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چابهار 56هزار حاشیهنشین دارد

«بیآبی ،خاک و موادمخدر»؛ سه معضل اصلی زابل

چابهار  -گروه استانها  :شهردار چابهار گفت :نصف جمعیت شهر چابهار حاشیهنشین هســتند و این بندر باالترین نرخ حاشیه نشینی
نسبت به جمعیت را در کشــور دارد .یونس حقانی اظهار کرد :از جمعیت  112هزارنفری شهر چابهار 56 ،هزار نفر شامل نصف جمعیت این
بندر در سکونتگاههای غیررسمی حاشیه شهرها زندگی میکنند .وی افزود :این جمعیت حاشیهنشین در کانونهای جمعیتی پراکنده در
مجموع در محدودهای  1200هکتاری زندگی میکنند که از نظر تراکم جمعیتی ،سرعت رشد حاشیهنشینی و الگوی زیست حاشیهنشینی
نه تنها در کشور بلکه در جهان کم سابقه است .شهردار چابهار تصریح کرد :مشکلی که ما در ساماندهی حاشیهنشینی داریم ،اراضی این مناطق
است که همگی متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن است و الزم اســت برای خدماتدهی به حاشیهنشینان این اراضی به شهرداری واگذار
شود.

زابل–گروهاستانها:فرماندارزابلگفت:سیستانباسهمعضل«بیآبی،خاکوموادمخدر»دستوپنجهنرممیکندوخشکسالیدودههاخیر
مشکالتزیادیرابرایمردماینمنطقهبهوجودآوردهاست.هوشنگناظریافزود:مشکالتناشیازخشکسالیمنطقهسیستانبهدلیلوابستگی
به منابع آب خارجی ،بیشتر از سایر نقاط سیستان و بلوچستان است؛ به طوری که از سال 76خشکسالی در این منطقه آغاز و اکنون تاالب هامون
به طور کامل خشک شده است .فرماندار زابل بیان کرد :با توجه به این وضعیت خشکسالی امسال در سیستان به شدت نمود پیدا کرده است و تبعات
منفیآنهمراهبامشکالتزیادبرایمردمتاپایانسالزراعیادامهخواهدداشت.ویدرادامهبااشارهبهاینکه،دولتتدبیروامیداقداماتبسیارخوبی
در سیستان انجام داده است ،گفت :اجرای طرح 46هزار هکتار آبیاری با لوله زمینهای کشاورزی دشت سیستان از دیگر طرحهای دولت با هدف
استفاده حداکثری از حداقل آب و تخصیص آب زراعی مطمئن به کشاورزان و باغداران است.
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مدیرعامل آبفار خراسا ن رضوی بیان کرد:

اطالعرسانی درباره راهکار مدیریت مصرفآب
مشهد – زهرا آخوندی
شاهرود -حسین بابامحمدی
sanaye_77_66@yahoo.com

دکترشــیبانی گفت :به منظور تســهیل و تسریع
درتشخیص و مداخالت درمانی ،باپیگیری معاونت
درماندانشگاه،مسئولینبیمارستانبهار،مساعدت
ریاست ومعاونت توســعه دانشگاه ،باخریددستگاه
انژکتوروملزومــات وابســته بخــش رادیولوژی
بیمارستان بهار به امکانات الزم برای انجام سی تی
اســکن رنگی به ارزش ریالی یک میلیارد و سیصد
و هفتاد میلیون ریال تجهیز شــد .معاون دانشگاه
علوم پزشکی شاهرود افزود :از این پس با راه اندازی
دستگاه مذکور اعمالی نظیر آنژیوگرافی ریه ،آئورت و
شریانهای محیطی دراین مرکزقابل انجام است .به
این ترتیب به امیدخدا،بخشی ازاعزامهاکه درراستای
تائیدیاردقطعی تشــخیص بیماری مهم وکشنده
آمبولی ریه است ،مرتفع خواهدشد.
در شهر لنگرود صورت گرفت:

