای عملیاتی و ستادی در یک 

سال اخیر خبر داد. 
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روایت تصویری خدمت  

اجرای خط کشی عابر پیاده خیابان شریعتیعملیات احداث غسالخانه جدید 

اجرای شبکه آبیاری قطره ای خیابان شریعتی 

واکاری گل های فصلی خرید یک دستگاه پمپ شناور 

خرید دو دستگاه پراید 

اجرای نور پرداری میادین شهید شاهمرادی وشهدا 

اجرای شبکه آبیاری بارانی رفوژ بلوار شهید شاهمرادی 

ترمیم تابلو ورودی های شهر 

اجرای سرعت کاه آسفالتی در خیابان شریعتی 

نشریه داخلی الکترونیکی  
مروری برعملکرد شش ماهه شهرداری و شورای اسالمی شهر ورنامخواست 

تهیه شده در واحد روابط عمومی شهرداری ورنامخواست 
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میکند.  آبیاری  را  بلوار  زده  دود  چمنهای  شهر  زیبایی  و  شادابی  پی  در  شهرداری  سبز  فضای  کارگر  خورده  آفتاب  و  چروک  صورت   ، بسته  پینه  و  خسته  دستهای 
 . کند  می  گم  را  زندگی  راه  او  خسته  نفس  و  گیرد  می  خود  بیرحم  چرخهای  زیر  را  کارگر  نحیف  بدن   ، کرده  گم  را  خود  مسیر  زیاد  سرعتی  با  آهنی   غول 
کارگر دیگر نیست. خانواده اش چشم انتظار ابدی او می مانند . غول آهنی شکسته در وسط بلوار آرام گرفته، اما  دنیا به چرخش خستگی ناپذیر و مالل آور خود ادامه می دهد. 
حتما کارگر دیگری فردا بار زحمت و خستگی او را به دوش خواهد کشید و درختان چهره مهربان او را در چشمان دیگری جستجو می کنند و همگی ما در گیر و دار خستگی 
 های زندگی به زودی فراموش می کنیم که دیگر او نیست تا چهره شهرمان زیباتر و سرسبز تر شود. اما تالش و کوشش فراموش نمی شود. باز هم این چرخه خدمت رسانی
 می چرخد و این رسم روزگار است. عده ایی فقط حرف می زنند ، فریب می دهند و اگر دستشان برسد چپاول می کنند و عده ایی بی ادعا کار می کنند ، زحمت روزی حالل 

می کشند و سرنوشت برایشان چنین رقم می خورد. حاج عباس کرباسیان، ما غصه دار نبودنت هستیم ولی به تو قول می دهیم که باز هم تالش می کنیم. می دانیم که روزگار بسیار سخت است. 
میدانیم  این روزها که همه چیز ، حتی اخالق که سیره رسول مهربانی ها بود حکم کیمیا پیدا کرده ، در صحنه بودن کار کردن مردی مرد می خواهد ولی باز هم می مانیم و به مسیر خدمت پشت 

نخواهیم کرد. برایمان دعا کن در بهشتی که هستی و آن هنگام که رسول نیکی ها بر دستانت بوسه می زند از او بخواه تا عاقبت به خیرمان کند. روحت شاد.علیرضا اطهری فر


