


شهردارى ها و شوراى شهر باید جزو کسانى باشند که خدمت به مردم را سرلوحه 
کار خود قرار دهند. از این جا آغاز کنند. برنامه هاى زاید و منحرف کننده و حرف هاى 
غیرمرتبط به کار را که عده اى به آنها مبتال بودند و هستند، کنار بگذارند و فقط 
براى مردم کار کنند. مردم همواره در انتخاب هاى مختلف نشان داده اند به دنبال 
خدمت رسانى در پرتو شاخص هاى اصلى انقالب و اسالم هستند و شوراى اسالمى 
شهر و مجموعه شهردارى باید با برادرى و همکارى مبتنى بر منطق و قانون، براى 

خدمت رسانى بیش از پیش به مردم تالش کنند. 

مردم بار امانت سنگینى را بر دوش ما گذاشته اند. هم باید به وظیفه سختى که 
پیش رو داریم واقف باشیم و هم باید افتخار کنیم به اینکه مردم عزیز و بزرگ، 
ما را الیق دانستند که بار مسئولیت اداره کشور را بر دوش بگیریم. باید این 
نکته را باور کنیم که خادم مردم هستیم و این باورمان باشد که کشور و منابع 
و بیت المال، از آن مردم است و ما صرفا باید به مردم خدمت کرده و اجیر و 
خدمتگزار مردم هستیم و این عین بیان پیامبر اسالم)ص( است که فرمود »انا 

اجیرکم« وقتى پیغمبر اسالم چنین مى فرمایند، دیگر تکلیف ما روشن است.

به دست اندرکاران توصیه مي نمایم که قدر این ملت را بدانید و در خدمتگزاري به 
آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نور چشمان ما و اولیاي نعم 
همه هستند و جمهوري اسالمي ره آورد آنان و با فداکاري هاي آنان تحقق پیدا کرد 
و بقاي آن نیز مرهون خدمات آنان است، فروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان را 
از خود بدانید و حکومت هاي طاغوتي را که چپاولگراني بي فرهنگ و زورگویاني تهي 
مغز بودند و هستند را همیشه محکوم نمایید، البته با اعمال انساني که شایسته 

براي یك حکومت اسالمي است.
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امروزه بحث اطالع رسانى و آگاهى دادن به مردم 
که  چرا  است.  برخوردار  باالیى  اهمیت  از  جامعه 
برخى نهادها موظف مى باشند گزارشى از عملکرد 
بر  برسانند.  عموم  اطالع  به  را  خود  فعالیت هاى 
»شهرداري  شهردارى ها،  قانون   ۷۱ ماده  اساس 
از  جامعي  گزارش  بار  یك  ماه  است هر 6  مکلف 
از  شده  انجام  عملیات  کلیه  آمار  هزینه ،  درآمد، 
قبیل خیابان سازي و ساختمان و سایر امور اجتماعي 
و بهداشتي و امثال آن را براي اطالع عموم منتشر 
نماید. در همین راستا شهرداري سیرجان گزارشي 
در  را  مختلف  واحدهاي  و  سازمان ها  عملکرد  از 
قالب این ویژه نامه به اطالع شهروندان مى رساند.



خبر
۴

طي مراسمي با حضور مسوولين 
كشور و شهرستان؛

بلوار قائم-واليت 
افتتاح شد

با حضور استاندار كرمان؛

باند دوم و دور برگردان غیرهمسطح  پل شهید کرم فتحی زاده افتتاح شد 
پل  غیرهمسطح  برگردان  دور  و  دوم  باند 
مسوولین  حضور  با  زاده  فتحی  کرم  شهید 
کشوری، استانی و شهری، با اعتباری بیش از 

50میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
عمومی  روابط  خبر  واحد  گزارش  به 
سیرجان،  شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری 
باند اول پل شهید کرم فتحی زاده در سال 67 
توسط راه آهن جمهوری اسالمی ایران احداث 
شد و با توجه به عبور کمربندی از روی این 
پل و دوطرفه بودن آن، تلفات جانی بسیاری 
طی 28 سال گذشته ساالنه به طور میانگین 
3 کشته و 5 زخمی به دلیل عبور دوطرفه این 
پل در اثر حوادث و سوانح رانندگی به وقوع 
پیوست و عملیات احداث باند دوم پل شهید 
کرم فتحی زاده در خردادماه سال 94 توسط 
راه آهن  همکاری  با  و  سیرجان  شهرداری 
جمهوری اسالمی ایران آغاز و پس از گذشت 
به  در شهریورماه 95  دولت  هفته  در  14ماه 

بهره برداری رسید.
مدیرکل  پورفخری  محمد  مراسم  این  در 
را  سیرجان  شهر  هرمزگان،  استان  راه آهن 
محور ترانزیتی شمال به جنوب کشور خواند 
فتحی زاده  کرم  شهید  پل  دوم  باند  گفت:  و 
که  آهن شهری  راه  تقاطع  بعنوان  آن  از  که 
بصورت روگذر و زیرگذر با احداث دال بتنی 
جمهوری  راه آهن  مشارکت  با  می کنیم،  یاد 
افتتاح شد و طی یکماه آینده  ایران  اسالمی 

به بهره برداری می رسد.
جزو  را  پروژه  دو  این  در  مشارکت  وی 

افزود:  و  برشمرد  راه آهن  پروژه های  محدود 
اینکه  به  با توجه  طبق گزارشات بعمل آمده 
این مسیر ساالنه 8 کشته و زخمی ناشی از 
حوادث رانندگی بر جای می گذاشت، احداث 
اینگونه طرح ها خدمت شایسته ای در راستای 
خواهد  عزیز  هموطنان  و  شهروندان  تکریم 
خدمات  بتوانند  مسوولین  امیدواریم  که  بود 

بیشتری را به مردم ارایه دهند.
و  زمان  هرمزگان  استان  راه آهن  مدیرکل 
نحوه اجرای این طرح را مهم برشمرد و افزود: 
و  پروژه سنگین  این  که  نداشتم  انتظار  بنده 
گفت  باید  و  شود  احداث  14ماه  طی  مهم 
طی  پیمانکاران  و  شهرداری  مجموعه  تالش 
14ماه برای افتتاح پل شهید کرم فتحی زاده 

بسیار ارزشمند و ستودنی است.
و  فنی  معاون  زیدآبادی  حسن  همچنین 
تقدیر  ضمن  سیرجان  شهرداری  شهرسازی 
شرکت  پروژه  این  احداث  در  که  عواملی  از 
داشتند، در خصوص مشخصات فنی باند دوم 
مسیر  گفت: طول  فتحی زاده  کرم  پل شهید 
عرض  متر،   60 پل  عرشه  طول  متر،   1035
برگردان  دور  طول  متر،   13/40 پل  عرشه 
 98400 خاکریزی  متر،   767 غیرهمسطح 
مترمکعب، خاکبرداری شامل نخاله برداری و 
پی کنی 14550 مترمکعب، بتن ریزی 2350 
کیلوگرم،   252116 آرماتوربندی  مترمکعب، 
آسفالت 214000 مترمربع سانتی متر )4900 
تن(، وزن گاردیل و هندریل 54/5 تن، قالب 
بندی فلزی 3410 مترمربع، تعداد باکس های 

بتنی پیش ساخته 6/5 متری 28 عدد، تعداد 
تیرهای بتنی پیش ساخته 20 متری 16 عدد 
متر 16  قطر1/2  به  بتنی  تعداد شمع های  و 
عدد با عمق هر شمع 28متری توسط حوزه 
معاونت فنی و شهرسازی شهرداری سیرجان 

احداث شد.
کرد:  بیان  نیز  سیرجان  شهردار  ادامه  در 
از  یکی  زاده  فتحی  کرم  شهید  پل  احداث 
پروژه های 20گانه ی شهرداری در سال اقتصاد 
به  توجه  با  که  بوده،  و عمل  اقدام  مقاومتی، 
گذشت 28 سال از ساخت این پل که شاهد 
حوادث تلخ رانندگی و جان باختن شهروندان 
و دیگر هموطنان بودیم، دو بانده کردن این 
پل را در اولویت فعالیت های عمرانی شهرداری 

قرار دادیم.
داود قاسمی نژاد افزود: احداث این پروژه 

اصلی  پل  اجرای  بر  عالوه  کوتاه،  زمان  در 
شامل دوربرگردان غیرهمسطح نیز بوده است 
بار در کشور صورت گرفت و  اولین  که برای 
باتوجه به استفاده از این حجم عملیات خاکی، 
ضمن ایمن سازی تردد در این مسیر، گامی در 

جهت اقتصاد مقاومتی برداشته شد.
اجرایی  عوامل  از  قدردانی  ضمن  وی 
شهر  اسالمی  شورای  اعضای  از  پروژه،  این 
نماینده  شهرستان،  ویژه  فرماندار  سیرجان، 
خدوم مردم این شهرستان در مجلس شورای 
اسالمی  جمهوری  راه آهن  شرکت  و  اسالمی 
ایران در خصوص اتمام این پروژه تشکر کرد و 
یادآور شد: با برنامه ریزی های انجام شده، باند 
شهدای  پل  غیرهمسطح  دوربرگردان  و  دوم 
غواص که در مسیر بلوار امام رضا)ع( قرار دارد 

نیز بزودی به بهره برداری می رسد.

