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در گفتوگو با رضا سروشنیا شهردار سیرجان مطرح شد:

لیاقت شهروندان و نیاز شهر فراتر از اینهاست
 اطالعرسانی 6:ماه سرپرست شهرداری بوده است
و دقیقا در روز مصاحبه  4ماه از زمان مدیریتش بر مجموعه
توگو با پاسارگاد
شهرداری میگذرد .رضا سروشنیا در گف 
از عملکردش در این مدت میگوید.
 آیا از عملکرد خودتان تاکنون راضی هستید؟
خدا را شاکرم که کمک کرد با همکاری و حمایت
مردم ،اعضای شورا ،نماینده محترم مردم سیرجان و
بردسیر در مجلس شورای اسالمی ،امام جمعه و فرماندار
محترم توانستیم در روزهای پایانی سال  96رضایتمندی
 10درصدی (از دیدگاه خودبنده) را نسبت به مجموعه
شهرداری و شهردار جلب کنیم.
 چند درصداز بودجه امسال محقق شده است؟
تا امروز که  76درصد از بودجه سال  96محقق شده
است و این رقم در روزهای پایانی سال به  80درصد هم
میرسد.
 در این روزهای پایانی سال شهرداری ر راستای
زیباسازی چه کارهایی انجام داده است؟
همکاران ما در شهرداری در حال انجام کارهایی در
کمیته زیباسازی هستند تا با شروع سال نو سیما و منظر
شهریمناسبیداشتهباشیم.برایگلکاریمسیرهایاصلی
و در مسیر مسافرین نوروزی حدود ۱۶هزار متر مربع با
هزینه ای بالغ بر 100میلیون تومان گل خریداری و اجرا
شده است همچنین حدود  20هزار اصله درخت برای روز
درختکاری کاشته شده است.در بحث رنگآمیزی جداول به
پیشنهاد همکارانم در شهرداری و با کمک سازمان زندانها
و زندانباکاران و کارگران زحمتکش شهرداری رنگآمیزی
جداول تا آخر همین هفته به اتمام خواهد رسید .دربحث
روکش آسفالت معابر هم جا دارد از مهندس یگانه تشکر کنم
که ثابت کرد توانایی انجام فعالیت های ارزشمندی به عنوان
معاون عمرانی این شهر را دارد .در ده روز گذشته آسفالت
بسیاری از معابر انجام شده و همچنان در حال انجام است.
از کارکنان لکهگیری و پخش آسفالت تشکر میکنم که در
مدت  3ماه بیش از  100کوچه را آسفالت و  ۲۶۱کوچه
زیرسازی نموده اند .از دیگر اقدامات جمعآوری نخالههای
شهری بود که در این زمینه با دادستان هماهنگیهایی شده
و قطعا با متخلفین برخورد خواهد شد .بالغ بر  100میلیون
تومان صرف جمعآوری نخالهها از مسیرهای اصلی شهر
شده و در همینجا از شهروندان میخواهیم نخالهها را فقط
در مسیرهایی که توسط شهرداری اعالم شده تخلیه کنند
و در صورت مشاهده تخلفات در این زمینه با شماره 125
تماس بگیرند همچنین از ابتدای سال جدید سامانه137
برای ثبت شکایات و انتقادات مردمی راهاندازی خواهد شد.
 باغ صبا یکی از پروژههایی بود که سالها
بالتکیف مانده بود و شما قول اتمام آن را پیش از این
داده بودید آیا به بهرهبرداری رسیده است؟
این باغ با ایده آقای مهندس قاسمینژاد به مجتمع

سازمانهای شهرداری تبدیل شد و در دوره بنده تکمیل
و به بهرهبرداری رسیده است .در چارت جدید سازمانی
شهرداری 4معاونت و  7سازمان تعریف شده است که جمع
بودن کلیه سازمانها در یک نقطه باعث تسریع در انجام کار
ارباب رجوع و ایجاد رضایت بخشی دربین مردم میشود.
البته بعضی از سازمانها به محض تجهیز به مکان جدید
منتقلمیشوند.
 شما در زمانی که به عنوان شهردار انتخاب
شدید قول اتمام پروژه ترمینال مسافربری تا پایان
سال  96را دادید اما متاسفانه خبری از افتتاح این
پروژه نیست ،چرا؟
محوطه ترمینال مسافربری و نمای جداره دو طرف در
دست اقدام است .قرارداد با پیمانکار ساخت داخل ،در سال
 94بسته شده بود که قیمتها در آن زمان مناسب بود و
برای ادامه کار در سال  96مشکالتی پیش آمد .تمام سعی
و تالشمان بر این است که در شش ماهه اول سال  97این
پروژه به پایان رسد.
 وضعیت تعیین تکلیف و رفع مشکالت اجرای

