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اطالعرسانی

پيامك300099004806 :

توجه به زیر ساختها و اتمام پروژههای نیمه تمام ،اولویت کاری شورای پنجم در سال جدید خواهد بود
 شـهرداری سازمانی اسـت که در موارد مختلف
بـا مردم سـرو کار دارد و جـدای از وظایف اصلی خود
بایسـتی بـا دیگـر سـازمانها نیـز همـکاری نمایـد
و توجـه بـه لـزوم یکپارچگـی مدیریـت شـهری در
پایداری و توسـعه یافتگی شـهری اثر بخش اسـت با
ایـن وجـود اثرگذاری مثبت مسـتلزم فراهـم آوردن
شـرایطی اسـت کـه مهمتریـن آن هـا تامیـن منابع
مالی و مشـارکت عمومی اسـت.
همیشـه فعالیـت شـوراها و شـهرداریها در همـه نقـاط
بـا چالشهـای متعـددی روبـرو بـوده اما بایسـتی با توسـعه
عملکـرد؛ انجـام ضرورتهـا و تنگناهـای موجـود و تدویـن
برنامـه از ایـن چالشهـا عبـور کـرد.
 سـخنگوی شـورای شـهر سـیرجان ضمـن عـرض
تسـلیت بـه مناسـبت ایـام فاطمیـه و گرامیداشـت سـالروز
پیـروزی انقلاب اسلامی در خصـوص گـزارش عملکـرد
 6ماهـه ایـن شـورا طبـق مـاده  76قانـون شـوراه هـا کـه
شـوراههای شـهر موظـف میباشـند که عملکـرد خـود را به
اطلاع عمـوم مـردم برسـانند بیـان داشـت :از آغـاز بـه کار
شـورای پنجم در اول شـهریور ماه امسـال تاکنون 32 ،جلسه
رسـمی و علنـی به صـورت عـادی و فوقالعاده و یک جلسـه
غیرعلنـی برای بررسـی نامههـای محرمانه نهادهـای نظارتی
برگزار شـده اسـت.
امیـن صادقی افزود :در 32جلسـه شـورا ،بنا بـه وظیفهای
کـه قانون بر عهده شـورای شـهر گذاشـته اسـت ،نمایندگان
شـورا بـرای عضویـت در کمیسـیونها و مجمعهـای الزم
انتخـاب و معرفی شـدهاند.
وی گفت :ماحصل 32جلسـه شـورا  129بند مصوبه بوده
و تعـداد مکاتبـات دبیرخانـه شـورا  1474فقـره و همچنیـن
ایشـان تعـداد جلسـات تخصصـی در کمیسـیون هـا را 76
جلسـه عنـوان نمـود؛ اعضـای شـورا بـه عنـوان نماینـدگان
شـهروندان و در راسـتای ایفای وظایف نظارتی خود ،تذکراتی
خطاب به شـهرداری و سـایر دسـتگاههای اجرایی در راستای
انجـام وظایف قانونیشـان مطـرح کردندهانـد وهمچنین 22
نطق پیش از دسـتور در جلسـات علنی شـورا بـا هدف توجه
بیشـتر اعضای شـورا ،مسـووالن اجرایی و مدیران شـهری به
موضـوع نطق ،توسـط اعضا ایراد شـده اسـت.
سـخنگوی شـورای شـهر سـیرجان تاکیـد کرد :شـورا در
ایـن مـدت ،عالوه بـر شـهردار و معاونان وی ،میزبـان  26نفر
از مسـووالن شهرسـتان ،سـازمانهای دولتـی و غیردولتـی و
صنفـی بـرای ارایـه گـزارش در حـوزه وظایفشـان بودهانـد؛
حضورمسـوولین و مدیران در جلسـات رسمی شـورا با هدف
تعامـل و نزدیکـی دیدگاههـا بـرای برطرف کردن مشـکالت
شـهر و برنامهریـزی بـرای اسـتفاده از ظرفیتهـای ملـی و
محلی در راسـتای توسـعه شـهر اسـت.
امیـن صادقـی افـزود :در شـورای پنجـم معتقدیـم کـه
مشـکالت بـا همـکاری تنگاتنـگ شـورا ،شـهرداری ،و سـایر
دسـتگاههای دولتـی و غیـر دولتـی برطـرف میشـود.
ایشـان افزود وضعیت موجود آسـفالت معابر ،شهرسـازی،
معمـاری ،زیرسـاخت هـا ،عمـران ،اراضی ،املاک و تفکیک
زمین ،حریم شـهر ،اجتماعی ،فرهنگـی و هنری حمل و نقل
و ترافیک ،محیط زیسـت و خدمات شـهری ،پـروژه فاضالب،
سـاماندهی مشـاغل شـهری در شان مردم شـریف سیرجان
نبـوده و مـا بـه خاطر همهی مشـکالت و نارسـاییها از مردم
شـریف سـیرجان عذرخواهـی نمـوده و قـول مـی دهیـم در
جهت رفع موانع و مشـکالت موجود از هیچ تالشـی فروگذار
نکنیـم .البتـه امـروز احتیـاج بـه یـک کار جهـادی و همت
همهجانبه از سـوی شـورا و مجموعه شـهرداری از یک سـو و
حمایت و یاری مسـوولین شـهر در کنار مشارکت شهروندان
از سـوی دیگـر وجـود دارد تا بتوانیم گوشـ ه ای از مشـکالت
مردمـی را کـه انصافـا الیـق بهترینهـا میباشـند را مرتفـع
کرد.
ایشـان بـا اشـاره بـه ضـرورت چارهاندیشـی بـرای جذب
درآمدهـای پایـدار و موضوع مهـم تامین منابع و شـیوههای
وصـول اعلام کـرد شـهرداری بایـد در صـدد تعریـف منابع
درآمـدی جدیـد بـرای خـود باشـد تـا متضمـن پایـداری
درآمدی مدیریت شـهری باشـد و در همین راسـتا شیوهنامه
سـرمایهگذاری و مشارکت که توسـط واحد درآمد شهرداری
تدوین و جهت تصویب به شـورای شـهر فرسـتاده شـده که
میتوانـد به جذب سـرمایه گذار در یـک چهارچوب منطقی
و اصولـی کمـک نماید.