شوراي  و  شهرداري  عمومي  روابط  خبر  واحد  گزارش  به 
اسالمي شهر سیرجان، طي مراسمي با حضور مصطفي توان پور 
مدیرکل دفتر برنامه ریزي کالن برق و انرژي وزارت نیرو، شهباز 
حسن پور نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شوراي 
برق  نیروي  توزیع  مدیرعامل  نیا  مهدوي  عبدالوحید  اسالمي، 
جنوب استان کرمان، سیدمحمودحسیني امام جمعه، منصور 
مکي آبادي فرماندار، داود قاسمي نژاد شهردار سیرجان، رییس 
و اعضاي شوراي اسالمي شهر سیرجان و تني چند از مسوولین 
ارشد شهرستان سیرجان، بخش نهایي بلوار قائم-والیت به طول 
4/5کیلومتر به بهره برداري رسید که با احتساب فاز اول، از میدان 
امام علي)ع( تا میدان نیروي دریایي به طول 9کیلومتر زیربار 
ترافیکي رفت. در این مراسم نماینده مردم سیرجان و بردسیر 
در مجلس شوراي اسالمي گفت: پروژه  ای که امروز شاهد افتتاح 
آن هستیم حاصل تالش مجموعه شهرداری است و امیدواریم تا 

پایان امسال چنین پروژه هایی به دفعات تکرار شوند.

حسن پور با اشاره به نامگذاري سال 95 بنام »اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عمل« گفت: شهرداری سیرجان یک کار انقالبی را در 
راستای خدمت بی منت به مردم سیرجان به نمایش گذاشته که 

نشان از همکاري مجموعه شورا و شهرداري را دارد.
وي اذعان کرد: زحمات مهندس داود قاسمي نژاد؛ شهردار 
سیرجان قابل تقدیر است؛ همانگونه که امروز یکي از نیازهاي 
شهرستان را برآورده کرده و همچنین انتظار داریم فعالیت هاي 

عمراني را سرعت بخشند و سیرجاني آباد بسازند.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شوراي اسالمي 
همچنین از تالش هاي شرکت توزیع نیروي برق جنوب استان 
شهرسازي  و  فني  زیدآبادي)معاون  حسن  مهندس  کرمان، 
خدمات  صادقي)معاون  تورج  مهندس  سیرجان(،  شهرداري 
عمران  سازمان  )مدیرعامل  یگانه  رامین  مهندس  و  شهري( 

شهرداري( تشکر و قدرداني کرد.
شهردار سیرجان نیز در این مراسم اظهار داشت: بلوار قائم-

والیت با هدف کاهش ترافیک درون شهري، تسهیل در امنیت 
آمد و شد، افزایش سالمت شهروندان و مناسب سازی عبور و 
مرور به طول 9کیلومتر از میدان امام علي)ع( تا میدان نیروي 
دریایي احداث شده است. وي یادآور شد: این طرح با اعتباري 
بالغ بر45میلیارد ریال و با نظارت حوزه معاونت فني و شهرسازي 
عمران  سازمان  همکاري  با  1سال  طي  سیرجان  شهرداري 
شهرداري، شرکت نما برج بافت، شرکت محور گستر، شرکت 
سازگان افزار یزد و جهادگران خیبر انجام شده است. گفتني 
است در این مراسم کلنگ زني فاز اول پروژه مجموعه فرهنگي 
هنري مشاهیر سیرجان و تملک و بازگشایي بلوار شهید زندي نیا 
انجام، و از پروژه مجتمع سازمان هاي شهرداري بازدید شد. در 
پایان این مراسم ضمن تقدیر شهباز حسن پور نماینده مردم 
سیرجان و بردسیر در مجلس شوراي اسالمي از داود قاسمي نژاد 
شهردار سیرجان با اهداي لوح سپاس، از پیمانکاران پروژه بلوار 

قائم-والیت نیز قدرداني شد.
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 بازديد نماينده مجلس از غرفه های 
فرهنگی شهرداری در ايام نوروز

نماینده مردم شهرستان های سیرجان 
غرفه های  از  مجلس،  در  بردسیر  و 
بازدید  نوروز  ایام  در  شهرداری  فرهنگی 
و از مجموعه شهرداری و شورای اسالمی 

شهر سیرجان تقدیر کرد.
عمومي  روابط  خبر  واحد  گزارش  به 
شهر  اسالمي  شوراي  و  شهرداري 
و  فعالیت ها  پور  حسن  شهباز  سیرجان، 
و  طرح ها  اجرای  در  شهرداری  اقدامات 
ایجاد بستر مناسب شهری در ایام نوروز 
را قابل تقدیر دانست و خاطرنشان کرد: 

در سال گذشته با تعامل شورای اسالمی 
پیشرفت های  و مجموعه شهرداری  شهر 
وضعیت  سوی  به  حرکت  در  خوبی 

مطلوب و مناسب صورت گرفته است. 
وی جایگاه و نقش شهرداری در اداره 
کرد  ارزیابی  حیاتی  بسیار  را  شهر  امور 
که  است  نهادی  تنها  گفت: شهرداری  و 
تمامی شهروندان در طول دوران حیات 

خود با آن ارتباط دارند .
نماینده مردم سیرجان و بردسیر تالش 
شهردار و کارکنان شهرداری را در جهت 

رفع مشکالت مردم قابل تحسین و تقدیر 
ارزیابی کرد و ادامه داد: هر کس هدفش 
اذهان  در  همواره  نامش  باشد،  خدمت 

عمومی با نیک نامی ماندگار خواهد بود.
شهباز حسن پور اظهار امیدواری کرد: 
روند مطلوب فعالیت های عمران شهری با 
همت و اهتمام هر چه بیشتر ادامه یابد. 

را  نوروز  باستاني  عید  پیامي  در  وي 
ادامه تصریح کرد: »بنی  و  تبریک گفت 
آفرینش  در  که  یکدیگرند،  اعضای  آدم 
آورد  بدرد  عضوی  چه  گوهرند،  یک  ز 
روزگار، دگر عضوها را نماند قرار، تو کز 
محنت دیگران بی غمی، نشاید که نامت 
نهند آدمی؛ ایرانیان از دیرباز تا کنون به 
فرهنگ چندین  و  تمدن  با  ملتی  عنوان 
هزار ساله همواره در جهان منادی صلح 
امروز  نیاز  مسلما  بوده اند.  دوستی  و 
وحشت  هیوالی  از  عبور  جهانی  جامعه 
صلح  زیبای  فرهنگ  به  جنگ  انگیز 
از این رو بشر امروز برای  دوستی است. 
ایجاد جامعه ای عاری از هرگونه خشونت 
عزت  و  کرامت  برابر  در  تعظیم  سر  باید 
رنگ،  هر  از  فارغ  و  آورد  فرود  انسانی 

بخش  حیات  فرهنگ  به  گویش  و  نژاد 
صلح روی آورد. اینک و در جلوه کنونی 
این وانفسای جنگ، ترور  از جهان و در 
بی  ناامنی،  عمده  عامل  که  خشونت  و 
در  نیافتگی  توسعه  و  ستمگری  عدالتی، 
جهان است؛ جنگ طلبان باید به آن رشد 
رسیدن  برای  که  برسند  فکری  و  ذهنی 
خود  از  تن  باید  بشر  بلند  آرزوی  به 
تنها  و  شست  خواهی ها  خود  و  بینی ها 
بشر چون  اصلی  نیازهای  به  پرداختن  با 
امنیت، آموزش و پرورش، محیط زیست 
که  است  همگان  برای  پایدار  توسعه  و 
یافت.  بلند دست  آرزوی  آن  به  می توان 
مردم متمدن  از شما  نمایندگی  به  بنده 
و  سیرجان  شهرستان های  فرهنگ  با  و 
بردسیر در آستانه سال جدید، از برگزار 
کنندگان غرفه های فرهنگی، هنری بویژه 
غرفه صلح و همچنین از اعضاي شورای 
اسالمي شهر و شهرداری تقدیر و تشکر 
می توان  که  معتقدم  چند  هر  می کنم؛ 
برای استقبال از بهار و مهمانان نوروزی 
بینی  پیش  دیگری  متنوع  برنامه های 