اجرای فاز دوم طرح لولهگذاری
جمعآوری آبسطحی

گیالن -نظری راد
Naslefarda466@gmail.com

جلسهبررسیتعیینوتکلیفتبصره ۳واجرایطرح
فاضالب صنعتی در شهر لنگرود با حضور نماینده
مردم شریف شهرستان و فرماندار لنگرود ،شهردار و
اعضای شورای شهر لنگرود و مدیر عامل شرکت آب
و فاضالب استان گیالن در فرمانداری این شهرستان
برگزار شد .شهردار لنگرود اظهار کرد :فاز دوم طرح
لوله گذاری برای دفع فاضالب صنعتی شهر لنگرود
توسط شرکت آب و فاضالب شهری اجرا میشود.
ســید مهدی رجایی تصریح کرد :برای اجرای این
پروژه چهار و نیم میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی
و درآمدهای حاصل از تبصره  ۳تخصیص داده شد و
طی ده روز آینده عملیات اجرایی آغاز میشود .وی
افزود :محل اجرای این پروژه خیابان آزادی حدفاصل
میدان امام حسن مجتبی(ع) تا میدان بسیج است؛
همچنینترمیموبهسازیفاضالبسنتیسطحشهر
لنگرود در دستور کار قرار میگیرد.

نقشمهممخابراتمنطقه
گلستان در رشد شاخصهای ICT
گرگان -فاطمه احمدی

ahmadinazanin1363@yahoo.com

مدیر مخابرات منطقه گلستان با معاونت عمرانی
اســتانداری گلســتان دیدار کرد .درایــن دیدار
شهمرادی با تشریح عملکرد مخابرات درسالهای
اخیر و برشمردن موفقیتهای کسب شده در استان
وکشور افزود :نیاز روز افزن مردم با توجه به پیشرفت
فناوریهای ارتباطــات واطالعات ،ضرورت تالش
بیشتر درجهت تأمین خواســتههای آنان را ایجاد
کرده که با برنامهریزیهای انجام شده ارائه خدمات با
کیفیت وبه روز دردستور کار مخابرات قراردارد .وی
یادآورشد:الزماستعملکردخودراموردارزیابیقرار
دهیموباهمفکریودرایتدرمشتریمداریمتعهد
و مصمم باشیم .وی تأثیر فعالیتهای مخابراتی در
توسعه بخشهای مختلف جامعه بهخصوص استان
را بســیار زیاد دانســت و گفت :با آماده سازیهای
زیرساختی ،نقش مهمی در رشد شاخصهای ICT
استان داشتهایم که بی نظیر اســت .غراوی گفت:
نیاز مردم تغییر کرده و مسئوالن باید بنا به خواست
مردم فعالیت کنند .وی اضافه کرد :زیربنای تمامی
فعالیتهاتوسطحوزه ICTایجادشدهورشدوتوسعه
استان مرهون کیفیت فناوری اطالعات و ارتباطات
است که مخابرات به عنوان متولی ارائه این فناوریها
بایدمجهزبهتجهیزاتوعلمروزدنیاباشدتابتوانیمبه
توسعه و رشد استان که از شاخصههای مهم آن تولید
و اشتغا لزایی است ،دست یابیم.