وی در ادامـه بـا اعلام اینکـه اولویت اول شـورای شـهر و
سـرانجام رسـاندن پروژههای نیمه تمام میباشـد به اقدامات
مهم شـورای شـهر اشـاره کـرد و یادآور شـد :انتخـاب هیات
رئیسـه و کمیسـیونهای داخلـی شـورا -پروسـه انتخـاب
شـهردار ،پیگیـری جهـت تعییـن تکلیـف کارخانـه آجـر و
شـفاف سـازی در مـورد میـزان بدهـی آن – پیگیـری موارد
مربـوط به تعاونی مسـکن کارکنـان شـهرداری ،پیگیری در
خصـوص اتمـام هـر چه زودتـر پایانـه مسـافربری ،همکاری
و نظـارت بـر رونـد اجـرای پـروژه فاضلاب شـهری و ترمیم
آسـفالت معابـر حفـاری شـده،تکمیل پـروژه پالتـو تاتـر
شـهری و سـالن همایشهـا ،بررسـی تفریـغ بودجـه و بیالن
عملکردسـالهای  ،95-94پیگیـری مـوارد مـورد بحث در
جریـان حسابرسـی سـال های  89تـا  92و ارجـاع به مراجع
مربوطـه تصویب خریدن دسـتگاه پیش سـردکن کشـتارگاه
صنعتـی دام شـهرداری سـیرجان و نصـب آن قبـل از اتمـام
سـال  ،96تصویـب خرید تجهیـزات انفرادی و ماشـینآالت
سـازمان آتشنشـانی ،انعقـاد قـرارداد سـه جانبـه با سـازمان
عمـران کرمـان ،بررسـی بودجـه سـال  ،97پیگیـری جـدی
در بحـث تعییـن تکلیـف پـروژه زیـر گـذر صنعـت و تملک
املاک مسـیری ،پیگیـری در خصـوص آسـفالت کوچههـا
و معابـر شـهری ،بررسـی وضعیـت پیمانـکاران رفـت و روب
مناطـق  1و 2شـهری،
 سـخنگوی شـورای شـهر اعلام کـرد بعـد از ارسـال
بودجـه پیشـنهادی سـال  97شـهرداری سـیرجان کـه در
تاریـخ هفتـم بهمـن مـاه بـه دبیرخانه شـورای شـهر ارسـال
شـده ،شـورا جلسـات متعـدد بـا حضـور اعضـای شـورا،
معاونیـن شـهردار ،مدیـران واحدهـای دآمـد و امـور مالـی
شـهرداری ،کارشناسـان مربوطه و اصحاب رسانه تشکیل و با
اولویـت قـرار دادن اتمـام پروژههـای نیمـه تمام به جـا مانده
از سـالهای قبـل و بـا درنظـر گرفتـن چشـمانداز پنج سـاله
شـهرداری سـیرجان مقـرر گردیـد در هفتـه آخـر بهمنمـاه
بودجـه بـه تصویـب شـورا رسـیده و جهـت اطلاع و آگاهی
عمـوم مـردم در اختیـار رسـانهها قـرار گیـرد.
همچنیـن گزارشهای حسابرسـی سـالهای  89تا  92که
به تایید شـرکت تدبیر محاسـب شـرق رسیده به شـورا ارسال