کرد«.
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شهری  خدمات  معاون 
شهرداری سیرجان گفت: طرح 
رفع سد معبر در معابر عمومی 
سطح شهر سیرجان از 1 مرداد 

آغاز  شد.
گفتگو  در  صادقی  تورج 
عمومی  روابط  خبر  واحد  با 
اسالمی  شورای  و  شهرداری 
شهر سیرجان افزود: طرح رفع 
و  جامع  صورت  به  معبر  سد 
شهرداری،  همکاری  با  کلی 
انتظامی،  نیروی  دادستان، 
راهنمایی و رانندگی و شورای 
به  احترام  هدف  با  اصناف 
حقوق شهروندان و سهولت در 
پیاده  عابرین  مرور  و  عبور  امر 

در پیاده روها و معابر عمومی انجام خواهد 
شد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع رفع سد 
از  معبر  سد  داشت:  اظهار  شهری  معبر 
جمله مواردی است که موجب اختالل در 
رفت و آمد عابرین پیاده از محل های پیاده 
راستا  همین  در  که  می شود  رو  سواره  و 
دوره گرد،  کسبه  دستفروشان،  کسبه، 

حال  در  تجاری  و  مسکونی  مجتمع های 
ساخت باید نسبت به رفع سد معبر تا اول 
مرداد در معابر عمومی و انهار اقدام کنند.

شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
روانی  آرامش  ایجاد  راستای  در  سیرجان 
شهروندان، رفع سد معبر را بسیار ضروری 
افزود: شهرداری برابر تبصره 1  دانست و 
بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها موظف 

است معابر، پیاده روها، میادین و خیابان ها 
معبر  سد  گونه  هر  از  و  دارد  نگه  باز  را 

توسط افراد جلوگیری کند.
برخی  نظر  به  اشاره  با  صادقی  تورج 
از آیات عظام و مراجع تقلید یادآور شد: 
به موضوعی  افراد جامعه شاید  از  عده ای 
که از لحاظ قانونی جرم باشد توجه نکنند 
و آن را انجام دهند و به راحتی از کنارش 

بگذرند، ولی اگر همین افراد با 
توجه به اعتقادات مذهبی که 
عمل  که  باشند  متوجه  دارند 
اشکال  شرعی  لحاظ  از  آنها 
دارد و مراجع نسبت به این امر 
مهم فتوا صادر کردند، از انجام 

این عمل خودداری می کنند.
مکان های  از  استفاده  وی 
مردم  طبیعی  را  حق  عمومی 
برشمرد و افزود: هیچ کس چه 
نمی تواند  حقیقی  و  حقوقی 
مردم  مشروع  استفاده  مانع 
طبق  و  شود  مکان ها  این  از 
هیچ  به  شهرداری ها  قوانین 
اشغال  مجوز  صنفی  واحد 
سطوح معابر داده نشده است 
و  کسبه  از  یک  هیچ  اساس  این  بر  و 
واحدهای صنفی اجازه ندارند از پیاده رو 
برای گذاشتن میز و صندلی و کاال استفاده 
کنند و معابر عمومی  بر اساس قانون قابل 
معبر  سد  و  نیست  اشخاص  به  واگذاری 
تخلفی است که در قانون پیش بینی شده 
و برای متخلفان آن مجازات در نظر گرفته 

شده است.

برخورد جدی شهرداری سیرجان با عوامل سد معبر
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و  پایانی سال  روزهای  در  نوروز 95  از  استقبال  ستاد 
نخستین روزهاي سال جدید با همکاري تمامی واحدهای 
محوله  وظایف  پیاده سازی  مشغول  سیرجان  شهرداری 
شدند تا بتوانند شهر را آماده استقبال از نوروز و میهمانان 

نوروزی کنند.
به گزارش واحد خبر روابط عمومي شهرداري و شوراي 
اسالمي شهر سیرجان، رنگ آمیزي معابر اصلي شهر، خط 
کشي آسفالت خیابان ها، راه اندازي رادیو پارك، راه اندازي 
روز  مراسم  برگزاري  شهري،  تزیینات  مسافرین،  کمپ 
نیروهاي  حضور  با  صلواتي  ایستگاه  راه اندازي  پاك،  شهر 
آتش نشاني، آماده سازي پارك ها و فضاي سبز شهري، راه 
در  ایران  220متري  پرچم  اهتزاز  اتوبوس شادي،  اندازي 
میدان امام علي)ع( و میدان کشتي و میدان منطقه ویژه 

از مهمترین فعالیت هاي شهرداري در ایام نوروز است.
تلفني  تماس هاي  نوروزي طي  مسافران  است  گفتني 
و حضوري از این اقدامات و فعالیت هاي شهرداري تشکر 

و قدرداني کردند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی سیرجان 
از ادامه روند نوسازی تاکسی های فرسوده 

در سالجاری خبر داد.
گفتگو  در  زیدآبادی  افشار  حسین 
و  شهرداری  عمومی  روابط  خبر  واحد  با 
ضمن  سیرجان،  شهر  اسالمی  شورای 
اینکه  به  توجه  با  گفت:  مطلب  این  بیان 
ناوگان  خودروهای  از  زیادی  بخش  عمر 
و  رسیده  اتمام  به  کشور  تاکسیرانی 
از  نیز  سیرجان  شهر  تاکسی های  طبیعتا 
این قاعده مستثنا نیستند، طرح نوسازی 
ناوگان تاکسیرانی سیرجان همچنان ادامه 

دارد.

زیادی  تعداد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شهری  درون  تاکسی  خودروهای  از 
امر  این  که  شده اند  فرسوده  سیرجان 
موجب آلودگی هوا و استهالك باالی این 
خودروه شده افزود: طرح نوسازی ناوگان 
سال  ماه  بهمن  از  سیرجان  تاکسیرانی 
آغاز  کشور  سراسر  با  همزمان  گذشته 
شده و تاکنون تعداد 76 دستگاه تاکسی 

فرسوده در این طرح شرکت کرده اند.
سازمان  مدیرعامل  افشار  حسین 
تاکسیرانی سیرجان ادامه داد: امیدواریم 
این طرح تا نیمه اول سال جاری نتایج 

مطلوبی به همراه داشته باشد.

و  استاندار  معاون  اندیشي  هم  نشست 
فرماندار ویژه شهرستان سیرجان با مدیران ارشد 
شهرداري در راستاي منویات مقام معظم رهبري 
و نامگذاري سال 95 بنام اقتصاد مقاومتي، اقدام 
و عمل در دفتر شهردار برگزار شد. به گزارش 
شوراي  و  شهرداري  عمومي  روابط  خبر  واحد 
مکي آبادي؛  منصور  سیرجان،  شهر  اسالمي 
و  اقدامات  سیرجان،  شهرستان  ویژه  فرماندار 
تقدیر  قابل  را  شهرداري  نوروزي  فعالیت هاي 
نگاه  باید  شهرداري  مدیران  افزود:  و  دانست 
کنند  باور  را  و خود  داشته  کارها  به  مسووالنه 
و تمام تالش خود را در حفظ حقوق بیت المال 
و شهروندان را براي رضاي خدا بکار گیرند. وي 
با اشاره به مشکالت شهرداري افزود: سیرجان از 
نظر ساختار شهري، مشکالت زیادي از سنوات 

گذشته دارد که این موانع و مشکالت یک شبه 
شهرداران  گذشته   ادوار  در  نیست.  حل  قابل 
پول را سپرده مي کردند که اکنون خوشبختانه 
جایگزین آن، پروژه هاي زیرساختي و زیربنایي 
به همت شهردار و شوراي اسالمي شهر در حال 
در  موجود  اقتصادي  مشکالت  اما  است؛  انجام 
شهرداري هاي کشور باعث شده که پروژه ها نیمه 
با تعامل و همدلي بیشتر  تمام بمانند که باید 

کارها را به اتمام رساند.
و  شورا  اعضاي  حمایت  به  استاندار  معاون 
همکاري دیگر نهادها با شهرداري اشاره کرد و 
یادآور شد: همه ما به عنوان مسوول موظفیم در 

راستاي توسعه همه جانبه شهري کمک کنیم.
رییس  خواجویي  اسماعیل  نشست  این  در 
شوراي اسالمي شهر سیرجان نیز از فعالیت  هاي 

زیربنایي شهرداري قدرداني و حمایت کرد.
ضمن  سیرجان  شهردار  نژاد؛  قاسمي  داود 
سال  در  شده  انجام  اقدامات  از  گزارشي  ارایه 

گذشته، نوید افتتاح بلوار قائم و والیت و پل هاي 
غیر همسطح شهیدکرم فتحي زاده و شهداي 

غواص در آینده اي نزدیک را داد.

