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توگو با اعضای شورای اسالمی شهر سیرجان به مناسبت روز ملی شوراها
گف 

 بتول باللی
تقریبا دو سال و نیم از عمر پنجمین
شورای اسالمی شهر سیرجان میگذرد.
هرچند شورای این شهر در دورههای
قبل با چالشهای زیادی مواجه بود و با
تعداد اعضای بیشتری تشکیل میشد
اما این دوره با  7نفر عضو تشکیل
شده است .هفت نفری که به گفتهی
خودشان دیدگاههای متفاوتی دارند اما
در نهایت فقط برای پیشرفت شهر و در
جهت صالح شهروندان ،تصمیم نهایی
را میگیرند و سعی میکنند چالشهای
به وجود آمده دورههای قبل را با کار
مضاعف بپوشانند .اعضای شورای
پنجم از عملکرد این دوره نسبتا راضی
هستند و سعی میکنند پاسخ مردمی
را که به آنها رای اعتماد دادند ،با
برنامهریزی و نگرشهای درست در
جهت پیشرفت و آبادانی هرچه بیشتر
شهر سیرجان بدهند .شورا اسالمی
شهر سیرجان چند کمیسیون دارد و
هر کدام تخصص خاص خود را دارند.
به مناسبت نهم اردیبهشت ماه ،روز
ملی شوراها با اعضای پنجمین شورای
اسالمی شهر سیرجان گفتوگویی
انجام دادیم تا از دو سال و اندی
تجربهشان در این شورا بگویند.
متاسفانه به دلیل حضور خانم طاهره
جهانشاهی(عضو شورای شهر) ،در
جلسه و ذیق وقت امکان گفتوگو با
وی مقدور نشد.

 شورای پنجم جوانترین دوره
شورای شهر است
امین صادقی یکی از اعضای شورای
شهر که عالوه بر این دوره ،تجربهی
شورای چهارم را نیز در کارنامه خود
دارد ،این دوره ریاست شورا را عهدهدار
است .وی میگوید« :از آنجایی که نهاد
مردمی شورای شهر ،حلقه واسطه میان
مردم ،دستگاههای مدیریت شهری
و مسئوالن است و نقش اساسی در
پایداری و توسعهیافتگی شهری دارد،
برحسب وظیفه و برای دوره متوالی و
با ارایه یک برنامه یکپارچه مبتنی بر
یکپارچهسازی امکانات و تامین منابع
و مشارکت عمومی وارد شورای شهر
شدم».
وی طبق ارزیابی ،عملکرد شورای
پنجم را نسبتا موفق میداند و معتقد
است در این زمینه نهایت تالش خود
را نموده است.
به گفتهی صادقی شورای پنجم
نسبت به شوراهای قبل ،جوانترین
دوره شورای شهر است و همین موضوع
را در پیشبرد سریع برنامهها از طریق
همکاری و ترکیب جوانی ،نقطه قوت
این شورا میداند.
وی در پاسخ به اینکه چه عاملی را
وجه تمایز این شورا با شوراهای قبلی
میداند ،میگوید« :بررسی ،تجربه و
تحلیل برنامهها و اثربخشی عملکرد
شهرداری توسط اعضای شورا».
صادقی در خصوص تعامل و همکاری
با سایر ارگانها خصوصا شهرداری عنوان
کرد« :سعی شده است به منظور تسریع
در پیشرفت امور شهر و رفع مشکالت
شهروندان در چهارچوب قانون ،وفاق و
همدلی و همکاری مناسبی بین شهردار،
مجموعه شهرداری و سایر ارگانها
برقرار گردد».