سـازمانهای شـهرداری بـر اسـاس چارت مصـوب جدید
بدیـن شـرح هسـتند :سـازمان حمـل و نقـل بـار و مسـافر،
سـازمان مدیریـت پسـماند ،سـازمان مشـاغل شـهری و
فرآوردههـای کشـاورزی ،سـازمان آتشنشـانی ،سـازمان
آرامسـتا نها ،سـازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شـهری،
سـازمان سـیما منظـر و فضـای سـبز شـهری.
وی گفـت :پس از تعطیلی جایگاههای عرضه گاز سـوخت
شـهرداری کـه دغدغـه و انتقادات مردمـی فراوانی بـه دنبال
داشـت ،پیگیریهـای فراوانـی از سـوی شـهرداری ،شـورا،
مسـوولین شهرسـتان بـه ویـژه نماینـده محتـرم مجلس در
راسـتای رفـع مشـکالت و بدهـیهـای به جـا مانده از سـال
 91و رفـع نواقـص فنـی کـه علت تعطیلـی جایگاههـا بودند.
خوشـبختانه تمامـی جایگاههای سـیانجی راهانـدازی و
فعالیـت خـود را از سـر گرفتند.
 در حـوزه عمـران و شهرسـازی با توجه به گسـتردگی
ایـن حـوزه مـی طلبـد از سـوی شـهرداری یـک گـزارش
اجمالـی و دقیقتـر بـا توجـه بـه نیـاز شـهر بـه فعالیتهای
عمرانـی بازسـازی و بهسـازی و از طرفـی محدودیـت منابع
مالـی جهـت اطلاع افکار عمومی منتشـر گردد ولی سـعی
نمودیـم تعـدادی ازپروژههای در دسـت اقدام را به شـرح زیر
بـه اطلاع افکار عمومی برسـانیم .حـال که بحث آسـفالت با
تالش شـهردار و مجموعه فنی و شهرسـازی شهرداری از سر
گرفتـه شـده و تـا اکنون حـدود بیـش از  60کوچه آسـفالت
و تعـدادی از معابـر اصلـی هـم آسـفالت و در دسـت انجـام
میباشـد و بـه واسـطه بـاال بـردن بهبـود کیفیـت آسـفالت
خـط تولیـد سنگشـکن جدید در حـال نصب جـا دارد ابتدا
از صبـر و تحمـل مـردم به واسـطه تمامی کاسـتیها پوزش
بطلبیـم و همچنیـن از مشـکالتی که در بحث تردد و کسـب
و کار همشـهریان در حیـن انجـام عملیاتهـای عمرانـی بـه
وجود آیـد عذرخواهـی نماییم.
امـور فرهنگـی کـه در فرهنگسـرای شـورا ماننـد

برگـزاری کالسهـای فرهنگـی ،هنـری ،نمایشـگاهها و
کارگاههـای آموزشـی توسـط اسـاتید مجـرب و مـورد تایید
و هنرمنـدان بومـی ،نگارخانههـا پذیـرای آثار هنرمنـدان در
رشـتههای مختلـف فرهنگـی و هنـری از صنایـع دسـتی تا