تقدير مسافران از فعالیت هاي نوروزي شهرداري

ادامه روند نوسازی ناوگان تاکسیرانی در سال جاری

تقدير معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان سیرجان از فعالیت هاي شهرداري در نوروز 95
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نمايش نگارخانه نیايش 
در سطح شهر 

بهسازی آسفالت خیابان های پر تردد انجام شد

پس از كش و قوس های فراوان؛

بیلبوردهای شهری به مزايده گذاشته شد

به مناسبت ماه مبارك رمضان و نیز توسعه و اهمیت 
واالی هنر، بیش از 30 اثر فاخر و ناب هنر قرآنی ایران 
انتخاب و توسط جمعی از اساتید طراز اول ایران به رشته 
تحریر در آمده که از سوی روابط عمومی شهرداری و 
سطح  بیلبوردهای  در  سیرجان  شهر  اسالمی  شورای 
شهر نصب و به نمایش گذاشته شد. به گزارش واحد 
اسالمی شهر  و شورای  عمومی شهرداری  روابط  خبر 
سیرجان، این آثار که با موضوع قرآنی و از آثار مفاخر 

هنری ایران است، خط نسخ، ثلث و نستعلیق از قدما 
و اساتید بزرگ معاصر ایران با کیفیت و تایید اساتید 
روی  بر  شهری  تبلیغات  جای  و  شد  طراحی  هنری 
بیلبوردها را گرفت. گفتنی است مجموعه ی این آثار که 
منابع آن موزه قرآن و عترت، موزه آستان قدس رضوی و 
گنجینه های شخصی است، »نگارخانه نیایش« نامگذاری 
شده و توسط استاد مجتبی سبزه به صورت اسکن اصل 

طراحی و در بیلبوردها به نمایش در آمد.

به منظور بهبود وضعیت آسفالت 
خیابان  شهر،  سطح  خیابان هاي 
قدس شمالی، خیابان ابن سینا، بلوار 
سید احمد خمینی، خیابان رازی، 
خیابان نصیری شمالی و جنوبی و 

خیابان مقداد آسفالت شدند.
روابط  خبر  واحد  گزارش  به 
شوراي  و  شهرداري  عمومي 
زند  امین  سیرجان  شهر  اسالمي 
سخنگوی شهردار سیرجان ضمن 
داشت:  اظهار  مطلب  این  بیان 
اقدامات  از  یکي  حاضر  حال  در 
مهمي که در دستور کار مجموعه 
شهرداري قرار دارد، آسفالت معابر 
معابر  مناسب  آسفالت  که  است 

به  خواسته های  از  یکی  شهر  خیابان های  و 
از  از شهرداری است و یکی  حق شهروندان 
مهمترین ویژگی های یک شهر زیبا وضعیت 
مناسب معابر شهری است که تاثیر زیادی بر 

منظر شهر از نگاه هر رهگذر دارد.
وی گفت: تثبیت بستر، زیرسازي و آسفالت 
این معابر با اعتباری بیش از 14 میلیارد ریال 

و سطح آسفالت حدود 50 هزار مترمربع انجام 
گرفت.

در خصوص مشکالت  سخنگوی شهردار 
درصدی   80 کاهش  گفت:  شهرداری  مالی 
ساخت و ساز در این شهر و همچنین عدم 
و  معدنی  شرکت های  از  مطالبات  تحقق 
سایر  و  شهرداری  این  شده  باعث  صنعتی 

شهرداری ها با کمبود جدی نقدینگی مواجه 
شوند که این شهرداری باصرفه جویی شدید 
و  پتانسیل  تمام  خود  جاری  هزینه های  در 
توان خود را برای اجرای 20 پروژه شاخص 
زیربنایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی 

قدم بردارد.
زند آسفالت خیابان ها و معابر سطح شهر 

را یکي از دغدغه هاي اصلي مردم 
برشمرد و یادآور شد: دلیل خرابی 
برخی از معابر و خیابان های سطح 
سازی  زیر  و  آسفالت  عدم  شهر 
و  کرد  بیان  گذشته  در  مناسب 
چندین  در  متاسفانه  داد:  ادامه 
به  سال گذشته آسفالت در شهر 
صورت جدی انجام نگرفته و این 
شده،  هم  روی  امروز  خرابی ها 
برخی  متعدد  حفاری های  که 
سازمان ها و دستگاه های خدماتی 
تاسیسات  فرسودگی  همچنین  و 
آبی شهر نیز بر این وضع تاثیر گذار 

بوده است.
این  نیز  امسال  افزود:  وي 
آسفالت  جهت  را  خود  عزم  تمام  شهرداري 
معابر مهم و پرتردد شهر بکار گرفته و انشاا... 
از  توجهي  قابل  پایان سال بخش  تا  بتوانیم 
خیابان ها و معابر شهر را آسفالت انجام دهیم 
و  زیربنایي  کارهاي  اجراي  داریم  اعتقاد  و 
اساسي و ماندگار مهمترین خدمت شهرداري 

و شوراي اسالمي شهر به شهروندان است.

تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی که بیش 
و  شرکت ها  برخی  اختیار  در  سال   10 از 
و  کش  از  پس  بود،  تبلیغاتی  کانون های 

قوس های فراوان به شهرداری واگذار شد.
عمومی  روابط  خبر  واحد  گزارش  به 
شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان، 
بیش از 30 تابلوی تبلیغاتی توسط شهرداری 
سیرجان که طی 15  سال  گذشته در اختیار 
تعدادی از شرکت های تبلیغاتی قرار گرفته 
بود، پس از پایان قرارداد شرکت ها حاضر به 
باز پس دادن تابلوها نشدند که با پیگیری 

شهرداری و سازمان پارك ها و فضای سبز 
انتظامی  عوامل  و  دادستان  همکاری  و 
واگذار  شهرداری  به  سیرجان،  شهرستان 

شدند.
که  تبلیغاتی  شرکت های  از  بسیاری 
گونه  این  دریافت  دنبال  به  سال هاست 
این  اکنون  بودند  شهرداری  از  تابلوهای 
فرصت را پیدا کردند که با شرکت در مزایده، 
بتوانند از این تابلوها استفاده کنند و بدین 
تبلیغاتی  شرکت های  بین  عدالت  ترتیب 

برقرار شد.

قرارداد این شرکت های تبلیغاتی که طی 
سال های اخیر به گونه ای تنظیم شده بود که 
هزینه ی بسیار ناچیزی به شهرداری پرداخت 
می شد که درآمد آنچنانی از این تابلوها عاید 

شهرداری نمی شد.
اکنون با برگزاری این مزایده ساالنه حدود 
1میلیارد تومان درآمدزایی برای شهرداری 
در  این طریق شهرداری  از  که  ایجاد شده 

حفظ بیت المال اقدام کرده است.
گفتنی است شرکت هایی که این تابلوها را 
در اختیار داشتند طی ماه های اخیر در برابر 

واگذاری تابلوها مقاومت کرده و حاضر به باز 
پس دادن این اموال به شهرداری نشده بودند 
که طی برگزاری نشست ها توسط سازمان 
پارك ها و فضای سبز و همکاری دادستان و 
عوامل انتظامی این تابلوها بازپس گرفته شد.