رییس شورایشهر درباره برنامههای
پیش روی این شورا گفت« :رویکرد
شورای پنجم با توجه به بازنگری
طرحهای جامع و تفضیلی و آییننامهها
و مقررات برای رسیدن به یک
چشمانداز مبتنی برای یکپارچه شهری،
اتمام و تعیین تکلیف پروژههای ناتمام
کامال مشارکتی است» .از نظر وی

قول دادیم برای مردم کار کنیم
متن قانون ،فرهنگ مشارکت ،کاهش
تدریجی اختیارات شوراها ،مشکالت
پیش روی شورا و تنگناهای موجود بر
سر برنامههای شورا و مصوبات شورای
شهر است.
صادقی تعامل و همکاری را با
مجموعه شهرداری و سایر مسئوالن را
در پیشبرد برنامهها و پروژههای شهری
چنین بیان کرد« :شورای شهر با توجه
به وظایف قانونی و جایگاه شورا و نظر
به ظرفیتهای قانونی ضمن بررسی
طرحها و پیشنهادهای وارده و ارتباط
مدوام با مسئوالن و نهادها و بررسی
در کمیسیونهای تخصصی و صحن
علنی به دنبال حمایت از شهرداری و
طرحهای ارایه شده ،افزایش کارآمدی و
رفع مشکالت بوده و هست».
وی کمک شورا را در وضعیت بحرانی
ویروس کرونا چنین شرح داد« :براساس
آییننامههای سازمان مدیریت بحران
کشور در موقع وقوع بحران وظیفه
هر نهاد یا کارگروه مشخص میگردد،
تا بحران مدیریت شود .شورای شهر
نیز با توجه به وظیفه ذاتی خود و
براساس قانون تشکیل شوراها همیشه
وظیفه خود را به اثبات رسانده است.
در بحث شیوع ویروس کرونا با برگزاری
جلسات متعدد سعی نمودیم مصوبات
و مکاتباتی را در خصوص حفظ جان
و سالمت شهروندان با مسئوالن امر
داشته باشیم».
رییس شورای اسالمی شهر سیرجان گفت:
«از اینکه شهروندان ما را به عنوان نماینده خود
انتخاب نمودهاند ،تقدیر و تشکر مینمایم .لذا
باید با شناخت کامل و اجرای قانون در کنار
کار تیمی و به دور از تفرقه برای انجام امور
شهر و دفاع از حقوق شهروندان گام برداریم.
مردم از شورا و اعضای شورا انتظار دارند در
حمایت از حقوق آنان کوشا باشیم که خواسته
به حقی است».

 همیشه باید منافع مردم را در نظر گرفت
حسن خدامی دیگر عضو شورای اسالمی شهر
ب رییس شورای پنجم است .وی
سیرجان و نای 
نیز برای اولین بار عضویت در شورای شهر را تجربه
میکند .از عملکرد شورای پنجم صددرصد راضی
است و معتقد است اعضای شورا روی مسایل مهم
شهر اهتمام داشتهاند ،دلسوز هستند و واقعا کار
میکنند .وی رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر
است و معتقد است بایستی در کنار کار عمرانی ،کار
فرهنگی و زیربنایی انجام شود .او پیگیری بودجه
فرهنگی را از مهمترین کارهایش میداند؛ «وقتی
بحث فرهنگی پیش میآید ،کار فرهنگی نمیبینیم.
ی را
شهرداری بایستی در راستای خدمات ،کار فرهنگ 
انجام دهد» .خدامی برای تکمیل حرفش میگوید:
«یکی از طرحهای بزرگ شهرداری ،سایت زباله
است که برای آینده شهر سیرجان نیاز است .این
سایت در صورتی جواب میدهد که زباله از مبدا
تفکیک شود .یکسری زبالهها قابل بازیافت است
و اگر تفکیک نشود آنها را از دست میدهیم .این
زبالهها را طالی کثیف میگویند .همزمان با این طرح
اگر کار فرهنگی انجام نشود مثال اگر فرهنگسازی
صورت نگیرد و زباله از داخل خانه جدا نشود و آن
ساعتی که باید زباله را بیرون از خانه بگذارند ،گذاشته
نشود و کار فرهنگی متناسب با این کار انجام نشود
عمال طرح سایت زباله با شکست مواجه میشود .در
تمام فعالیتهای شهری باید پیوست فرهنگی آن
همراهش آماده شود تا همزمان با آن و حتی زودتر
از شروع کار ،فعالیت فرهنگی آن انجام شود .در این
زمینه شهردار و مجموعه شهرداری همکاری کردند
و شورای فرهنگی شهرداری تشکیل شد که کارش
تدوین پیوست فرهنگی تمام برنامههای شهرداری
است».