بـا مدیریـت و توسـعه زیـر سـاختهای الزم نظـارت بـر
ارائـه خدمـات در محـدوده شـهر بیشـتر و مدیریـت اجـرای
پسـماندهای عادی از کاهش تولیـد ،تفکیک از مبداء ،نظافت
عمومـی ،انباشـت و جمـع آوری تـا دفـن بـا دقـت و برنامـه
ریـزی فرهنگـی اقتصـادی شـکل گیـرد ودر بحـث الیروبی،
مرمت ،بهسـازی وجلوگیری از سـد معبر و استفاده غیر مجاز
از معابـر عمومـی وهمچنین ایجـاد و نگهداری سـرویسهای
بهداشـتی عمومـی و نظـارت بـر ایجاد مراکـز عرضـه دام و....
تامیـن امنیـت سلامت شـهروندان برقـرار گردد.
بـا توجـه بـه گسـترش شـهر و مشـکالت محـل دفـن
زبالههـای شـهری در رابطـه بـا جابـه جایـی پیگیـری هـای
الزم از مراجـع ذیصلاح انجام و مرتفع شـدن همه موانع این
جابهجایـی انجـام میگیـرد و اما مرکـز خدماتی در شـهرک
ابوالفضـل بـه گفتـه معاونـت خدمـات شـهری شـهرداری
سـیرجان فعلا جابجایی زبالـه در این مرکز انجام نمی شـود
مگـر در مواقـع خیلـی اضطراری کـه امیدواریم در سـال 97
ایـن مهـم هـم عملیاتی شـود و موجب رنجش سـاکنین این
منطقه نباشـیم.
در بحـث رفـت و روب معابر در منطقه  2شـهری پیمانکار
بـا عقد قـرار دادی  9میلیاردی در حال انجام فعالیت اسـت و
بـا توجـه به اتمام قرار داد پیمانکار قبلـی در منطقه  1قرارداد
پیمانـکار جدیـد مـورد بررسـی در کمیتـه فنـی و بازرگانی
شـهرداری اسـت و در شـرف عقد قرار داد میباشـند.
اقداماتـی کـه در حـوزه معاونـت شـهری شـکل گرفتـه
اسـت جمـعآوری زبالـه :بیـش از  32000تـن ،جمـعآوری
نخاله سـاختمانی منطقه یک و دو شـهری بیـش از  740تن
 ،جمـعآوری الیروبـی منطقـه یـک 1800 :تن ،جمـع آوری
الیروبـی منطقـه دو 1200:تـن ،رفـت و روب منطقـه یـک،
رفت و روب منطقه دو ،تسـطیح بلوارهای ورودی شـهر :بلوار
شـاهد ،بلـوار شـیراز ،بلـوار تهـران ،بریـدن تابلوهـا و حمل با
جرثقیـل ،بلوار شـاهد ،بلـوار امامرضـا (ع)
 در حـوزه خدمـات ایمنـی و آتشنشـانی از ابتـدای
مهرمـاه تـا هجدهـم بهمـن مـاه تعـداد  385مـورد عملیات
اطفـای حریـق و امداد و نجات توسـط مامورین این سـازمان
انجام شـده:

و مـوارد مـورد بحـث در نحوهی عقد قـرارداد ،نحـوه پرداخت
حقالزحمـه بـه تفصیـل ،ضمانتنامـه شـرکت مذکـور ...بـه
طور ویژه در کمیسـون بودجه شـورای شـهر به صورت علنی
و بـا حضـور اصحاب رسـانه در حال پیگیری اسـت که نتیجه
بررسـیها بـه اطالع افـکار عمومی خواهد رسـید.
صادقـی در ادامـه افـزود :بودجـه جـذب شـده درآمـدی
شـهرداری تـا تاریخ  21بهمـن  96مبلـغ 572407225021
ریـال و بسـتانکاری  170026252853ریـال اسـت.
تعداد نیروی انسـانی شـاغل در شـهرداری  1070نفر که(
 643نفر شـرکتی 183 ،نفر رسـمی 156 ،نفر قرار دادی88 ،
نفـر پیمانـی ) حقوق ماهیانـه پرداختی شـهرداری در حدود
 3.200.000.000تومان میباشـد.

هنرهـای تجسـمی و تزیینـی و همچنین اسـتقبال و حضور
دانشآمـوزان مقاطـع مختلـف در دو نوبـت صبـح و عصـر از
این نمایشـگاهها کـه در این رابطه جایـگاه خوبی برای عرضه
آثـار فرهنگـی بوجـود آورده اما برای شـهری مثل سـیرجان
یـک مرکـز فرهنگـی کافـی نیسـت .ضمنـا از اقداماتـی که
در حـوزه ورزش شـهرداری و شـهروندی و فوتبـال بانـوان و
مجموعه باشـگاه فرهنگی ورزشـی شـهرداری سـیرجان تا به
امـروز شـکل گرفته تشـکر مـی گردد امیـد آن داریم دسـت
انـدرکاران امـر بـا افـق دیـد بهتـری نسـبت بـه سـاماندهی
امـورات ورزش شـهروندی رسـیدگی نماینـد.
در حـوزه محیـط زیسـت و خدمـات شـهری اقداماتـی

در حـال شـکلگیری اسـت ولـی مسـتلزم ایـن اسـت کـه

 268فقره آتشسـوزی که طبق آمار هر سـاله بیشـترین
حـوادث آتـش سـوزی بـه ترتیـب مربـوط بـه آتش سـوزی
ضایعـات ،منـازل مسـكوني ،مراكـز تجـاري ،وسـایل نقلیـه،
فضـاي سـبز و درخـت و مراکـز تجـاری میباشـد کـه در
مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال گذشـته 29.4درصـد افزايش
داشـته است.
تعـداد  117مـورد عملیات امـداد و نجات شـهری و جادهای
کـه بیشـترین مـوارد بـه ترتیب مربـوط بـه حیوانـات مزاحم و
مـوذی ،تصادفـات ،گیـر بـودن اشـیای حلقـوی بـه انگشـت
میباشـد و در مقایسـه با مدت مشابه سـال گذشته 17.9درصد
افزایش داشـته اسـت.
تعـداد مجروحیـن ایـن حـوادث 39نفـر کـه بیشـتر مربـوط به
درآمد شش ماهه اول 1396