قابل ذکر است به منظور برقراری عدالت 
میان شرکت های تبلیغاتی، دور جدید مزایده 
تمامی تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی، برگزار 
 شده تا تمامی شرکت ها چه از قبل بوده و چه 
به تازگی وارد می شوند بتوانند در این مزایده 

شرکت کنند.
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برتر  کار  اسالمي  شوراهاي  اعضاي 
روز  بمناسبت  کشور  سراسر  استان هاي 
آیت ا...  حضرت  با  کارگر  و  کار  جهاني 
اسالمی دیدار  انقالب  خامنه ای رهبر معظم 

کردند.
عمومي  روابط  خبر  واحد  گزارش  به 
سیرجان،  اسالمي شهر  شوراي  و  شهرداري 
داود قاسمي نژاد شهردار سیرجان به همراه 
اداري  مالي  معاون  زاده  معتمدي  محمد 
شهري  خدمات  معاونت  صادقي  تورج  و 
رییس  درفشي  مرتضي  نیز  و  شهرداري 
در  سیرجان  شهرداري  کار  اسالمي  شوراي 

این دیدار حضور داشتند.
حضرت آیت ا... خامنه ای در این دیدار، با 

تجلیل از وفاداری و ثبات قدم جامعه کارگری در قبال 
انقالب و نظام، بر حل مشکالت جامعه کارگری،تقویت 
و  کاال  قاچاق  با  جدی  مقابله  ضرورت  داخلی،  تولید 

تاکید  ایرانی  مشابه  دارای  کاالهای  واردات  ممنوعیت 
کردند و با اشاره به ادامه خصومت های آمریکا افزودند: 
تحریم های  بر  اصرار  با  اعتماد،  غیرقابل  آمریکایی های 

ایجاد  با  می کنند  تالش  ایران  مختلف 
ایران هراسی، عماًل در راه تعامالت اقتصادی 

کشور با خارج، مانع تراشی کنند.
و  زحمات  از  تشکر  با  انقالب  رهبر 
اظهار  و  کشور  کارگری  جامعه  تالش های 
تالش  و  کار  کارگران،  به  نسبت  ارادت 
هر  گفتند:  و  خواندند  ارزش  را  جامعه  در 
اعم  فردی که در جامعه مشغول کار است؛ 
دانشجو،  دانشگاه،  استاد  وزیر،  مسوول،  از 
عمومی  معنای  به  دیگران،  و  مدیر  طلبه، 
ارزش  تولید  واقع،  در  و  است  کارگر  کلمه 

می کند.
برخی  در  البته  افزودند:  ایشان 
به  وابسته  گاه  و  بزرگ  عمدتاً  فروشگاه های 
دستگاه های دولتی، همه اجناس، خارجی است که این 
بهبود  و  ایرانی  کارگر  بیکاری  موجب  عماًل  زشت،  کاِر 

وضع کارگر خارجی می شود.

مناسبت  به  شهروند  بزرگ  جشن 
مهدی)عج(،  حضرت  سعادت  با  میالد 
همام،  امام  این  والدت  شب  با  همزمان 

در مقابل شهربازی برگزار شد.
عمومي  روابط  خبر  واحد  گزارش  به 

شهر  اسالمي  شوراي  و  شهرداري 
سیرجان، در اعیاد شعبانیه و به مناسبت 
حضرت  حسین)ع(،  امام  والدت  سالروز 
همچنین  و  امام سجاد)ع(  ابوالفضل)ع(، 
عالم  منجی  یگانه  سعادت  با  میالد 
موعود)عج(،  مهدی  حضرت  بشریت 
با  سیرجان  شهرداری  عمومی  روابط 
هنری  و  فرهنگی  گروه های  همکاری 
اقدام به برگزاری جشن های بسیاری در 

سطح شهر کرد.
شهروند  بزرگ  جشن  است  گفتنی 
برنامه های  اجرای  و  نورافشانی  با  همراه 

شاد و مفرح خواهد بود.

شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
سیرجان از انتقال جمعه بازار به بلوار خلیج 
فارس خبر داد. تورج صادقی در گفتگو با 
واحد خبر روابط عمومی شهرداری و شورای 
اسالمی شهر سیرجان ضمن اعالم این خبر 
گفت: با توجه به مشکالت و مزاحمت هایی 
که جمعه بازار در مکان قبلی واقع در بلوار 
بهشت  صادقی)جنب  جهانبخش  استاد 
مصوبه  اساس  بر  بود،  کرده  ایجاد  زهرا( 
ستاد  و  سیرجان  شهر  اسالمی  شورای 
تنظیم بازار شهرستان، جمعه بازار به بلوار 

خلیج فارس انتقال یافت.
مکان  انتخاب  دلیل  خصوص  در  وی 

جدید جمعه بازار افزود: با توجه به اینکه در 
این رابطه باید مالکیت زمین با شهرداری 
باشد، نزدیکترین مکان موجود بلوار خلیج 
فارس بود که هم از لحاظ ترافیک و دیگر 

مسایل، مشکلی وجود ندارد.

چند  تني  و  شهر   اسالمي  شوراي  اعضاي 
ملي  روز  بمناسبت  کشور  سراسر  شهرداران  از 
با رییس جمهور و اعضاي هیات دولت  شوراها 

دیدار کردند.
به گزارش واحد خبر روابط عمومي شهرداري 
قاسمي  داود  سیرجان،  شهر  اسالمي  شوراي  و 
صادقي  حمزه  همراه  به  سیرجان  شهردار  نژاد 
عضو شورا و جمعی از نمایندگان شورای شهرها 

و روستاهای سراسر کشور و تعدادی از اعضای 
شورای شهر تهران، حجت االسالم حسن روحانی 
رییس جمهوری و رحمانی فضلی وزیر کشور در 
سالن اجالس به مناسبت سالروز تاسیس شوراها 

گردهم آمدند.
نمایندگان شوراهای  از  برخی  دیدار  این  در 
شهرها، وزیر کشور و معاون وی، مهدی چمران 
به عنوان رییس شورای عالی استان ها و رییس 

جمهوری به بیان سخنانی پرداختند.
در این مراسم تحقق مدیریت یکپارچه شهری 
ایجاد و افزایش درآمدهای پایدار برای مدیریت 
شوراها  اختیارات  کاهش  از  نگرانی  و  شهری 
توسط مصوبات مجلس یا از طریق برنامه ششم 
و هیات دولت جزو موضوعات محوری سخنان 

مطرح شده از سوي رییس جمهور بود.
سخنان  ادامه  در  همچنین  روحاني  حسن 

خود بر حفظ و نگهداشت محیط زیست تأکید 
برخی  و  سبز  فضای  رفتن  بین  از  به  و  داشت 

باغات در شهرها اشاره کرد.
که  الیحه ای   4 از  نیز  کشور  وزیر  معاون 
درحال آماده شدن است خبر داد گفت: الیحه 
ایجاد مدیریت یکپاره شهری، ایجاد درآمدهای 

پایدار در حال بررسي و اقدام است.

ديدار شهردار سیرجان و اعضاي شوراي اسالمي کار برتر کشور 
با مقام معظم رهبري

همزمان با شب نيمه  شعبان؛

آسمان سیرجان نورافشانی  شد
جمعه بازار به مکان جديد

 انتقال يافت

بمناسبت روز ملي شوراها؛

اعضاي شورا و شهرداران کشور با ريیس جمهور ديدار کردند
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گزارش

 تهیه و ارسال بیش از 140 خبر توسط واحد خبر به 
نشریات و سایت های خبری محلی و کشوری

 چاپ و انتشار 26 شماره نشریه وصال
 چراغانی میدان امام علی)ع(

 چراغانی خیابان ها و میادین سطح شهر
 توزیع پاکات زباله در روز طبیعت و برگزاری مراسم  

قرعه کشی و اهدای جوایز به افراد شرکت کننده
 نورافشانی شب والدت امام علی)ع(

 نصب پایه پرچم
مبارك  ماه  ایام  در  جماعت  نماز  مراسم  برگزاری   

رمضان و مسابقه اهدای جوایز
 پذیرایی مردمی روز والدت امام رضا)ع(

افتتاح پل شهید کرم   آماده سازی تشریفات مراسم 
فتحی زاده

 تجلیل از کارکنان پژوهشگر شهرداری
 همکاری با نهادها و ادارات در برپایی مراسمات ملی و مذهبی

 راه اندازی اتوبوس شادی در ایام نوروز
 برگزاری مراسم روز زمین پاك

 برگزاری جشن ازدواج توانخواهان
 برگزاری جشن بزرگ شهروند روبروی مهدیه به مناسبت 
به  از شهروندان  نفر  هزار  ده  از  بیش  با حضور  نیمه شعبان 

همراه نورافشانی آسمان
ادارات در سالن مهر  از 150 مراسم ویژه   برگزاری بیش 

شهرداری
 جمع آوری و ثبت کارنامه های دانش آموزان پرسنل شهرداری

 برگزاری جشن دانش آموز
 برپایی نگارخانه نیایش در ایام ماه مبارك رمضان

 ثبت عکس و فیلم از پروژه های شهرداری
 حضور در جشنواره روابط عمومی های شهرستان و کسب رتبه برتر

