بنام خدا وند جان و خرد

کزین ربرت اندیشه ربنگذرد

با عرض سالم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همشهریان محترم هیدجی و قدر دانی و ابراز خوشحالی از اینکه به
خادمی خود برگزیدید و به بنده و همکاران اطمینان کردید که  4سال امور شهر را به ما بسپارید و امیدوارم که پس
از  4سال پاسخ اعتماد شما را بتوانیم با عملکرد بهترمان بدهیم .همشهریان عزیز باوری که قبل از انتخابات داشتم و
طی این  9ماه اعتقاد راسخ پیدا کردم  ،این است که " کس نخارد پشت من

جز ناخن انگشت من " لذا ما باید

دست در دست هم و با اتحاد و همدلی و بدور از کینه و کدورت در راستای توسعه پیشرفت و اعتال ی شهرمان نهایت
سعی و تالشمان را بکنیم تا هیدجی آباد با حداقل شاخص های استاندارد جهانی مورد نیاز یک شهر داشته باشیم.
ابتدا درآمد و فروش زمین ادوار گذشته را عنوان خواهم نمود سپس چکیده مهم صورتمجلس تحویل شهرداری و منابع
درآمدی شهرداری هیدج و در نهایت عملکرد  9ماهه شورای دورۀ پنجم را عنوان خواهم نمود.
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اول و دوم

به دلیل قدیمی بودن اسناد در حال رسیدگی می باشد که پس از اتمام متعاقبا اعالم می گردد

سوم

 11میلیارد

چهارم

31میلیارد

چکیده مهم صورتمجلس تحویل شهرداری
 .1میزان مانده حساب کلیه حسابهای شهرداری  03میلیون تومان
 .2میزان بدهی به غیر از پروژه مجتمع شهروند  2/320/888/033تومان ( دو میلیارد و هفتصد و بیست و سه میلیون و هشتصد
و هشتاد و شش هزار و سیصد تومان )
 .0اسناد متعلق به شهرداری  48فقره که  13فقره فاقد سند و  01فقره داری سند هستند.
 .4کل زمین تحویلی  2/140/823متر مربع (  214هکتار و  082متر مربع )
نوع کاربری

متراژ به مترمربع

کارگاهی

311

خدماتی رفاهی

1111

پارکینگ

1111

فضای سبز

21311

صنعتی

01111

تجاری

01

مسکونی

311

تجهیزات شهری

1111

زراعی
جمع کل

( مجموعه الله )

( دوهکتار و هزار و سیصد و پنجاه متر مربع )
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دویست هکتار

2/103/121

دویست و چهارده هکتار و سه هزار و سیصد و شصت و دو متر مربع

منابع درآمدی
در مورد منابع درآمدی شهرداری که عمده ترین آن واریز مالیات بر ارزش افزوده بود که متاسفانه از اول سال  98بطور
میانگین یک پنجم تا یک دهم کاهش یافته بطور مثال از حدود  5/5میلیارد در سال  95به  1/3میلیارد در سال  98رسیده
است و متأسفانه دیگر منبع عمده هم زمین بود که میزان آن عنوان گردید لذا ما چاره ای نداریم با کاهش هزینه ها و افزایش
بهره وری  ،بهترین استفاده را از داشته هایمان بکنیم و از شما مردم عزیز هم ابتدا صبوری و سپس همکاری و کمک به
شهرداری که بتواند بهترین خدمات که الیق شما همشهریان عزیز باشد را ارائه نماید.