saboori.fatemeh313@gmail.com

مدیرعامل آبفار خراســان رضــوی با بیان
اینکه یکی از راهکارها بــرای کاهش مصرف
آب ،مدیریت مصرف اســت ،عنوان کرد :باید
در این زمینه کمک شــود تا اطالع رسانی در
جامعه صــورت گیرد و این مســئله نهادینه
شود .مدیرعامل آبفار خراسان رضوی با اشاره
به هفته صرفه جویی در مصــرف آب گفت:
صرفهجویی با عنوان درســت مصرف کردن
و مدیریت مصرف مدنظر اســت ،با مدیریت
مصرف میتوان به حفظ و صیانت از منابع آبی
کمک و آب را برای آیندگان نیز حفظ کرد .از
منظر اقتصادی هم اگر بخواهیم آب بیشتری
تولید کنیم ،درواقع هزینه بیشتری را متحمل
شدهایم؛بنابراینبایکمدیریتمصرفمیتوان
مانع بروز برخی مشکالت شد .محمد دانشگر
با بیان اینکه یکی از راهکارهــا برای کاهش
مصرف آب ،مدیریت مصرف اســت ،عنوان
کرد :باید در این زمینه کمک شــود تا اطالع
رســانی در جامعه صورت گیرد و این مسئله
نهادینه شود .منابع آب تجدیدناپذیر است و
ب هراحتینمیتوانآبذخیرهشدهدرسفرههای
زیرزمینی را به چرخه بازگرداند .در این مسیر
بایدحاکمیتتفکراتکوتاهمدتراازبینمردم
خارج کنیم .وی در خصــوص کاهش میزان
تولید از طریق نوسازی شبکههای آبرسانی
گفت :این نیز یکی از راههای کاهش مصرف
اســت .باید با کاهش هزینههای غیرضروری
اعتبارات خود را صرف جلوگیری از هدررفت
منابع آب کنیم؛ همچنین اقتصاد آب مسئله
ای تأثیرگذار در مدیریت مصرف اســت .در
حال حاضر قیمت تمام شــده هر متر مکعب
آب  1600تومان تمام میشود؛ اما این آب به
مشتری با قیمت  366تومان ارائه میشود که
26درصد هزینه تمام شده است .مدیرعامل
شرکت آب و فاصالب روستایی خراسان رضوی
خاطرنشان کرد :ســرانه مصرف برای شرکت
ما پانزده متر مکعب برای هر مشترک در ماه
است .خوشــبختانه با اقدامات صورت گرفته
70درصد مشترکین الگوی مصرف را رعایت
میکنند که این تعداد 40درصد میزان آب را
مصرف میکنند30 .درصــد دیگر نیز با عدم
رعایت الگوی مصرف 60 ،درصد آب تولیدی
را مصــرف میکنند .محمد دانشــگر با بیان
اینکه بخشی از پارامترهای سرانه مصرف به

مشترکان آب استان مرکزی
 110میلیارد ریال بدهکارند
اراک – رضوان داودی جم
News.arak93@gmail.com

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی
گفت :مشترکان آب این استان در مجموع110
میلیارد ریال در پرداخت نشدن قبض آب بها به
این شرکت بدهکار هستند .عبدالرضا خلیلی
به مناسبت هفته صرفهجویی در مصرف آب
در اراک ،افزود :ســهم بدهکاران قبض آب بها

مسائل بهداشتی و بخشی هم به مصرف شرب
بازمیگردد ،تصریح کرد :در این پارامترها در
بخش مصارف بهداشتی ،نزدیک به  80لیتر
برای هر مشترک در نظر گرفته شده است؛ با
این حال متوســط جهانی این رقم بین  45تا
 50لیتر است .به عنوان نمونه میزان مصرف
هر مشــترک برای اســتحمام  45لیتر است
که میتوان با مدیریت مصرف 20 ،لیتر آن را
صرفهجویی کرد .با همین یک مورد میتوان در
سال پانزده میلیون متر مکعب کاهش مصرف
داشت.
بدهییازدهمیلیاردیمشترکین
تا پایان سال96
وی درباره اینکه نرخ تصفیه هر متر مکعب آب
 1600تومان تمام میشود ،افزود :بهدلیل تعداد
باالیمشترکین،هزینههایتصفیهآببرایما
باالست؛ چون جمعیت کمی تحت پوشش هر
بخش از تأسیسات شرکت قرار دارد که همه
اینها هزینههای نگهداری و تأسیسات دارد.
دریافتی ما از مشــترکین در سال گذشته به
طور میانگین  366تومان بابت هر متر مکعب
آب بود .بــا توجه به آمار ســازمان مدیریت و
برنامهریزی استان ،سهم هزینه هر متر مکعب
آب در سبد هر خانوار روستایی  0.35درصد
بوده است؛ همچنین میزان بدهی مشترکین
استان تا پایان سال گذشته یازده میلیارد تومان
است.دانشگربااشارهبهاثرخشکسالیبرمنابع
آبی استان یادآور شد :متوسط بارندگی طبق
آمار اداره کل هواشناسی در نیم قرن گذشته
 275میلیمتر بوده که طی ده ســال گذشته
این رقم به  210میلیمتر رســیده است .در
سال جاری نیز تاکنون متوسط بارندگی استان
 167میلیمتر بوده که کاهش 26درصدی را
از میانگین بارندگی نشان میدهد .در استان
ما این رقــم تاکنــون  134میلیمتر و کمتر
از متوسط کشوری بوده اســت .پیش بینی
میشود در ســال  97بتوان  98میلیون متر
مکعب آب تولید کرد؛ ولی نیاز اســتان 128
میلیون مترمکعب اســت؛ در حالی که ما 30
میلیون مترمکعب کمبود داریم .مدیرعامل
آبفار خراسان رضوی عنوان کرد :خوشبختانه
با اقدامات اجرایی صورت گرفتــه تقریباً اثر
خشکسالی در حال خنثی شدن است؛ با این
حالخشکسالیبرکیفیتآبنیزاثرگذاربوده
و طبق تحقیقات در بازه زمانی شش ساله EC
آب استان افت کیفیت داشته است و به سمت

