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پس از تغییر در هیئترئیسه شورای شهر سیرجان؛

دیدگاهها و برنامههای شورایشهر در دور جدید

 براساس این گزارش بهبود ساختار درونی شورا ،بازنگری طرح جامع شهری ،اصالح مناطق حاشیهای شهر ،اصالح بلوار شاهد و ورودی شیراز ،تقویت حمل و نقل عمومی ،نظارت بر اجرای
طرح فاضالب شهری و سخن رو در رو با مردم از اهم برنامههای شورای شهر در دور جدید است

 رییس جدید شورای شهر ضمن تسلیت ایام
اربعین حسینی تاکید نموده این دیدگاهها جمعبندی
و اجماع نظر هر  7عضو شورای شهر است که با یاری
خدای متعال و همکاری شهرداری محترم و شهروندان
عزیز در ماههای باقیمانده از سال  98و سالهای آتی
اجرا شوند .در این گزارش آمده است :شوراها در طول
بیش از دو دهه فعالیت خود با چالشهای متعدد و
مشکالت متنوع در مسیر نهادینه شدن جایگاه و
ابراز موجودیت ،حیات و حرکت پویا برای دستیابی
به اهداف ترسیم شده مواجه بودهاند .برخی از این
مشکالت مربوط به ساختار ،جایگاه تعریف قانونی،
حوزه صالحیت و حدود تصمیمگیری نهاد دستور و
نحوه تعامل آن با سایر دستگاههای اجرایی و برخی نیز
با فقدان منابع مالی و تنگناهای اداری قانونی ارتباط
داشته است .با این حال شورای پنجم با اعتقاد و ایمان
و هدف و رسالتی که برای آن موجودیت یافته تالشی
نموده و مینماید تا در مسیر توسعه آبادانی گام بردارد
کما اینکه تاکنون همراهی و حرکت مجدانه اعضای
شورای شهر در اغلب برنامههای عمران و آبادانی
شهری فراتر از حد موجود بوده و میتوان از طریق
تعامل نزدیکتر از این نهاد ارزشمند که ریشه در
شریعت ناب محمدی(ص) دارد بیشتر بهرهمند شد.
در هر حال به نظر میرسد امروز شهروندان فهیم
سیرجانی که اراده قویتر از گذشته برای بهرهگیری از
ظرفیت نهاد شورا در راستای توسعه ،تعالی ،شکوه و
آبادانی سیرجان ما را به نظاره نشستهاند.
لذا بیان مطالبی که با نظر تمامی نمایندگان
مردم در شورای شهر که مصداقی روشن از خواستهها
و نیازهای واقعی مردم باشند به اطالع عموم شهروندان
عزیز میرسانیم که امیدواریم در آیندهای نه چندان
دور به نتایج مورد انتظار منتهی شود.
 بهبود ساختار درونی شورا
شورای شهر صرفاً وظیفه بررسی کمبودها،
نارساییها ،طرحها ،لوایح و پیشنهاداتی که از سوی
شهرداری ،سایر دستگاهها و یا شهروندان همراه با
ارائه راهحلهای کاربردی مطرح میگردد .حال برای
تصویب و اجرای این طرحها و پیشنهادات چه ساز و
کار و مکانیسمی باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و
احیاناً تأیید و یا َرد شوند مسئلهی مهمی است .لذا بر آن
شدیم که بعد از انتخاب هیئترئیسه و کمیسیونهای
شورا ،مسائلی همچون اختیارات اعضای کمیسیونها،
لزوم حضور مهمانان در جلسات شورا ،مذاکرات میان
دستور ،جلسات فوقالعاده ،طرحها و لوایح و نحوه
دستور آنها و سایر موارد را بررسی و تحلیل کنیم و از
طرفی در جهت ظرفیتسازی ،سیستمسازی و تقویت
کمیسیونهایشورا،کمیتههایتخصصیزیرمجموعه
این کمیسیونها را تعریف کنیم و از پتانسیل تمامی
متخصصان،
مسئولین ،اساتید ،پیشکسوتان ،نخبگان،
ّ
نویسندگان ،فعالین فرهنگی ،اجتماعی و همه
کسانی که در این مسیر میتوانند ما را یاری کنند
استفاده کنیم چون معتقدیم شهر را افکار میسازند
و کمیسیونهای شورا را باید به سمت مشارکتپذیری

بیشتر سوق دهیم.