خدامی در پاسخ این سئوال ،آیا شورای پنجم
را کاملتر از دورههای قبل میبینید؟ ،گفت« :با
مقایسه این شورا با شوراهای قبلی موافق نیستم.
بعضی مسئوالن که روی کار میآیند نفرات قبلی
را تخریب میکنند .باید هر شورا را در شرایط
خودش سنجید .دوره پنجم از لحاظ تحقق بودجه
موفق بوده است .ممکن است در دورههای قبلی،

شهرداری با کمبود بودجه مواجه بوده است.
دورههای قبل حتی حقوق پرسنل هم با تاخیر
داده میشد .نمیشود آنها را محکوم کرد که کار
نکردهاند».
وی تنها مشکل بر سر راه مصوبات شورا را
اجرای قوانین و مقرراتی میداند که دست شورا
را میبندد؛ «مثال در بحث انتخاب پیمانکار» .از
نظر وی برای اینکه شورا کارنامهی قابل قبولی
را از خود به جای بگذارد ،باید چند آیتم داشته
باشد؛ «اشراف بر موضوعات مختلف داشته باشد
و مشاوران خوبی داشته باشد .هر عضو شورا یک
تخصص خاص خود را دارد و تعامل با شهرداری
داشته باشد .همیشه باید منافع مردم را باید در
نظر گرفت .خیلی وقتها باید سلیقههای شخصی
نادیده گرفته شود و آنچه به مصلحت شهر است،
انجام شود».

 هدفمان بحث آسفالت بوده است
محمداسماعیل خواجویی عالوه بر این
دوره ،تجربهی شوراهای قبلی را نیز در کارنامه
خود دارد .وی مسئول کمیسیون برنامه و
بودجه شورای شهر است و میگوید« :کمک به
اقشار مختلف تحت پوشش نهادهای حمایتی
و سازمانهای مربوطه و همچنین تایید و
تصویب بودجهی شورا در این کمیسیون انجام
میشود».
به عنوان اولین سئوال از او میپرسم :برای
ورود به شورای شهر برنامههایی را ارایه
دادید .تا کنون به برنامههای پیشبینی
شدهتان رسیدهاید؟
«بهطور کامل نه ولی هنوز خیلی به پایان
کار این دوره از شورا باقی مانده است .از عملکرد
این شورا هنوز آن رضایت نسبی را به دست
نیاوردم .دلیلاش هماهنگی ،بحث بودجه و ...
است .بیشتر برنامههایمان عمرانی بوده ،مثال
بحث پایانه مسافربری باالخره تمام شد .گاهی
در انجام پروژهها بعضی مسایل اقتصادی و
تحریمها پیش میآید و تاخیر ایجاد میشود.
بحث آسفالت هدفمان بوده که دارند کار
میکنند».
چه مشکالت و تنگناهایی در شورا برای
تصویب مصوبات است؟
«شورا براساس قانون وظیفهاش را انجام
میدهد و بعد از اینکه مصوبات تصویب شد به
تایید کمیته انطباق میرسد .گاهی بحث بودجه،
گاهی عدم همکاری ادارات و نهادها کار را به
تعویق میاندازد ».خواجویی ادامه داد« :قانون
شورا کامل نیست .باید به شورا بیشتر اختیارات
بدهند تا بیشتر بتواند کار کند و محدود نباشد.