 بررسی و پیگیری فاکتورهای مربوط به انتشار مناقصات
 آگهی ها و رپرتاژهای چاپ شده در نشریات محلی 

و کشوری
و  شهرداری  در  کشوری  و  محلی  نشریات  توزیع   

سازمان های وابسته

  واحد زیباسازی روابط عمومی
به  در سطح شهر  تبلیغات  مجوز  یکصد  از  بیش  واگذاری   

ارگان ها، مساجد، هیأت ها و... جهت ساماندهی تبلیغات.
گرامیداشت  در  شهر  سطح  در  تزئینات  و  پالکارد  نصب   
مناسبت های ملی و مذهبی )نیمه شعبان، محرم، عید سعید 

غدیر و ...(.
 جمع آوری پارچه ها و بنرهای تبلیغاتی غیر مجاز از سطح شهر 

)بیش از 1500 مورد(.
مختلف،  نهادهای  و  شهرداری  برنامه های  تبلیغات  اجرای   
تخفیف عوارض، برگزاری مسابقه شهر من، کالسهای فرهنگسرا، 

پروژه های عمرانی، و ...) بیش از یکصد مورد(.
 نصب پارچه های رنگی اهتزاز در میادین، پل ها و پارك ها بر 

اساس کیفیت و مناسبت.
جهت  شهر  سطح  در  دیواری  غیرمجاز  تبلیغات  امحای   
با  برخورد  و  مورد   50 از  بیش  بصری  اغتشاش  از  جلوگیری 

متخلفان.
پارك  در  فاطمه معصومه  میالد  تبلیغاتی جشن   همکاری 

بانوان، نمایشگاه صنایع دستی بانوان سیرجانی، و ...
اعتیاد،  با شعار شهروندی در سطح شهر )   نصب بنرهایی 

سدمعبر، تبریک عید و ...( بیش از 30 مورد
 زیباسازی پل شهید کرم فتحی زاده با نصب 60 پایه پرچم 
و 3000 متر ریسه المپ رنگی و رنگ آمیزی زیرگذر به طول 
حدودا 1000 مترمربع و رنگ آمیزی گاردریل به طول 1400 

متر

 ثبت تبلیغات پنل های دیواری موسسه تبلیغاتی و پیگیری 
وصول عوارض 30 درصدی سهم شهرداری

 خط کشی و غرفه بندی و شماره گذاری محوطه جمعه بازار
 رنگ آمیزی و نقاشی کانکس بنیاد مهدی موعود 200 متر 

در پارك شهید هادی
 ترمیم رنگ آمیزی المان میدان آزادی، مادر و ...

 ترمیم و بهسازی عکس های شهیدان در بلوار شاهد
 همکاری و پارچه نویسی 200 متر، تپه نویسی 300 متر و 

دیوارنویسی 200 متر برای برگزاری رزمایش سپاه.

  امور بانوان
برای  بانوان  پارك  در  عفاف  و  همایش حجاب  برگزاری 
کلیه بانوان سیرجانی به مناسبت هفته حجاب و عفاف، 
همایش پیاده روی مدافعان حریم خانواده ویژه بانوان به 
صنایع  از  حمایت  روز  عفاف،  و  حجاب  هفته  مناسبت 
روز  به مدت 5  اشتغالی  بازارچه خود  برپایی  با  کوچک 
سمینار  و  همایش  سیرجانی،  هنرمند  بانوان  حضور  با 
بدنی  تربیت  رشته  ارشد  حضورکارشناس  با  آموزشی 
به مناسبت هفته تربیت بدنی برای بانوان شهرداری در 
دولت  هفته  آغاز  و  کارمند  روز  مناسبت  به  مهر،  سالن 
بانوان جهت  پارك  در  بانوان شاغل  کلیه  پرشور  حضور 
یک روز با ورزش، مشاوره رایگان توسط روانشناسان به 
در  چهارشنبه  هر  اجتماعی  آسیب های  کاهش  منظور 
پارك بانوان، تجهیز و خرید هزاران جلد کتاب جدید به 
کتابخانه پارك بانوان، همکاری و اختصاص یک اتاق در 
پارك بانوان به انجمن OA )پرخوران گمنام(، راه اندازی 
رادیو پارك جهت فضای مفرح و فرهنگی در پارك بانوان 
علوم  دانشکده  دانشجویان  با  همکاری  تابستان،  ایام  در 
در  سواری  دوچرخه  پیست  از  استفاده  جهت  پزشکی 

پارك بانوان، برگزاری جشن روز دختر

مهمترين فعالیت های انجام شده 
توسط اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان
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شورا

مروری بر مهمترين فعالیت های 
شورای اسالمی شهر سیرجان

رییس  نژاد  خواجویی  اسماعیل  محمد 
اظهار داشت:  شورای اسالمی شهر سیرجان 
از آنجا که شورا و شهرداری در فرآیند تحول 
بایستی  و توسعه شهری نقش اساسی دارند 
این  به  تصمیم ساز  و  تصمیم گیر  مدیران 
نتیجه برسند که افزایش مشارکت اجتماعی 
باعث ایجاد اعتماد اجتماعی می شود و در این 
مسیر گام بردارند و روزانه در میان گفتگوی 
عادی مردم  نظراتی مطرح می شود و مسایلی 
استفاده  صورت  در  که  است  نهفته  آن  در 
درست می تواند منشا تحول در حوزه شهری 
باشد. وی می گوید: حفظ نظم داخلی شورا و 
به دور از مسایل حاشیه ای در راستای آرامش 
اولویت کاری ما است و بعضی  شورای شهر 
مسایل را که زیبنده شورا و شهرداری نیست 
که  شود  گرفته  تصمیماتی  و  گذاشته  کنار 
خواجویی  شوند.  نارسایی ها حل  و  کمبودها 
افزود: برای دستیابی به موفقیت بایستی اول 
مزین  متقابل   احترام  و  ارزش ها  حفظ  با  
گردیم و سپس با زبان مردم حرف بزنیم و از 
انتقادها نرنجیم؛ زیرا نقد منصفانه در جهت 
بهبود اوضاع به ما کمک می کند. شورای شهر 
سیرجان در این راستا در شش ماهه نخست 

امسال 127جلسه علنی و غیر علنی  برگزار 
کرده که ماحصل این جلسات تصویب بیش از 
380 بند مصوبه است که بسیاری از مصوبات 
هم اجرایی شده و برخی از آن ها به علت عدم 
اسماعیل  محمد  است.  نشده  اجرایی  اعتبار 
حوزه  در  می دهد:  ادامه  نژاد  خواجویی 
کمیسیون ها که یک برنامه تعریف شده برای 
تخصصی  نشست  از 300   بیش  دارند  خود 
مهم ترین  جلسات  این  نتیجه  و  شده  برگزار 
همسطح  غیر  پل های  احداث  مانند  پروژه ها 
زیر  زاده،  فتحی  کرم  غواص، شهید  شهدای 
گذر صنعت، پایانه مسافربری، احداث مجتمع 
سازمانی شهرداری، سالن همایش ها، پیگیری 
بوستان مشاهیر و پالتوی  و تصویب احداث 
تاتر، اجرای طرح بازیافت و جمع آوری زباله، 
بررسی وضعیت بهداشتی مراکز نگهداری دام 
و طیور و میدان دام، بررسی مشکالت حوزه  
و  بهداشتی  پیگیری معضالت  دام  کشتارگاه 
مخروبه  ساختمان های  فرهنگی  و  اجتماعی 
و بالتکلیف سطح شهر، هماهنگی الزم جهت 
همکاری  با  بانوان  مشکالت  حوزه  بررسی 
معابر،  آسفالت  روکش  و  ترمیم  شهرداری، 
بازار،  جمعه  ساماندهی  معابر،  فرش  سنگ 