شوری حرکت میکند که اگر این روند ادامه
پیدا کند ،میتواند شکل تصاعدی پیدا کند و
بیش از 10درصد فعلی شود .محمد دانشگر
اظهار کرد 207 :روســتای اســتان با بحران
کم آبی مواجه بوده و به  485روســتا با تانکر
آبرسانیمیشود.بخشیازاینمسئلهناشیاز
کمبود آب و بخشی هم ناشی از کاهش کیفیت
آب اســت .در همین ارتباط از سیســتم آب
شیرینکندرسطحاستاناستفادهکردهایمکه
تاکنون 36مورد نصب شده و امیدواریم امسال
بتوانیمبیستدستگاهدیگرنیزبرایاینمنظور
راه اندازی کنیم .به طور کلی نیاز ما برای رفع
این مشکالت  120میلیارد تومان برای اجرای
پروژههاست .سال گذشته 104میلیارد تومان
پیش بینی اعتبار برای استان در این مسیر در
نظرگرفتهشدکه 49درصدآنتخصیصیافت.
وی ادامه داد :طی سه ســال گذشته از محل
اعتبارات استانی و ملی نزدیک به 300میلیارد
تومان اعتبار در این راستا هزینه شده تا نوسازی
و توسعه شبکهها و نیز ایجادمخازن 409روستا
بهبود یابد؛ همچنین  227حلقه چاه برای این
منظور حفر شــده و  68هزار مخزن و 2200
کیلومتر لوله گذاری صورت گرفته است .با این
اقدامات طی این سه ســال از میزان هدررفت
آب 3درصد کاهش یافته و بــه 26.8درصد
رسیده است .دانشگر با بیان اینکه در سال 97
با اعتبارات ابالغی پیشبینی میشود بتوان از
محل اعتبارات استانی و ملی مشکل آب 111
روستا با جمعیت 75هزار نفر را حل کرد ،عنوان
کرد :در مصوبات سفر رئیس جمهور قرار شد
طی سه سال با استفاده از اعتبارات ملی ،بتوانیم

تمامیروستاهارادردلاحجامکاریمجتمعها
از نعمت آب بهره مند کنیم .تاکنون نیز کار به
صورت دیون در حال انجام اســت و انشاءاله
تا اواســط مرداد ماه  47روستا با جمعیت 26
هزار نفر از  111روستا را ساماندهی میکنیم.
مدیرعامل شــرکت آب و فاصالب روستایی
خراسان رضوی در خصوص تأمین اعتبارات
توسعه روستاها از صندوق توسعه ملی گفت:
با موافقت مقام معظم رهبری در سال  94قرار
شد از محل صندوق توسعه ملی اعتباراتی برای
توسعه روستاهای کشور در نظر گرفته شود که
این رقم در سال 500،94میلیون دالر ،در سال
 300 ،96میلیون دالر و امسال  200میلیون
دالر است .برای بهره برداری از این اعتبارات51
مجتمع آبی اولویتدار استان انتخاب شده و به
عنوان احجام کاری تعریف شده است و مبادله
موافقتنامه درباره آن نیز صورت گرفته و تعداد
عملیاتتوسعهسیزدهمجتمعانجامشدهاست
و الباقی مجتمعها پیشرفت فیزیکی 85درصد
دارند .برآورد اعتبار برای پایان اجرای توسعه
این مجتمعها  320میلیارد تومان اســت که
ظرفسهسالوطیمصوبهسفررئیسجمهور
قرار است پرداخت شود .سهم استان از صندوق
توســعه ملی بین  8تا 9درصد بوده است .وی
اضافه کرد :در سال گذشته غیر از مجتمعهایی
که اعتبار آن از محل اعتبــارات ملی تأمین
میشد ،توسعه ده پروژه تک روستایی با اعتبار
ده میلیارد تومان از اعتبــارات ملی نیز دنبال
شد که تاکنون سه مورد آن به خاتمه رسیده
و اجرای هفت روســتای دیگر در دست اقدام
است .پیشبینی میشود این ده روستا به نوزده