شورای شهر ما هنوز واقعی نیست .شورای شهر
زمانی شورای شهر است که به تمام سازمانها و
نهادها نظارت کند .با مردم و مسئولین همکاری
داریم .اما مردم خواستههایی از شورا دارند که
ما نمیتوانیم انجام دهیم .مثال مراجعه میکنند
و وام و کار میخواهند .اینها وظیفهی شورا
نیست .مردم باید در صحنه باشند و با شورا و
شهرداری در زمینهی فرهنگی و توسعه شهر و
نگهداری فضای سبز همکاری کنند .باید رعایت
کنند .شورا هم همراه مردم است و همکاری
میکند».
وی در جواب این سئوال که آیا شورای این
دوره با دوره قبل متمایز است؟ ،گفت« :این دوره
حاشیهها کمتر بوده است .دوره چهارم مسایلی
در شهرداری و شورا پیش آمد و این دوره بین
اعضا هماهنگی هست تا شورا اشتباه نکند».
خواجویی در مورد مواقع بحرانی جامعه و
شهر توضیح داد« :شورای شهر در جلسه بحران
شرکت میکند و در این زمینه همکاری میکند.
شورا در بحث ویروس کرونا چندین بار جلسه
تشکیل داد و دو میلیارد و  800میلیون تومان
در بحث گندزدایی شهر مصوب کرد .در بحث
گرانی بنزین و اغتشاشات در پمپبنزینها شورا
فقط میتوانست با مردم صحبت کند و آنها
را آرام کند» .وی در پایان گفت« :شورا باید
همهی تخصصها را داشته باشد .وقتی در شورا
حقوقدان یا متخصص شهرسازی داشته باشیم،
در حسابرسی افراد متخصص داشته باشیم ،بهتر
میتوانند کار کنند .کسانی که تجربه ندارند و
وارد شورا میشوند کار سخت میشود».

وجود دارد ،عذرخواهی میکنم .قصور
و کمکاری نبوده است بنا به دالیلی
یا جذب بودجه نبوده یا کار هماهنگ
نبوده است .مردم باید گرفتاریشان را
به شورا بگویند چون خودشان شورا را
انتخاب کردند و قطعا جایی بهتر از شورا
ندارند که حرفشان را بشوند و کارشان
را پیگیری کنند».

 امسال نمود کار شورا بیشتر
است
محمد عسکری دیگر عضو شورای
شهر سیرجان است .وی مسئول
کمیسیون عمران شورا است و پروژههای
نیمهتمام را پیگیری میکند .عسکری
امیدوار است با نظر کارشناسی قوی و
قولهایی که شهرداری برای همکاری
داده است در بعضی زمینهها پیشرفت
کاری داشته باشند.
وی معتقد است به برنامههایی که
پیشبینی کرده ،بهطور صددرصد
نرسیده است؛ «ولی اکثریت برنامهها
اجرایی شدهاند .بیشتر بحث آسفالت
معابر ،سنگفرش و جدول بود که خوب
پیش رفت ولی با وضع تورم خیلی از
پیمانکاران کار را تعطیل کردند .و
دوباره مجبور به انتخاب پیمانکار شدیم
و قطعا امسال نمود کار بیشتر است».
وی سهم شورا را در به انجام رساندن
پروژههای شهری چنین بیان میکند:
«شورا به عنوان ناظر باید پیگیر باشد
و نظارت کند و شهرداری کار را اجرا
میکند .تنها راهش این است که به یک
تعاملی برسند .شورا بر همهی پروژههای
شهرداری نظارت کلی دارد» .عسکری
معتقد است این شورا برای تصویب
مصوباتش مشکلی ندارد؛ «مشکالت و
تنگناهای خاصی نیست .فقط در بعضی
موارد اختالف نظر بین اعضا است .نظر
هرکسی محترم است و شورای خوب و با
تعاملی است».