آبهای  هدایت  کانال  فرهنگی،  المان های 
سطحی، روشنایی معابر، بررسی و حسابرسی 
تفریق بودجه سال های 89 تا 93  - تصویب 
پیگیری  شهرداری،  سازمان های  اساسنامه 
شهری،  جامع  طرح  بازنگری  جهت  الزم 
بررسی مشکالت حاشیه نشینی و تصرف های 
غیر مجاز، حفظ حریم قانونی شهر، شناسایی 
سازی  استاندارد  بررسی  مزاحم،  مشاغل 
بررسی  پارك ها،  و  شهربازی  دستگاه های 
بررسی  شهروندان،  شرب  آب  وضعیت 
از  بسیاری  و  سبز   فضای  حوزه  مشکالت 
کارهای فرهنگی و عمرانی و خدماتی دیگر  
همچون  مردم  دغدغه های  مورد  در  است. 
احداث پل های غیر همسطح و رفع مشکالت 
ترافیکی ) میدان امام و میدان مادر ( - ، و 
اقداماتی  امروز  به  تا  معابر   آسفالت  روکش 
شده  پرداخت   های  هزینه  و   گرفته  شکل 
تحقق  و  مالی   و  اداری  تنگناهای  اما  است 
تعویق  به  را  ها   پروژه  این  اعتبارات  نیافتن 
زیر  بحث  در  همچنین  است.  انداخته 
جدی  کمبودهای  با  شهری  ساخت های 
مواجه هستیم اما نگاه ما کمک به توسعه و 
بهبود می باشد. وضعیت فعلی مناظر شهری 

در  ما  همکاران  اما  نیستند!  شهر  مناسب  
همچنین  و  عمرانی  و  فرهنگی  کمیسیون 
موضوع  این  جد  طور  به  شهرداری  کارکنان 
اما موانعی نظیر کمبود  را پیگیری کرده اند؛ 
بودجه را هم باید در نظر بگیریم وجود برخی 
مشکالت در مسیر آزادسازی خیابان ها اگرچه 
منتقدین  اما  شده،  مطرح  زیادی  انتقادات 
توجه نمی کنند که با موضوع ساده ای مواجه 
مسیر  آزادسازی  برای  تاکنون  نیستیم. 
هستیم.  روبرو  مشکالتی  با  صنعت  زیرگذر 
محیطی  زیست  مطالعات  انجام  با  همچنین 
و اقتصادی صورت گرفته با کمک مشاور طی 
چند ماه گذشته  در خصوص طرح پسماند 
و جمع آوری زباله سطح شهر اقدامات خوبی 
صورت گرفته است و امید واریم این طرح که 
در راستای خصوصی سازی است با موفقیت 
شورا  مصوبات  و  تصمیمات  برسد.  انجام  به 
حداکثری  نظر  با  و  است  جمعی  تفکر  یک 
سعی  و  می شود  تصمیم گیری  همکاران  
تالش  مانده  باقی  فرصت  در  است  این  بر 
به  بهتر  رسانی  خدمت  راستای  در  بیشتری 
در  پروژه های  اتمام  به   کمک  و  شهروندان 

دست اقدام  صورت گیرد.
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اساس  بر  شهرداري  سازماني  نمودار  تهیه  و  پیگیري   
دستورالعمل هاي جدید وزارت کشور و تایید آن توسط شوراي 
سازمان  به  ارسال  و  کرمان  استانداري  استخدامي  و  اداري 

شهرداري ها
 تهیه و پیگیري چارت تفصیلي شهرداري و سازمان هاي 

وابسته با تعداد حدود 400 پست و 4 معاونت سازماني
 تهیه و ارسال اساسنامه جدید سازمان هاي موجود شهرداري 
و  اسالمي شهر  در شوراي  تصویب  و  ابالغي  دستورالعمل  و 

ارسال به استانداري
سازمان  تفصیلي  چارت  و  اساسنامه  ایجاد  و  پیگیري   

آرامستان
 پیگیري و ایجاد اساسنامه و چارت تفصیلي سازمان مدیریت 

و مهندسي حمل و نقل و ترافیک
 پیگیري و ایجاد اداره HSE در چارت جدید براي اولین بار 

در استان کرمان
از  آزمون  برگزاري  و  نفر آتش نشان  نیرو 15   درخواست 

طریق استانداري کرمان
 درخواست 3 نفر نیروي کارشناس حقوقي از طریق آزمون

 برگزاري دوره هاي آتش نشاني براي نیروهاي آزمون براي 
با هماهنگي  زیدآباد  و  ماهان  رابر،  راور،  شهرداري سیرجان، 

استانداري کرمان
 دریافت تقدیرنامه از مدیرکل محترم امور شهري استانداري 
کرمان در خصوص برگزاري مناسب کالس هاي آتش نشاني 

در استان کرمان
 راه اندازي و صدور ابالغ جهت اعضاي کمیته انضباط اداري 

در شهرداري

 تهیه آیین نامه انضباط کاري و ارسال آن به اداره کار و رفاه 
اجتماعي استان جهت تایید 

 ارایه سرویس دهي به کارکنان جهت انجام ماموریت هاي 
استاني و خارج از استان 

 راه اندازي کمیته رفاهي شهرداري
در  شاغل  جانبازان  درخواست  خصوص  در  پیگیري    

شهرداري در جهت استخدام فرزندان آنها
 جمع آوري و ارسال حقوق پرسنل شرکتي شهرداري هر 

ماهه
 ارسال معرفي نامه به بیمه پارسیان جهت تخفیف و تقسیط 

بیمه بدنه و شخص ثالث همکاران
 ارسال نامه به شهرداري مناطق جهت تخفیف عوارضات 

ساختماني
 پیگیري امور مربوط به بیمه تکمیلي پرسنل شهرداري

و  نواقص  رفع  جهت  کارمندان  احکام  اصالح  و  پیگیري   
برقراري حق اوالد و عائله مندي

 بررسي سوابق و تشکیل پرونده جهت ارتقا گروه )استحقاقي، 
تحصیلي و...( کارمندان

 بررسي و ثبت نام در سامانه خدمتي کلیه کارمندان رسمي 
و پیماني در سامانه سینا

 ثبت ساختار تشکیالتي شهرداري در سامانه سینا
 ثبت مدارك و خالصه سوابق خدمتي کلیه کارمندان رسمي 

و پیماني در سامانه سینا
  بررسي و محاسبه فوق العاده نوبت کاري پرسنل آتش نشاني

بانک  افزار  نرم  ایجاد  و  نیروها  اطالعات  فرم  تهیه   
اطالعاتي پرسنل

 پیگیري و تشکیل کمیته منابع انساني
 انجام کارهاي مربوط به بازنشستگي چند تن از کارکنان 

رسمي
 سرکشي از سازمان ها و واحدها در خصوص بحث حضور 

و غیاب نیروها
 پیگیري بحث جیره نقدي، کارانه، عیدي پرسنل و ارسال 

نامه به امور مالي
 حضور و غیاب روزانه و پیگیري تاخیر و تعجیل نیروهاي 

شهرداري و سازمان ها
 پشتیباني و رفع نواقص دستگاه هاي حضور وغیاب سازمان ها 

و شهرداري مناطق
 ساماندهي و ثبت برگه هاي مرخصي و ماموریت روزانه و 

ساعتي
 جابجایي نیروها با توجه به کمبود یا مازاد بودن نیروها در 

سازمان ها و واحدها
 پیگیري در خصوص ایجاد پست  44 نفر از کارگران رسمي 

در چارت سازماني از طریق سازمان شهرداري ها
برقراري  خصوص  در  کارکنان  پرونده  تشکیل  و  بررسي   

فوق العاده ویژه و ارسال به کرمان
 پیگیري امورات اداري و کارگزیني در دفتر امور شهري

 پیگیري گروه هاي کارگران رسمي در خصوص ارتقا گروه 
استحقاقي نامبردگان

 پیگیري و رفع نواقص نرم افزار حساب رایان جهت ثبت 
مشخصات و صدور احکام پرسنل اعم کارمندان رسمي پیماني 

قراردادي و کارگران رسمي و قراردادي
 تهیه گزارش حقوقي نیروهاي شرکتي

گزارش عملکرد امور اداري و کارگزيني شهرداری سیرجان

ره آورد  تالش - ۶ماهه اول 1395

گزارش عملكرد
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گزارش عملكرد

نگاهی بر مهمترين فعالیت های 
اداره  درآمد های عمومی  شهرداری سیرجان

 دریافت عوارض اسناد رسمي
 عوارض گذرنامه

 عوارض بلیط هواپیمایي
 عوارض بر پروانه های ساختمانی

 عوارض مازاد تراکم
 عوارض بر تفکیک عرصه

 عوارض بر بالکن و پیش آمدگي
 عوارض بر معامالت غیر منقول

 عوارض پروانه قسطي )چک هاي دریافتي(
 عوارض بر پروانه هاي ساختماني )م یک(

موتور  سالیانه  گذاری  شماره  عوارض   
سیکلت و سایر وسائط نقلیه

 عوارض بلیط مسافرت و باربری

 عوارض ثبت نام آزمایش رانندگي
 عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق 