پرسنل شهرداری تمام وقت در تالشند

پلزیرگذرصنعت(مکیآباد)بهکجارسید؟
در این باره با معاون وزیر رایزنی کردیم و مقرر شد که
 30قطعه زمین توسط اداره مسکن و شهرسازی در اختیار
شهرداری قرار گیرد .قرار داد بسته شده و زمینها مشخص
شدهاند .در سال جدید زمینها را به مزایده خواهیم گذاشت
و پول را به حساب دادگستری واریز میکنیم و جهت
تملک پالکهایی که در تصرف افراد در مسیر قرار دارند
خسارتشان پرداخت و رضایتشان را جلب خواهیم کرد و بعد
از آن اجرای پروژه به سرعت در دستور کار قرار خواهد کرد.
 بارها و بارها بحث عدم صدور مجوز دفن در
بهشتزهرا مطرح و حتی مصوبه شورا در این زمینه
وجود دارد ،برای این موضوع برنامهای دارید؟
جابجایی آرامستان موضوع مهمی است .موضوع عدم
صدور مجوز دفن در بهشتزهرا و دفن در آرامستان را
عالوه بر مصوبه شورا ،محیط زیست ومرکز بهداشت هم
تایید کردهاند .در گام اول باید زیرساختهای آرامستان را
آماده کنیم که با همکاری مردم در سال  97این مهم عملی
خواهد شد.

 یکی از گالیههای شهروندان در سال گذشته
بحث عدم روشنایی برخی معابر بوده چه اقداماتی در
این زمینه انجام دادید؟
در این خصوص کارهای خوبی انجام شده  ،روشنايي
معابر بلوار شهید امين عباسي ،بلوار شهید زندی نیا ،بلوار
غدیر ،خیابان الدن ،مسیر حرم تا حرم ،زیرگذر پل دفاع
مقدس ،بوستان خانواده ،میدان صلح ،بلوار هجرت به سمت
دانشگاه آزاد ،میدان معلم ،بلوار هجرت(حدفاصل عباسپور تا
سیدجمال) ،پارک نسترن ،بلوار سردار جنگل ،چراغ راهنما
تقاطع ها ،روشنایی بوستان ها ،آبنماها و سرویس های
بهداشتی سطح شهر که همگی انجام یا در دست انجام و
تا پایان سال مورد بهره برداری قرار می گیرد.
در حوزه خدمات شهر به بحث جمعآوری
سگهای ولگرد انتقاداتی وارد است آیا به جز معدوم
سازی آنها نمی توان از شیوه دیگری استفاده کرد؟
برای جمع آوری و ساماندهی سگ های ولگرد زمینی
را در جاده کرمان درنظر گرفتهایم و با چند  NGOهم
مذاکراتی صورت گرفته حتی برای تامین غذای آنها هم

با تاالرها و رستورانهای سطح شهر به توافقاتی رسیدیم
امیدوارم که این طرح نتایج مطلوبی حاصل گردد.
 در این حوزه بحث سایت زبال ه هم مطرح بوده
آی به نتایجی در این بحث رسیدهاید؟
بله در روزهای گذشته از سوی اداره منابع طبیعی
زمینی به مساحت  550هکتار جهت سایت زباله و پسماند
به شهرداری واگذار شد.
 رییس اداره دامپزشکی بارها و بارها بر لزوم
نصب پیشسردکن در کشتارگاه تاکید کردهاند،
علیرغم مصوبه شورا هنوز این دستگاه خریداری
نشده است چرا؟
بعد از اخذ مجوز از شورا مبلغ  500میلیون تومان جهت
خرید و نصب پیش سردکن کشتارگاه در نظر گرفته شد .دو
مرحله آگهی کردیم ولی متاسفانه هیچ کس شرکت نکرد.
در مرحله دوم با توجه به اینکه پیمانکار گواهی های معتبر
در قانون را نداشت مجددا مناقصه تجدید شد .برای سال
آینده هم در بودجه دیده شده است و مسریم هرچه سریعتر
این مهم محقق شود.