 سخن رو در رو با مردم
جدی بر این باوریم
با وجود همه شرایط با عزمی ّ
تنها راهحل ،اعمال نظر مردم است و تصمیم داریم به
منظور رسیدگی و پاسخگویی به مسائل و مشکالت
شهروندان هر ماه نشستهای عمومی با حضور شهردار
و مدیران شهرداری در تکایا ،مساجد ،اماکن فرهنگی و
ورزشی و با ارتباط مستقیم با مردم برگزار و از مشکالت
و مسائل شهروندان با خبر شده و برای حل آنها،
چارهجوییکنیم.
 نظارت همگانی
شهروندان باید در جریان برنامههای شورای شهر
و شهرداری قرار گیرند و این باعث اعتماد عمومی است
لذا مدیریت شهری عالوه بر مؤظف بودن به پاسخگویی
و تشکیل نشستهای خبری ماهیانه با اصحاب رسانه،
ضمن بارگذاری مصوبات و اطالعات خود در سایت
شورا و شهرداری طی مصوبهای که در شورای شهر
خواهیم گذراند شهرداری را ملزم کنیم طبق قانون
ششم توسعه ،اطالعات مربوط به حوزههای مختلف را
در دسترس عموم قرار دهد.
 بازنگری طرح جامع شهری
توسعه شهری که یک فرآیند تاریخی و پرتحول
است و در بستر خود انواع دیدگاهها ،الگوها و معیارها در
مورد افزایش حریم شهری ،ساماندهی و ارائه خدمات
شهری را دارد .بنابراین به منظور شناخت دقیق و
تحلیل بنیادی موضوع و پرهیز از ذهنگرایی و دستیابی
به راهحلهای منطقی الزم است که در روند تکمیل و
تح ّول مبادی و الگوهای مکانیابی و خدماترسانی در
حد الزم مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد که در همین
ّ
راستا بر اساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی و
کلیات محتوای این دستورالعمل طی قراردادی میان
اداره کل مسکن و شهرسازی استان کرمان و شرکت
مشاوره عرصه قراردادی با موضوع بازنگری طرح جامع
شهری سیرجان منعقد و شرکت مشاور کار مطالعاتی
خود را آغاز کرده و تاکنون بارها طی جلسات با
مسئولین ذیربط شهرستان و استان و اعضای شورای
شهر دورههای چهارم و پنجم و بر اساس بازدیدهای
میدانی صورت گرفته و نیازها و مشکالت شهر دیده
شده و به شهردار و مشاور طرح توضیحاتی در روند
بازنگری داده شده است اما قانون طبق بند  24ماده
 71مشخص کرده که طرح جامع شهری پس از طی
مراحل تدوین و بازنگری قبل از تصویب در شورای عالی
شهرسازی کشور بایستی به تصویب شورای شهر برسد
که تاکنون هنوز طرحی جهت تصویب به شورا ارسال
نشده به دلیل این که هنوز کار مشاور تمام نشده و تمام
دغدغههای ما این است که مشاور طرح ،طرحی اثرگذار
و براساس اصول ف ّنی و نیاز شهری ارائه کند.