روستا افزایش یابد .در حال حاضر میزان بدهی
ما به پیمانکاران طرحها پانزده میلیارد تومان
است.
امســال  19هزار مشــترک
پرمصرفپایشمیشوند
مدیرعامل آبفار خراسان رضوی خاطرنشان
کرد :یکی از برنامههای ما در ســال  97برای
کاهش اثرات خشکســالی و تعدیل بحران،
این است که انشعابات پرمصرف را برای اعمال
مدیریــت در مصــرف پایش کنیــم .در این
راستا قرار است امســال نوزده هزار مشترک
مورد ارزیابی قرار گیرد کــه به طور میانگین
بین  250تا  400لیتر مصرف دارند .توســعه
دامداری در اســتان از نوع ســبک به سمت
سنگین حرکت کرده و این امر باعث افزایش
مصرف شــده است .قســمت عمدهای از آن
 30درصدی که رعایت مصــرف ندارند و 60
درصــد آب را مصرف میکننــد ،در همین
دســته قرار دارند .محمد دانشــگری درباره
شناسایی و رفع انشعابات آب غیرمجاز افزود:
در ســال  4350 ،95انشعاب غیرمجاز کشف
و شناسایی شــد .این میزان در سال گذشته
 6670انشــعاب بوده و پیشبینی میشــود
امســال این رقم به  7200مورد برسد .علت
رشد این رقم نیز خشکسالی و نیاز به منابع
آبی است .مسئله دیگر انشعابات رایگان است
که طی سالهای گذشته مساجد و حسینیهها
جزو آن بوده و با مصوبه مجلس ،امسال مدارس
هم به این مجموعه اضافه شــده اســت .این
مصارف رایگان یکی از انشــعابات پرمصرف
است.

در استان مرکزی در مشترکان حوزه صنعتی
و دولتی بیش از مشــترکان خانگی است .وی
ادامه داد :فرسودگی شبکه آبرسانی در استان
مرکزی موجب شده تا 11درصد آب از چرخه
مصرف خارج شــود و تأمین منابع مالی برای
اصالح و نوســازی این شــبکه از اولویتهای
برنامه شــرکت آبوفاضالب استان مرکزی
است .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
مرکزی گفت5 :درصد از طول وسعت سه هزار
و  600کیلومتری شــبکه آبرسانی شهری
استان مرکزی فرسوده اســت .خلیلی افزود:
میزان بارش در این استان نسبت به متوسط

بلند مدت 18درصد کاهش یافته و  50درصد
از بارندگی که منجر به تغذیه منابع آبی استان
میشود ،کم شده است .وی اظهار داشت :استان
مرکزی از نظر میزان بارندگی در تغذیه منابع
زیرزمینی در زمره پنج استان مشکل دار کشور
اســت که با مدیریت مصرف و فرهنگ سازی
میتواند از این شــرایط عبور کند .مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی گفت :با
وجود تنگناهای مالــی  85درصد طرحهای
آبرسانی این اســتان با صرف  250میلیارد
ریال انجام شده است و دو طرح آبرسانی در
شهرســتانهای دلیجان و محالت 90درصد

پیشرفت فیزیکی دارد .خلیلی افزود :در پنج
سال اخیر ،ســرانه مصرف آب در استان 242
لیتر در شبانه روز بوده که با فرهنگ سازی به
 210لیتر رســید؛ درحالیکه سرانه متعادل
مصرف  150لیتر در استان هدفگذاری شده
است .وی اظهار داشت :در شرایط کم آبی باید
مدیریت سازگاری با مشــکل را عملیاتی و با
بهرهگیریازمشارکتمردمیباکمترینآسیب
از وضعیت خاص عبور کرد .مدیرعامل شرکت
آبوفاضالباستانمرکزیادامهداد:ایناستان
در ارائه خدمات شبکه جمعآوری فاضالب به
مشترکان در زمره استانهای پیشرو است و60

درصد مردم از خدمات شبکه فاضالب بهرهمند
شدهاند .خلیلی افزود96:درصد مشترکان اراک
ازسیستمانشعابفاضالببهرهمندهستندوتا
پایان شهریور ماه جاری این شبکه تکمیل و در
اختیارمشترکانقرارمیگیرد.