وی با بیان اینکه بیشتر نارضایتی
مردم از آسفالت شهر است ،گفت« :ما
هم از همین مردم هستیم .شورایی
که بدون حاشیه باشد و با مردم صادق
باشد و تعهد و تخصص را با هم داشته
باشد ،میتواند موفق باشد .باید به رایی
که مردم به ما دادند ،پایبند باشیم و
به مردم خیانت نشود .قول دادیم
برای مردم کار کنیم» .وی اضافه کرد:
«همهی شوراها یکسری معایب و
محاسن دارند .شورای قبل  11نفره بود
و تصمیمگیری مشکلتر بود ولی شورای
این دوره هفت نفره است و تصمیمگیری
راحتتر است .در نهایت کار اعضای شورا
خدمت است».
عسکری در پاسخ اینکه وجه تمایز
این شورا با شوراهای قبلی چیست،
گفت« :پایانه مسافربری حدود  19سال
قبل کلنگ خورده و نیمهتمام بود اما
تمام شد .قطعا پیگیری شورای پنجم به
ثمر نشسته است».
عسکری اتمام پروژههای نیمهتمام،
بحث جذب سرمایهگذار در خصوص باغ
ایرانی ،پیگیری کار سالن همایشهای
شهرداری ،تقاطع غیر همسطح و برطرف
کردن مشکل نقاط کور ترافیکی و
پارکینگ طبقاتی را از اولویتهای کاری
شورای شهر در سال  99اعالم کرد.
وی تعامل شورا و شهرداری را مثبت
دانست؛ «در بحث کارهایی که شهرداری
انجام داده است ،قطعا تعامل داشتیم.
حتی در اکثر تصمیمات نظر همهی
اعضا مثبت بوده و با هم خوب بودند».
وی در بحث بحران خصوصا ویروس
کروناکمک شورای شهر را وظیفه
برشمرد« :در این مواقع جلسه تشکیل
و نظر اعضا گرفته میشود .مسئوالن
دعوت میشوند و همفکری انجام
میشود .در این بحث کمیسیون خدمات
تشکیل جلسه داد و بحث پیشگیری را
مطرح کرد و مصوبهی بودجهای را که
شهرداری بتواند اقالم ضد عفونی را برای
کمکرسانی به شهر بخرد ،تصویب کرد.
شورا در کنار کادر بهداشتی و درمانی و
مجموعهی بسیج قرار گرفت».
عسکری خطاب به مردم سیرجان
گفت« :از طرف خودم نسبت به
همهی کم و کاستیهایی که در شهر

 شورا به دنبال اتمام پروژههای
نیمهتماماست
ابوذر زینلی دیگر عضو شورای شهر سیرجان،
برای اولین بار به عضویت شورای شهر درآمده
است .وی مسئول کمیسیون امالک است و
آن را کمیسیونی تخصصی عنوان میکند که
کارش در رابطه با طرح الحاق و تملک امالک
در طرح و معبر است .او مشکل این کمیسیون را
قیمتهای کارشناسی متناقضی عنوان میکند
که واقعیت ندارند .زینلی شخصا از عملکرد
شورا راضی است و امیدوار است در فرصت
باقیمانده ،برنامههایی را که در سر داشته به
اتمام برساند .او میگوید شورا دنبال سرعت
دادن به کارها و اتمام پروژههای نیمهتمامی
است که از شوراها و شهرداران قبلی به میراث
رسیده است .معضلی که شورای این دوره با آن
روبرو است ،بحث آسفالت شهر است .در این
زمینه شورا با شهرداری همکاری کرده است.
قطعا امسال  90-80درصد معضل آسفالت
شهر برطرف میشود .معضالت فرهنگی هم
هست و قرار است بستهی پیشنهادی فرهنگی
نیز در کنار هر طرحی انجام شود .همچنین در
بحث ترافیک و پارکینگ نیز شهرداری ورود
کند و شورا هم همکاری میکند .اولویت اول
شورای پنجم ترمینال مسافربری بود که االن
آماده افتتاح شده است .پروژه بعدی باغ ایرانی
و سالن همایشها است که جزو پروژههای
اولویتدار و نیمهتمام دورههای قبلی است».