 فاضالب شهری فرصتی بیبدیل
اگرچه فرسودگی و تخریب شدید معابر شهری و
ایجاد ترافیک و آلودگی به واسطه اجرای طرح فاضالب
شهری سیرجان و ایجاد مشکالت ترافیکی و آلودگی
هوا غالباً شهروندان را ناراضی نموده و از سویی چگونگی
توسعه و ابعاد آن سؤاالتی را در ذهن شهروندان پیرامون
نقش شهرداری و شورای شهر ایجاد کرده اما واقعیت
این است امروز احداث شبکه فاضالب شهری یکی از
نیازهای توسعهیافتگی است و در همین راستا اجرای
طرح جمعآوری فاضالب شهری سیرجان بر اساس
یک قرارداد فیمابین شرکت کیما آبرسان یاور زمین
(کاریز) و شرکت آب و فاضالب استان کرمان اجرای
شبکه فاضالب شهری به متراژ  ۶۴۷کیلومتر طول در
دو فاز اول و دوم با وسعت محدوده  ۶۴۶۲هکتار و
همچنین احداث تصفیهخانه فاضالب با دِبی خروجی
 ۶۰۰لیتر بر ثانیه در دستور کار شرکت مذکور قرار
گرفته و بهرهبرداری از این پروژه به مدت  ۲۵سال به
شرکت کاریز واگذار شده است .تأمین اولیه سرمایه،
ارائه و تصویب طرح تصفیهخانه و همچنین اجرای
عملیات جمعآوری فاضالب ،ترمیم کانالهای حفاری و

 ...به عهده شرکت مذکور است و در افق این طرح دیده
شده روزانه  ۵۳هزار متر مکعب آب استحصال گردد
و در حدود  ۳۷۵هزار نفر از منافع این طرح ذینفع
خواهند شد .این طرح یک فرصت برای شهرسازی،
بحث اشتغال صنعت و ...دارا است .البته با توجه به
فرصت فراهم شده در انجام پروژه فاضالب شهری و
حفاریهای صورت گرفته ،میتوان با بهره گرفتن از
دانش فنی و تخصصی ،بهرهبرداریهای چند جانبهای
از این حفاریها انجام داد که نیاز به کار مطالعاتی بیشتر
میباشد.
 استراتژی عمرانی برای شهر
با توجه به نیم ه تمام ماندن ،طرح پایانه مسافربری،
زیرگذر صنعت ،سالن همایشها ،باغ ایرانی و انجام
پروژه آسفالت معابر شهری و کانال هدایت آبهای
سطحی و همچنین آماده شدن سایت جمعه بازار و
فضاهای سبز حاشیه بلوار قائم و موضوع تدوین طرح
جامع شهری ،فع ً
ال در سال  ۹۸پروژه عمرانی دیگری
به غیر از بهسازی ورودی شیراز و بلوار شاهد نخواهیم
داشت .از این رو فع ً
ال خواهان سرعت بخشیدن به روند
عملیاتاجراییهستیم.
ولی برای سال آینده و با استفاده از بخش
تجهیزات عمرانی و خدماتی و تأمین منابع مالی در
بودجه  ۹۹حتماً با استفاده از نظرات کارشناسان
پیشنهادات شهرداری را بررسی و با توجه به طرح
جامع تفصیلی که در فراز و نشیب بروکراسی اداری
قرار دارد برنامهریزیها و استراتژی عمرانی با نوآوری و
ابتکار و خالقیت و با محوریت عدالت اجتماعی و نیاز
سنجی مطالعاتی همراه با تعامل و همراهی و همکاری
شهرداری محترم و سایر ادارات انشاءا ...تصمیماتی
خواهیمگرفت.
 اصالح بلوار شاهد و ورودی شیراز
با توجه به موضوع گسترش و افزایش تردد
مسافران و شهروندان از ورودی محور شیراز به
سیرجان ،بهسازی این محور جزو برنامههای اصلی شورا
و شهرداری است .قبل از این بدون طراحی و برنامه
پیشبینی شده اقدامات نامناسب صورت گرفته و به
حال خود رها شده که هیچ کدام از مؤلفههای کیفیت
یک ورودی را ندارند ولی ضروری است با نگاه ویژه به
این ورودی که در حال حاضر مسیر تردد قطب آهن و
فوالد کشور (گلگهر) است نگاه شود و فضاهای آشفته
و ناهماهنگ آن به لحاظ بصری ،عمرانی ،ترافیکی و
توزیع نامناسب کاربریها و مشاغل مزاحم اصالح شود
که در این خصوص انشاءا ...در همین مهرماه با دعوت
از مسئولین و کارشناسان مرتبط در مورد بهسازی،
ساماندهی و زیباسازی ورودی شیراز و بلوار شاهد
تصمیمگیریخواهدشد.