مهمترین اقدامات شهرداری سیرجان در ششماهه دوم سال 96
 تهيه و تاييديه چارت سازماني شهرداري
مركز با  4معاونت و  7سازمان وابسته به آن
به همراه تاييد اساسنامه مربوط به هر سازمان
 تکمیل و بهره برداری از مجتمعسازمانهایشهرداری
 بازسازی لوپ پل دفاع مقدس -/آسفالتخیابان امام ( ره ) از میدان انقالب تا میدان
گیتی نورد -/بازگشایی بلوار شهید زندي نيا و
احداث ادامه بلوار -/آسفالت بیش از 10۰کوچه
 واگذاری عملیات تنظیف و جمع آوریزباله منطقه  2به بخش خصوصی -/طرح
مطالعه بازارچه های محلی میوه و تره بار در
حال اقدام -/همکاری ویژه و همه جانبه در
ثبت جهانی گلیم سیرجان و برگزاری جشن
ملی گلیم -/برگزاری اولین همایش برنامه
ریزی شهری در دانشگاه آزاد -/تشکیل شورای
پژوهشیشهرداری
 پیگیری خرید و نصب دستگاه پیشسردکن گوشت کشتارگاه صنعتی  -/تشکیل
ستاد اقتصاد مقاومتی -/تسریع در احداث
پالتو تئاتر -/تغییر وتحول در عمده بخش های
شهرداری در حال انجام
 اجرای چارت شهرداری و سازمانهایتابعه و ساماندهی بخشی از نیروهای انسانی

(ایجاد سازمان پسماند -ایجاد سازمان
ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های
کشاورزی ،ایجاد سازمان آرامستان ها)
 راه اندازی کمیته ها و کارگروه هایتخصصیشهرداری
 خط کشی معابر شهری -نصب سرعتگاه های آسفالتی -نصب عالئم و تجهیزات
ترافیکی در معابر -/راه اندازی کارخانه قدیم
آسفالت -/راه اندازی باسکول  ۷۰تنی در
کارخانهآسفالت
 نصب سنگ شکن جدید در کارخانهآسفالت -/افزایش تولید کارخانه آسفالت-/
نصب دوربین های سرعت سنج در بلوار
شاهد  -چمران و نماز -/راه انداز ی  ۱۳دوربین
قدیمی و برگرداندن به چرخه و تجهیز اطاق
مانیتورینگ -/راه اندازی ایستگاه شماره ۴
آتش نشانی در منطقه ویژه/خرید تجهیزات
آتش نشانی با اعتبار بالغ بر ۴0۰میلیون ریال/
راه اندازی مرکز مانیتوریگ شهری سیرجان در
دست اقدام
تدوین برنامه راهبردی میان مدت
شهرداری سیرجان در دست اقدام/ترمیم و
روکش آسفالت بلوار دکتر صادقی از چهارراه
 ۱۷شهریور تا تقاطع سیدجمال /بهسازی و

آسفالت خیابان ولی عصر (عج) در حال اجرا
(طالقانی شمالی ،خیابان کافی؛ بلوار شهید
فهمیده)
رنگ آمیزی جداول سطح شهر/تسریع
در احداث پروژه های نیمه تمام شهرداری
شامل( ترمینال مسافربری سیرجان  ،پالتو
تئاتر سیرجان و…)/پیگیری و فعال سازی
جایگاههای CNGشهرداری
اقدامات الزم در خصوص تحویل گرفتن
زمین ۵۵۰هکتاری سایت زباله
طرح جمعآوری و ساماندهی سگهای
ولگرد ( در دست اجرا)
ساماندهی پسماند صنوف (توسط انجمن
حمایت از زندانیان) -ساماندهی ماشین آالت
حملپسماندصنوف
آماده سازی و کاشت گل و نهال در سطح
بوستانها و معابر شهری به مناسبت نوروز
 16000مترمربع
احداث بوستان خانواده در زمینی به متراژ
 5600مترمربع
عملیات لکه گیری آسفالت معابر شهر به
میزان  5321تن
پروژه فاز سوم پایانه مسافربری شرکت آریا
ابنیه تخت جمشید  -تاریخ شروع 94/8/27:با

اعتبار  2353میلیون تومان پیشرفت فیزیکی
%57
اقدامات انجام شده:
 اجرای تاسیسات توکار%74 نصب چهارچوب در و پنحره %50 اجرای سنگ دیوارهای داخلی %100 اجرای کاشی و سرامیک سرویسها%100
 اجرای سقف کاذب%20 اجرای تاسیسات مکانیکی%45 برگزاری نمایشگاههای مختلف هنری درنگارخانهرازفرهنگسرا
 صدور  1534پروانه ساخت در مناطق1و2
 رفع تصرف اراضی ملی و دولتی حدود 76هکتار و پالکهای غیر مجاز با کاربری سفید و
فضای سبز کشاورزی حدود  98هکتار در سال
 96رفع تصرف شد.
 معرفی  8نفر از افراد سود جو و زمینخوار به مراجع قضایی جهت تعیین و تکلیف
 تملک بیش از 5000متر مربع از امالکمسیری در طرح جامع شهری  -/اخذ سند
های تک برگ مالکیت120قطعه جنوب مکی
آباد -/پیگیری وتهیه نقشه فاز دوم ملک زاده