تصادفات رانندگی اسـت و در مقایسـه با سـال گذشـته 2.5درصد
کاهش داشـته اسـت.
تعـداد کشـته شـدگان  3نفـر کـه بیشـتر در حـوادث رانندگی
بوده اسـت و در مقایسـه با نسـبت مشابه سال گذشـته 200درصد
کاهش داشـته اسـت.
خسـارت تقریبـی کـه به امـوال شـخصی و عمومـی در حوادث
وارد آمـده حـدودا 14549میلیـون ریال اسـت.
 در حـوزه فضـای سـبز مدیریـت احیـاء نگهـداری توسـعه
و بهرهبـرداری عمومـی بـا هـدف زیبـا سـازی و بهبـود کیفیـت
محیطهـای شـهری شـهرداری مکلـف اسـت نسـبت بـه تدوین و
اجرای سیاسـت های تشـویقی جهـت ترغیب شـهروندان به ایجاد
و نگهـداری از فضـای سـبز اقـدام نمایـد.
کمااینکـه تا کنـون اقداماتـی در خصوص حـذف علفهای هرز
بـه میزان 579541متر مربـع ،هرس و سـربرداری درختان16700
اصلـه ،مبـارزه بـا آفـات  1867اصلـه ،الیروبـی  14305متر مکعب
 ،سمپاشـی چمـن و درخـت 55800 :لیتـر ،خاکریزی و تسـطیح:
 1126متـر مکعب ،آمادهسـازی جهت گلکاری ،مزایده دسـتگاهها
و غرفههـا و تنظیـف و رفت و روب سـرویسهای بهداشـتی در این
سـازمان به شـکل جدیتـری در حال پیگیری اسـت.
 در حـوزه حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری بایـد تهیـه و
بهنگامسـازی طـرح جامـع بـا رویکـرد توسـعه شـهری همـراه
بـا افزایـش آگاهـی و ارتقـاء فرهنـگ عمومـی حقـوق و تکالیـف
شـهروندی در زمینـه حمـل و نقـل عمومـی و ترافیـک و اجـرای
طرحهـای امنیتـی تـردد و ایجـاد توقفگاههـای عمومـی و
مناسبسـازی سـامانههای حمـل و نقـل را همـراه با فراهـم کردن
زیـر سـاختهای الزم تدویـن نمایـد.
در نـاوگان حمـل و نقـل بـار و مسـافر در بخـش اتوبوسرانی با
اسـتفاده از  60دسـتگاه اتوبوس فعال روزانه جابجایی  7هزار مسافر
انجام می شـود.
روزانـه کارخانـه آسـفالت بطور میانگیـن  250تن آسـفالت
تولیـد میکند.
در پایان امین صادقی سـخنگوی شـورای شـهر سیرجان با بیان
اینکـه اعضـای شـورا خادمین مردم در شـورای شـهر میباشـند و
بـا ایـن نیـت کـه آمدهاند کـه کمـک کننـد و راه را همـوار نمایند
از تمامـی مشـکالت کـه بـه نوعـی شـهر را در بر گرفتـه و موجب
شـده تـا تالشهای شـهردار و مجموعـه خدوم شـهرداری خدمتی
بـی منـت وسـیع و دشـوار را بـه مـردم ارائـه دهنـد امیدواریـم بـا
ت را
همفکـری ،تعامـل ،تالش و کوشـش جلـوهای دیگر از مشـارک 
بـا همراهـی مسـوولین محتـرم سـازمانهای دولتی و غیـر دولتی
و راهنماییهـا امـام جمعـه محتـرم ،فرمانـدار محتـرم و همراهـی
اصحـاب رسـانه و ارائـه راهکارهای مناسـب و پیگیریهـای بی قفه
نماینـده پرتلاش و سـاعی بـرای تسـهیل در مطالبات شـهرداری
جلـوه دیگـر به نمایش گذاریم بدون شـک مشـکالتی وسـیع برای
شـهروندان وجود داشـته و دارد.
و بـه مـردم اطمینان میدهیم این مشـکالت به دقت در دسـت
بررسـی اسـت و تـا رفع کمبودها نهایت تالش خـود را انجام دهیم