 اصالح مناطق حاشیهای شهر
بررسی چیدمان ستاد بحران در شهرداری
و موضوعات مربوط به این مهم با توجه به نزدیک
شدن به فصل بارندگی ،بررسی برنامه ستاد نوروزی
 ۹۹شهرداری ،تقویت و استقالل شهرداریهای
مناطق ،بررسی عملکرد پلیس ساختمانی و موضوع
انباشت نخالههای ساختمانی ،پارکینگهای عمومی
ِ
مشارکت بخش خصوصی و
و موضوعات ترافیکی،
عمومی ،توانمندسازی سرمایههای انسانی و خدمات
رفاهی ،ایجاد منابع درآمدی پایدار و توجه به میراث
باستانی درکنار اصالح مناطق حاشیهای شهر و رفع
محرومیت از این نقاط از دیگر اهداف شورای شهر است
تخصصی در جلسات علنی در سال ۹۸
که به صورت ّ
مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
ت محیطی
 استراتژی زیس 
با توجه به نیاز امروز جامعه بشری و رفتن به
سمت محیط زیست سالم از آنجا که در جوامع امروزی
نه هوای تازه ،آب سالم برای نوشیدن و خاک سالم برای
کشاورزی کمتر داریم و دنیای اطراف ما را پالستیک
فرا گرفته معتقدیم اگر امروز برای آیندگان فکری
نداشته باشیم فردا دیر است .در این راستا کمیسیون

خدمات شهر در کنار حوزه معاونت خدمات شهری
شهرداری سیرجان ،سازمان پسماند و واحدهای hse
شهرداری به همراه  NGOها به این مهم پرداخته و
در اقدامی قابل تحسین معاونت خدمات شهر با مشاوره
دانشگاه علوم پزشکی کرمان به عنوان مشاور در حوزه
پسماند ،بحث تفکیک زباله از مبدأ و تفکیک در مقصد،
کمپوستسازی و دفن اصولی و بهداشتی زبالهها در
راستای تقویت فرهنگ تفکیک و آموزشها در این
رابطه آغاز کردهاند و طرح مطالعاتی که به زودی
عملیاتی میگردد در زمینی به وسعت بیش از ۵۵۰
هکتار که مراحل اخذ امتیازات آب و برق در حال انجام
است و شهرداری درصد انتخاب پیمانکار احداث و نصب
کارخانه کمپوستسازی به صورت BOTمیباشد.
طرح بازیافت زباله یک طرح عظیم و تأثیر شگرفی در
سالمت و محیط زیست دارد.
 حمل و نقل عمومی
خالء وجود استراتژی بخش حمل و نقل عمومی
همواره یکی از کاستیهای این بخش بوده که همواره
توسط مسئوالن ،شهروندان ،افکار عمومی و دوستداران
ط زیست گوشزد میشده است .کاستیها ناشی
محی 
از تنگناهای اداری در بخش حمل و نقل در رابطه با
پرداخت یارانههای مربوط به خرید اتوبوس و تجهیزات
و بلیط و در پارهای موارد اتخاذ سیاستهای غلط
مدیریتی در ادوار گذشته در این بخش و از طرفی
سیاستها و خواست شهروندان در رابطه با خودرو محور
شدن ،دغدغه تمامی فعاالن عرصه حمل و نقل عمومی
و زیست محیطی بوده است اما در سازمان حمل و نقل
بار و مسافر شهرداری در حال حاضر با داشتن اولویتها
و سیاستهای مأخوذه و با استفاده از منافع سازمانی از
 ۸۸دستگاه اتوبوس حمل و نقل عمومی روزانه بین۱۰
تا  ۱۵هزار سفر درون شهری و حومه انجام میگیرد .لذا
اقداماتی در راستای مأموریت و چشمانداز این بخش با
هدف افزایش سهم حمل و نقل عمومی ،ارتقای ایمنی
مخرب زیستمحیطی،
و حمل و نقل ،کاهش اثرات ّ
هوشمندسازی ،توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل،
بهسازی ایستگاهها با تمرکز نیروی انسانی سازمان انجام
دادهاند و توسعه خدمات حمل و نقل عمومی و افزایش
شبکه در دستور کار این سازمان است.