ونیز اقدام درخصوص اخذ سند مالکیت آنها-/
اخذ سند تک برگ50ملک شهرداری
 پیگیری وتفکیک  60قطعه زمینشهرک تعمیرکاران و اخذ سند مالکیت
آنها -/تملک وپیگیری امورات مربوط به آزاد
سازی بلوار شهید زندی نیا -/پیگیری و اخذ
سندهای طرح 175هکتاری جنوب بهشت
زهرا وشرق وغرب شهرک نصر -/پیگیری و
اخذ سندهای شهرک سمنگان -/پیگیری
و راه اندازی کمیسیون بند  20ماده 55
درخصوص صنوف مزاحم و آالینده شهری
 -/پیگیری و موافقت اصولی درخصوص
زمین جهت ساماندهی صنوف مزاحم و
آالینده شهری از طریق اداره صنعت ،معدن
و تجارت  -/خرید دو دستگاه آمبوالنس-/
جمع آوری بیش از  4/936/75تن زباله
میانگین روزانه  170تن زباله -/پيگيري
و تشكيل كميته انضباط كار -/تعداد
کوچههای زیرسازی شده  266عدد -/راه
اندازی مجدد بیش از دهها دوربین های
نظارتی و کنترل ترافیک توسط شهرداری-/
حمایت از تیم فوتبال بانوان شهرداری
سیرجان در لیگ برتر فوتبال بانوان کشور
و کسب عنوان نایب قهرمانی/

 ثبت جهانی گلیم یکی از رویدادهای مهم سال
 ۹۶سیرجان بود سهم شهرداری در این رویداد چه
بوده است؟
در این راستا از سوی شهرداری بالغ بر  5میلیارد
تومان هزینه شد .زمین موزه گلیم را شهرداری تامین کرد
و ساختمانی به متراژ  500متر مربع از سوی شهرداری
احداث و تجهیز شد عالوه بر اینها برگزاری جشن هم از
اقدامات شهراری بود که همه این موارد در راستای حراست
از میراث جاودان کهن و رسالت های فرهنگی و اجتماعی
به منظور معرفی سیرجان به عنوان شهر گلیم در کشور و
جهان صورت گرفت.
 یکی از اقداماتی که شما در دوره شهرداری
خود انجام دادید جابهجاییهایی در پرسنل
شهرداری به خصوص در رده معاونین و مدیران
سازمانهابود.
بسیاری به بنده ایرادمیگرفتند که چرا مدیرعامل
سازمانها و یا معاونین را از بیرون از مجموعه شهرداری
انتخاب نکردهای؟ بنده اعتقادم بر این است که همانگونه که
شورای محترم به رضا سروشنیا بعنوان سرپرست ونهایتا
شهرداری اعتماد کرد و در مجموعه شهرداری سروشنیا
ها زیادی حضور دارند که فقط آنها را شناسایی کرد و
اعتماد کنیم و مسئولیت داد چرا که جوانند تحصیلکرده
و با انگیزه و جویای نام و قطعا موفق خواهند بود.قطعا افراد
الیق زیادتری داریم که محدودیت چارت سازمانی ناگزیریم
گزینشی عمل کنیم و این به این معنا نیست که بقیه کم
کارند و یا لیاقت ندارند .سعی کردیم از بقیه پرسنل با انگیزه
در کارگروههای متفاوت از جمله ستاد اقتصاد مقاومتی،
سرمایهگذاری و درآمدها به صورت کار گروههای فعال
استفاده کنیم و در حال انجام کارهای ارزشمندی هستند
که نتایج عملکرد آنها را درسال  97به اطالع شهروندان
خواهیمرساند.
 با توجه به کسری بودجه شهرداری در ماههای
اخیر آیا معوقه حقوق پرسنل به موقع پرداخت شده
است؟
یکی از افتخارات شهرداری پرداخت به موقع حقوق و
دستمزدهای و هیچ بدهی معوقه ای در شهرداری نداریم،
حقوقها به روز شده است.
 در پایان اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید؟
پیشاپیش فرا رسیدن سال نو را خدمت تمام شهروندان
تبریک عرض می نمایم و از تمام کم و کاستی هایی که
در مجموعه شهر احساس میکنند صمیمانه عذر خواهی
مینمایم همکاران من در سطح شهر تمام هم و غم
خودشان را معطوف خدمت کرده اند اما لیاقت و نیاز شهر
فرا تر از اینهاست که صبر و شکیبایی و همافزایی شهروندان
توان و انگیزه بنده حقیر و همکاران خدوم و زحمت کش
شهرداری را مظاعف مینماید.

جمع اوري نخاله هاي ساختماني
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