زینلی در خصوص ارتباط شورا و شهرداری
میگوید« :ارتباط دوسویه و مستقیمی است و
کار منفک از هم نیست .با همکاری و تعامل
با هم کار را انجام میدهند .هر دو ،دو بال
یک کبوتر هستند و اگر یکی نباشد دیگری
موفقیتی ندارد .صرفا شورا کاری را پیگیری
یا صرفا کاری را شهرداری انجام داده باشد،
نیست .شورا اولویتها را پیگیری میکند و
قطعا مسئولین شهرستان و شهرداری هم در
پیشرفت و بهرهبرداری از طرحها دخیل هستند.
انتقادات و گالیهها هست اما چالشها نسبت به
شوراهای قبل خیلی کمتر است .سعی شده در
حالت تعاملی و دوستانه کار کنند».
زینلی در خصوص اعتماد مردم و مسئوالن به
شورای شهر میگوید« :وقتی صحبت از شورا و
شهرداری در سیرجان و شهرهای اقماری میشود
ذهنیت مردم منفی است و برای پاک کردن آن
نیاز به گذر زمان است و باید در بعد عمرانی و یا
فرهنگی تالش شود و شاید بشود این ذهنیت را
مثبت کرد».
وی درباره شکایاتی که مردم به شورا میبرند،
توضیح داد« :شکایات مردمی دو نوعاند .بعضی
در راستای وظایف شوراها است و قانونا و قطعا
پیگیری میکنیم .یکسری اربابرجوعها به
دلیل عدم اطالعات کافی راجع به وظایف شوراها
میآیند مثال مریض هستند یا بیکار ،که در
شرح وظایف شورا نیست و جواب قانعکنندهای
نمیگیرند و باعث نارضایتی میشود ولی شکایات
درباره کوچهها و خیابانها و آسفالت در یک بازه
زمانی قابل رسیدگی است .گاهی نیز ادارات و
نهادها از شهرداری و شورا درخواستهای مالی
دارند و این کار طبق قانون خالف است .ای کاش
ادارات و نهادها رعایت میکردند و این هم به عدم
آگاهی آنها از شرح وظایف شورا برمیگردد».
از نظر زینلی؛ شورا زمانی میتوان به عنوان
یک بازوی قدرتمند در کنار مردم باشد که به
وظایف اصلی خودش برگردد و بتواند در اکثر امور
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی کل شهر دخالت
کند .وی معتقد است شورایی میتواند قوی باشد
که اعضای آن فارغ از دیدگاههای فردی و شخصی
و مستقل از بیرون تصمیمگیری کنند .او تالش
شورا و شهرداری را در وضعیت بحرانی ویروس
کرونا بینظیر دانست و گفت« :در این زمینه
شهرداری و شورای شهر نسبت به بقیه نهادهای

شهر پیشرو بوده است».
وی از مردم خواست به کمک شورا و شهرداری
بیایند و در جهت آبادانی شهر مشارکت کنند.

 به یاری و همفکری نخبگان و
کارشناسان نیاز داریم
مصطفی اسفندیارپور عضو دیگر شورای
شهر سیرجان است که برای اولین بار به عنوان
عضو شورا بر صندلی شورای شهر سیرجان
نشسته است .وی میگوید« :با هدف پیگیری
امورات شهری و انجام گرفتن چندین موضوع
از جمله :ورزش همگانی ،میراث فرهنگی،
زبالههای شهری و موضوع پسماند ،ساماندهی
جمعهبازار و حمایت از صنایع کوچک وارد
شورای شهر شدم».