نشتیابی بیش از 7هزارو 100کیلومتر
از شبکه گاز گیالن

گیالن -مریم معبدی
Naslefarda466@gmail.com

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از نشتیابی بیش
از هفت هزار و  100کیلومتر از شــبکه و خطوط تغذیه
گاز در سه ماه اول سال جاری در استان خبر داد .حسین
اکبر با اعالم این خبر افزود :این نشــتیابیها در هفده
شهر استان صورت پذیرفته اســت و معادل 29درصد
کل خطوط گاز در استان است .وی با اعالم این موضوع
که میزان نشــتیابی صورت گرفته در بهار امسال یک
رکورد محسوب میشــود ،یادآور شد :شرکت گاز تمام
تالش خود را برای تأمین امنیت تأسیسات و تجهیزات
خود انجام میدهد و در همین راستا عالوه بر نشتیابی
صورت گرفته از شــبکهها ،بیش از  172هزار انشعاب و
 57ایستگاه گاز را در ســه ماه اول امسال مورد بازرسی
و نشــتیابی قرار داده اســت .مهندس اکبر با اشاره به
گسترش شبکه گازرســانی ،بر ضرورت توجه بیشتر و
بازرسی دقیقتر از شــبکه تغذیه و توزیع گاز به منظور
اجتناب از بروز هرگونه حادثــه ناگوار و انتقال مطمئن
گاز به مشترکین عزیز تأکید کرد .مدیرعامل گاز گیالن
اظهارداشت:اینشرکتمسئولتأمینامنیتتأسیسات
گاز تا درب منازل مشترکین است و هیچگونه مسئولیتی
در قبال تجهیزات گازی مانند بخاری ،پکیج ،اجاق گاز،
آبگرمکنو...درداخلخانههاندارد؛فلذامشترکینگرامی
باید با رعایت نکات ایمنی و اســتفاده از وسایل گازسوز
استانداردسببافزایشسطحایمنیمصرفگازدرمنازل
خود شوند.
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سرپرست شهرداری کرج گفت :توجه به مبلمان
شهری در کنار توجه به درآمدها اصل مهمی است
که شــهروندان را راضی نگه میدارد .محمدرضا
احمدی نژاد با اشــاره به لزوم ایجــاد درآمدهای
پایدار در ســازمانها ،گفت :با توجــه به اینکه
سازمان حمل و نقل بار ازعظیمترین سازمانهای
مجموعه مدیریت شهری به شــمار میرود لذا
ضروری اســت عملکرد این ســازمان به سمت
ایجا ِد درآمدهای پایدار سوق پیدا کند .سرپرست
شــهرداری کرج خواســتار پیگیری سازمان در
خصوص راههای دستیابی به درآمدهای حاصل از
حمل بار شد و افزود :به منظور سرعت بخشیدن به
ِ
ایجاد درآمدهای پایدار ،باید راهبردهای درآمدی
در این سازمان بررسی و اجرا شود .وی با اشاره به
اینکه سرپرست جدید ســازمان مدیریت حمل
و نقل بار و مسافر شهری شــهرداری کرج دارای
فکری نو اســت ،اظهار امیدواری کــرد در آینده
شاهد تحولی بنیادین در این سازمان باشیم .وی به
ضرورت توجه به مقوله اقتصاد مقاومتی اشاره کرد
و افزود :اولویتبندی هزینهها مهمترین راهکاری
است که میتواند در این شرایط سازمان را در حوزه
جان دوباره بخشد .احمدی نژاد با تأکید
اقتصادی ِ
بر تقویت درآمدها و کاهش هزینهها ،گفت :وصول
مطالبات در صورتی که در اولویت قرار گیرد کمک
شــایانی به تقویت درآمدهای سازمان میکند.
این مســئول همچنین بر ضرورت ســاماندهی
ِ
رضایت
ایستگاههای اتوبوس اشاره کرد و افزود:
شهروندی از اصلیترین وظیفه شهرداریهاست،
توجه به مبلمان شهری در کنار توجه به درآمدها
اصــل مهمی اســت کــه شــهروندان را راضی
نگه میدارد.