صدور پروانه
 عوارض حاصل از تابلوهاي مشاغل

 عوارض نوسازی
 عوارض حذف پارکینگ

 عوارض شماره گذاري خودروهاي سواري
و  سالیانه خودروهاي سواري   عوارض 

سایر وسائط نقلیه
 عوارض نوسازي

 عوارض حذف پارکینگ
 مالیات بر ارزش افزوده

ترمیم  و  لکه گیری  و  آسفالت  حق   

حفاری و تخریب جدول
 حق کارشناسي

 درآمد حاصل از آگهی تبلیغات پارچه 
و آموزشگاه ها

 درآمد حاصل از خدمات آماده سازی
خرید اسناد مناقصه

 درآمد حاصل از بهاي خدمات شهري
کاربري هاي غیر مرتبط

 درآمد حاصل از خدمات آموزش
 بهای خدمات مدیریت پسماند

 درآمد کشتارگاه
 درآمد غسالخانه و گورستان

 درآمد خرید آسفالت

 مال االجاره ساختمان ها و تاسیسات
 درآمد حاصل از کرایه ماشین آالت و 

نخاله ساختمانی
 درآمد حاصل از بازارهاي روز هفتگي

 اجاره بهای خودیاري شهروندان
 جریمه کمیسیون ماده صد)منطقه یک(

 حق تشرف
 جریمه سد معبر

 عوارض تغییر کاربري
 اتباع بیگانه

 جریمه کمیسیون ماده 77
 جریمه کمیسیون ماده صد)منطقه دو(
 جریمه سد معبر منطقه یک و فروش 

طی شش ماهه نخست سال 95 
در مجموع بیش از 258میلیارد ريال درآمد کسب شده است
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گزارش خالصه درآمد از تاريخ 1395/1/1 تا تاريخ 1395/6/31

ره آورد  تالش - ۶ماهه اول 1395

گزارش عملكرد
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گزارش خالصه درآمد از تاريخ 1395/1/1 تا تاريخ 1395/6/31
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گزارش عملكرد

گزارش عملکرد  واحد حسابداری شهرداری سیرجان 

گزارش عملکرد حوزه سخنگوی شهردار، پرتال و برنامه ريزی 

 جمـع آوری بيـش از هزاران 
از  شـهری  پيشـنهاد  و  ایـده 
و  دانشـگاهيان  شـهروندان، 

ن نخبـگا
جهـت  مطالعـات  انجـام   
برنامـه  تدویـن  شـروع 
و  شـهر  عملياتـی  راهبـردی 

ی ر ا د شـهر
صـدای  بخـش  راه انـدازی   
در  شـهرداری  و  شـهروند 
سـطح  پارک هـای  و  پرتـال 

شـهر
آمـوزش  سـامانه  طراحـی   

شـهروندی مجـازی 
پرتـال  صفحـه  فعالسـازی   
شـهرداری در فضـای مجازی و 

پاسـخگویی بـه شـهروندان
و  برنامـه  ده هـا  اجـرای   
موضوع  بـا  فرهنگـی  همایـش 
شـهر صلـح، سـيرجان مهربـان

 درج صدهـا اخبـار ارسـالی 
از روابـط عمومـی و اطالعـات 
مختلـف در پرتـال شـهرداری
بـروز  و  فنـی  مدیریـت   
جامـع  پرتـال  رسـانی 

سـيرجان شـهرداری 
فيـش  سـامانه  انـدازی  راه   

شـركتی نيروهـای  حقوقـی 
و  آمـوزش  طـرح  اجـرای   
فرهنـگ شـهروندی در فضای 

مجـازی
بروز رسانی  و   عکسـبرداری 

مجازی تور  سـامانه 
برنامه ریـزی جهت تشـکيل   
جهـت  تخصصـی  كميته هـای 
در  شـهری  توسـعه  طـرح 

سـاله  ۵ برنامـه 
 مطالعـات و بهبـود روش هـا 
اصـالح  و  تسـریع  جهـت 

شـهرداری فرآیندهـای 

طی شش ماهه نخست سال 95 
در مجموع بیش از 240 میلیارد ريال هزينه شده است

 هزینه های جاری بيش از 128 ميليارد ریال                  هزینه های عمرانی بيش از 112 ميليارد ریال 

 بودجه مصوب سال 9۵، 9۵0 ميليارد ریال بوده است.
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گزارش عملكرد

گزارش هزينه های عمرانی از تاريخ 1395/1/1 تا تاريخ 1395/6/31
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گزارش عملكرد

گزارش هزينه های عمرانی از تاريخ 1395/1/1 تا تاريخ 1395/6/31

گزارش هزينه های جاری از تاريخ 1395/1/1 تا تاريخ 1395/6/31
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گزارش عملكرد

گزارش هزينه های جاری از تاريخ 1395/1/1 تا تاريخ 1395/6/31
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گزارش عملكرد

گزارش هزينه های جاری از تاريخ 1395/1/1 تا تاريخ 1395/6/31
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گزارش عملكرد

گزارش هزينه های جاری از تاريخ 1395/1/1 تا تاريخ 1395/6/31

مقايسه درآمد مصوب با درآمدهای وصولی در شش ماه اول سال 95

مبلغشرح

128،۵8۴،100،28۵ ریالهزینه های جاری

112،3۶3،20۶،80۶ ریالهزینه های عمرانی

312،18۴،818،۵8۶ ریالدرآمدهای وصولی

۴7۵،000،000،000 ریالدرآمد مصوب شده در شورای اسالمی شهر سيرجان

1۶2،81۵،181،۴1۴ ریالكسری وصولی
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گزارش عملکردکمیسیون ها  

کمیسیون ماده 100
كميسيون ماده 100 شهرداری 
سال  نخست  ماهه ی  شش  در 
پایان  تا  ابتدای فروردین  )از   9۵

فعال  هفتگی  بصورت  شهریور(، 
بوده و تقریبا هر 10 روز یکبار در 
شهرداری مركزی تشکيل جلسه 
تخلفات  و  پرونده ها  به  و  داده 
رسيدگی  شهروندان  ساختمانی 

آمار  اینکه  ضمن  است.  كرده 
 7۶ فروردین  در  پرونده ها 
پرونده،   88 اردیبهشت  پرونده، 
 ۶2 تير  پرونده،   1۴8 خرداد 
و  پرونده   19۵ مرداد  پرونده، 

شهریور 118 پرونده مطرح و رای 
صادر شد كه در مجموع در شش 
ماهه نخست امسال ۶87 پرونده 
مطرح و رای مقتضی صادر شده 

است.

شهردار سيرجان از تصویب طرح توسعه 
بازار سيرجان در كميسيون ماده ۵ كرمان 

خبر داد.
عمومی  روابط  خبر  واحد  گزارش  به 
شهرداری و شورای اسالمی شهر سيرجان، 
گفت:  خبر  این  اعالم  با  نژاد  قاسمی  داود 

از سال ها  پس  بازار سيرجان  توسعه  طرح 
به   ۵ ماده  كميسيون  در  نهایتا  معطلی، 
بخشی  تملک  به  توجه  با  و  رسيد  تصویب 
از امالک، شهرداری بایستی طی سه سال 
اجرا  شهروندان  همنکاری  با  را  طرح  این 

كند.

وی افزود: بازار سيرجان با قدمتی قریب 
با  و  كرده  حفظ  را  خود  رونق  1۵0سال  به 
از  یکی  همچنان  كه  آن  مركزیت  به  توجه 
شمار  به  تجاری  اقتصادی،  پایگاه های 
تا  سيرجان  بازار  توسعه  طرح  در  می رود، 

خيابان 17شهریور امتداد پيدا می كنند.

کمیسیون ماده 77
 100 مــاده  كميســيون 

ــه  ــش ماه ــهرداری دردر ش ش
طــی  ســالجاری  نخســت 
ــده  ــه و از 22 پرون ــک جلس ی

موجــود، یــک رای بيــش از 
ميليــون   217 و  ۵1ميليــارد 
ــره  ــد و 21فق ــادر ش ــال ص ری

ــه مبلــغ بيــش از 21ميليــون  ب
۶00هــزار ریــال قبــل از صــدور 

رای پرداخــت شــد.

شهردار سيرجان خبر داد:

طرح توسعه بازار سیرجان در کمیسیون ماده 5 تصويب شد