 تقویت سازمان آتش نشانی
یکی از وظایف اصلی شورا و شهرداری تأمین
ایمنی شهروندان در قالب سازمان امداد و نجات و
آتشنشانی است و شورای شهر در این مبحث نگاه
ویژهای دارد تا فضا و امکانات الزم فراهم گردد در
حال حاضر سه ایستگاه ف ّعال در شهر سیرجان داریم
که از سوی شهرداری اقدامات الزم برای ارتقاء دانش
ف ّنی صورت گرفته ولی با توجه به امکانات موجود و
گستردگی شهر پیشبینی میشود حداقل دو ایستگاه
دیگر در آینده تجهیز و به بهرهبرداری برسد شورای شهر
حمایت کامل خود را از آتشنشانان عزیز که جان خود را
برای خدمترسانی به مردم عزیز به خطر میاندازند انجام
میدهد اما این موضوع نیاز به ارتقاء دانش پیشگیری
و آموزش شهروندی و همیاری و همراهی مردم عزیز
دارد و میطلبد که همکاری همه نهادها ،سازمانها،
مؤسسات آموزشی ،رانندگان خودروها ،صاحبان
مشاغل و تمامی شهروندان در راستای همیاری با
همتبگمارند.
آتشنشانی ّ
با لحاظ ساخت و سازهای بلند مرتبه در سیرجان
نیاز ُمبرم به وجود باالبرهای  28متری به باال و برای
به روزرسانی و تجهیز این سازمان به بیش از  100نوع
تجهیزات آتشنشانی اعالم نیاز شده و ما در صدد آن
هستیم که این موضوعات به صورت ویژه در بودجه
سال  99دیده شود.
 بازسازی فضای آرامستان
سازمان آرامستانها در راستای رسیدن به
چشمانداز خود با اجرای صحیح و دقیق دستورات
فقهی در مورد تغسیل ،تکفین و تدفین اموات و
برنامهریزی خود سازمان که زمینهساز ترحیم روح

اموات و تسلی خاطر بازماندگان در تحقق موازین
اسالمی میباشد فراهم خواهد آورد .شهروندان در
هنگام سختیها و مرگ عزیزان و با مراجعه به آرامستان
احتیاج به محیط معنوی و عرفانی همچنین استفاده از
بعضی خدمات رفاهی دارند نهایتاً در همین راستا و با
السالم) تا شهر سیرجان
توجه به فاصله بهشترضا(علیه ّ
ایجاد برخی غرفهها از قبیل گلفروشی ،مواد خوراکی و
لوازم کفن و دفن ،سنگتراشی ،احداث سایهبان محل
برگزاری نماز و نصب دستگاه البسهسوز در دستور کار
سازمان آرامستان است و مدیریت سازمان در راستای
کنترل و نظارت و ایجاد بسترهای فرهنگی و مذهبی و
رفاهی و افزایش رضایتمندی و آرامش خاطر مراجعین
برنامهریزی خواهند کرد و شورای شهر در این رابطه از
هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد.
 سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
شورای شهر با هدف ارزیابی رسالت شهرداری در
موضوع بوستانها و فضای سبز شهری در چهار محور
موضوعی نگهداری ،توسعه ،شهروندان و مدیریت با
هدف ترمیم ،تجهیز ،نگهداری ،توسعه متوازن و متعادل
و ارتقای فرهنگ و مشارکت شهروندان در حوزه
فضای سبز را دنبال میکند .فضای سبز شهری یکی
از عوامل نشاط شهری محسوب میشود و سیرجان
هم با داشتن بیش از ۵۲۰هکتار فضای سبز در قالب
بوستانهای منطقهای ،خطی و محلی جزو شهرهای
سرآمد است که نگهداری و توسعه فضای سبز شهری
از مهمترین نیازها و اولویتهای کاری ما خواهد بود.
لذا ایجاد بوستان بانوان  ، 2جابجایی پارک بانوان،
ایجاد کمربند سبز حاشیه غربی شهر ،اتمام بهسازی
بوستانهای حاشیه بلوار قائم(عجل ا ...تعالی فرجه
الشّ ریف) با رویکرد ویژه برای سال آینده همراه با اصالح
آبیاری این فضاها مورد توجه است و شهرداری در
تالش است امکانات مناسب و الزم را در بوستانهای
سطح شهر فراهم آورد .برنامهریزی و توسعه زیباسازی
که در قالب و ظایف سازمان مذکور است به صورت
مفصل و دقیق از لحاظ محتوایی کارشناسی و مورد
ّ
بررسی قرار میگیرد در بحث زیباسازی فعالیتهای
زیادی طراحی و اجرا شده و توجه ویژهای به بحث
میادین و نورپردازی و برنام ه محور بودن این سازمان
داریم ضمن این که بابت فعالیتهای انجام شده تشکر
میکنیم.
 فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی
رسالت اصلی حوزه فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری و شورای شهر ارتقای فرهنگ شهروندی،
توجه به سالمت اجتماعی ،ایجاد شور و نشاط و امید
به زندگی برای شهروندان است .با توجه به دیدگاه
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی همکاران ما درکمیسیون
فرهنگی و شورای شهر و حمایت و همراهی مسئولین
شهرستان در این موارد برای انجام فعالیتهای
فرهنگی ،ورزشی عامل دلگرمی بوده ولی حوزه
فرهنگی نیازمند حمایت و همفکری بیشتر فعاالن این
عرصه میباشد و برای عملیاتی کردن این حوزه نیاز به
تخصصیتر کردن موضوعات و تغییر رویکرد شهرداری
هستیم .در هر محله شهری بایستی یک مکان فرهنگی
و هنری ایجاد شود و این مهم نباید حتماً ساخت و
سازی شکل گیرد و بایستی رویکردمان را عوض کنیم
و از داشتههای سایر نهادها و سازمانها استفاده کنیم و
خالقیت داشته باشیم .لذا برآنیم مطابق با نقشه جامع
شهر سیرجان و در راستای فراهم نمودن بسترهای الزم
نسبت به ترویج ارزشها و اشاعهی آموزههای تربیتی
کارآمد با موضوعات فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی گام
برداریم و تالش و همیاری ما در کنار عوامل شهرداری
در جهت حل مسائل اجتماعی ،فرهنگی و ورزشی
مطابق با مقررات در راستای اعتالی نام سیرجان و
ایجاد محیطی سرشار از امید و نشاط برای مردم فهیم
سیرجان مقبول افتد.
در همین راستا احداث فرهنگسرای شماره ۲
شهری در مناطق غربی سیرجان ،تقویت تعامل با

آموزش و پرورش ،دانشگاهها ،انجمنهای مردمنهاد
و ادارهی فرهنگ و ارشاد اسالمی در دستور کار قرار
گرفته است و سند راهبردی این حوزه بایستی تدوین
شود .در رابطه با حوزه فرهنگی اجتماعی اولویت اصلی
ما تهیه و تدوین سند راهبردی در این حوزه هست چرا
که فرهنگ زیربنای اصلی شهر است و اگر درست در
این بخش پیش برویم سایر امورات عمرانی و خدماتی
شهر نیز در سایه کارهای فرهنگی به خوبی ادامه پیدا
میکنند.