او هم معتقد است با همکاری اعضای
شورای شهر و تالش شبانهروزی کارکنان
شهرداری بسیاری از این کارها محقق شده
است و با همفکری و تعامل خوب ،بدون تاخیر
و تعلل اصالح وضعیت معابر اکثر محالت،
کوچهها ،خیابانها و معابر شهری دیده شده
است».
به گفتهی اسفندیارپور شورای پنجم
ترکیبی از نیروهای جوان در کنار باتجربهها
قرار گرفتهاند .بنابراینباید پاسخگوی خیلی
از مسایل باشند تا مورد قضاوت مردم قرار
نگیرند».
وی وجه تمایز شورای پنجم را با شوراهای
دورههای قبل ،توجه به وضعیت نابسامان
آسفالت معابر و اتمام طرحهای نیمهتمام
دانست .اسفندیارپور برنامههای پیش روی
شورای شهر سیرجان را توجه به برنامههای
اصالح وضعیت معابر ،انجام پروژههای عمرانی،
بهداشتی ،فرهنگی و سایر امور رفاهی
شهروندان از طریق همکاری با نهادهای
تصمیمساز مد نظر شورای شهر عنوان کرد و
افزود« :شهردار ،مجموعه شهرداری و شورای
شهر در راستای پیشبرد اهداف مدیریت شهر و
رضایت مردم تعامل خوبی دارند» .او مشکالت
پیش روی شورا و تنگناهای موجود بر سر
برنامههای شورا و مصوبات آن را نیز بیان
کرد« :تامین منابع الزم ،مشکالت اقتصادی و
تورمی کشور ،جذب پیمانکار و سرمایهگذار».
اسفندیارپور همکاری شورا را در زمان
بحران و چالشهای جدی در شهر چنین
توضیح داد« :اهتمام به پیشگیری و آمادگی،
توانمندسازی ،آموزش عمومی ،برنامهریزی
صحیح و اقدام به موقع جزو وظایف ذاتی
شوراها است .شورای شهر سیرجان در
وضعیت بحران همیشه همکاری و همفکری
الزم را با مدیریت بحران شهرستان داشته
است و در بحث اخیر هم شورای شهر مصوبات
و مکاتبات الزم را با همفکری مسئوالن
شهرستان و شهردار و شهرداری ،دانشگاه
علومپزشکی و سایرین انجام داده است».
وی خطاب به مردم سیرجان گفت« :همیشه
حق با مردم است؛ چرا که ما نمایندگان مردم
در شورای شهر هستیم و مردم میتوانند با
حضور در جلسات علنی در شورا با مراجعه
به سایت شورا هرآنچه را که اتفاق میافتد
بررسی نمایند .عملکرد شورا همیشه شفاف
است و امور پنهانی از مردم نداریم».
اسـفندیارپور در پایـان گفـت« :شـورای
پنجـم در سـال  98موضوعـات مختلفـی از
قبیـل وضعیـت آبگرفتگیهـای شـهری،
بررسـی مشـکالت طـرح فاضلاب ،وضعیـت
نابسـامان معابـر شـهری و تعـرض بـه حریم
پیادهروها ،بررسـی مسـایل ایمنـی در اجرای
پروژههـای شـهری ،مشـکالت مربـوط بـه
کارخانـه آجـر شـهرداری ،بررسـی وضعیـت
بوسـتانهای سـطح شـهر و دسـتگاههای
بـازی مصوبـه در شـهربازی و بوسـتانها،
وضعیت روشـنایی معابر شـهری ،زیباسـازی
شـهری و المانهـا ،بررسـی وضعیـت
حسابرسـی شـهرداری ،نحـوه دریافتهـا و
پرداختهـا و بسـیاری از امـورات شـهری
را مـورد ارزیابـی قـرار داد امـا بـه یـاری
و همفکـری نخبـگان و کارشناسـان نیـاز
داریـم و بـدون شـک از طرحهای قابـل اجرا
حمایتهـای الزم را بـه عمـل میآوریـم».