در مقوله ورزش نیز ،باشگاه فرهنگی ورزشی
شهرداری که در سه حوزه ورزش همگانی ،ورزش
پرسنلی و ورزش حرفهای فعالیت مینماید با توجه
به اینکه در این چند سال و به رغم نداشتن امکانات
کافی و بودجه مناسب توانسته است موفقیتهای
چشمگیری داشته باشد با این حال در این حوزه هم
نیازمند تدوین یک برنامه کلیتر و فعالیت بیشتر به
خصوص در حوزه ورزش همگانی هستیم کما اینکه
در توسعه فرهنگی و ورزشی در محالت و برگزاری
مسابقات ورزشی و مساعدتهای الزم تاکنون بازوی
رتحرکی برای ورزش همگانی بوده ولی ناگزیر به
پُ ّ
ساماندهی در این حوزه میباشد تا حمایتهای الزم
شکل گیرد.
 مشاغل شهری و صنوف مزاحم
سازمان مشاغل شهری یکی از سازمانهای نوپا
و تابع شهرداری است که از بدو تأسیس تاکنون با
ارائه برنامههای خود توانسته در دگرگونی و شناسایی
صنوف مزاحم شهری ،تشکیل کمیسیون بند 20منشأ
تح ّوالتی در این حوزه باشد و اقداماتی در خصوص
تجهیز کشتارگاه صنعتی دام و جابهجایی میدان دام
و جابهجایی جمعه بازار و همچنین طراحی جهت
احداث  ۵بازارچه محلی در  ۵نقطه از شهر را به عمل
آورده که امیدواریم در راستای سهم منطقهای محالت
از توزیع مراکز تجاری و خدماتی نیز با همکاری اتاق
اصناف و حمایت شورای شهر به عمل آورد.
 جابهجایی انبارهای نفت و میادین
آموزشی
در همین رابطه بر همکاری همه جانبه با نیروی
انتظامی به منظور ایجاد امنیت عمومی و ارائه خدمات
بیشتر به شهروندان در اماکن عمومی و بوستانها تأکید
داریم .موضوع خروج تدریجی تأسیسات نظامی و مواد
نفتی از محدوده و حریم استحفاظی شهر از قبیل
پادگانها ،میادین آموزش نظامی و انبارهای شرکت
نفت را پیگیری میکنیم .تالش میکنیم فضاهای
مفرحتر شوند و زمینه را برای حضور و
عمومی ،امنتر و ّ
مشارکت حداکثری فراهم میکنیم .قطعاً مردم نیز در
این رابطه دارای نظرات مفید هستند که حتماً استفاده
خواهیم کرد.
 حسابرسی سالهای  ۹۳تا ۹۷
انتخاب حسابرس برای بررسی عملکرد شهرداری
از جمله مهمترین وظایف شورای شهر بوده و بر اساس
دستورالعملها ،کمیسیون برنامه و بودجه شورای
شهر از بین مؤسسات حسابرسی دارای رتبه و شرایط
حسابرسی و با توجه به این موضوع بعد از بررسیهای
انجام شده یک مؤسسه حسابرسی را به صحن علنی
شورا معرفی نموده که با نظر اکثریت آرا مقرر شد
چنانچه با استعالم ما از انجمن حسابرسان کشور
و سازمان بازرسی موافقت شود حسابرسی عملکرد
شهرداری از سال  ۹۳تا  ۹۷به صورت سال به سال به
این مؤسسه واگذار گردد.
 واقعگرایی در شوارای پنجم
در پایان با اعتقاد به تقویت روح همکاری و ایجاد
تعامل بیشتر میان شورا و شهروندان با هدف همکاری
دوجانبه در ایجاد شهری زیبا و سالم سعی خواهیم کرد
به عنوان نمایندگان شما مردم در شورا واقعگرا ،متعهد
به انجام خواستههای شهروندان و مردم عزیز از طریق
وفاق و همدلی بیشتر باشیم و امیدواریم به آنچه گفتیم
با حمایت و همراهی مردم عزیز دست یابیم.

