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عملکرد شورا و دهیاری باسفهرجان طی 4سال گذشته

برای روشنشدن اقدامات انجام شده توسط شورا و
دهیاری باسفهرجان به سراغ حمیدرضا زیدآبادینژاد
که هماکنون به عنوان دهیار در دهیاری باسفهرجان
فعالیت دارد ،رفتیم .وی دارای مدرک کارشناسی
ارشد عمران میباشد که از سال  1392در این
سمت مشغول به کار است .زیدآبادینژاد در ادامه
به سئواالتی چند پاسخ داد و با ارائهی توضیحاتی
اقدامات و فعالیتهای انجام شده در این بخش را
بازگو کرد.

 موضوع بازنگری طرح هادی روستای باسفهرجان
به کجا انجامیده است؟
در خصوص بازنگری طرح هادی روستا طرح پیشنهادی
آن آماده شده است که بدین منظور جلسهای نیز در ادارهکل
بنیاد مسکن استان تشکیل گردید و نتیجه این جلسه تا
چند ماه آینده تصویب و ابالغ میگردد .یکی از مشکالت
اهالی اخذ استعالم از اداره بنیاد مسکن است و بروزرسانی
این طرح میتواند موضوع اخذ استعالم از این اداره را تسریع
نماید.

 در ابتدا درخصوص تسهیل در امور صدور پروانه
ساختمانی و کاهش هزینههای عوارض آن توضیحاتی
بفرمائید.
باتوجه به اینکه سامانه سیماک(سامانه یکپارچه مدیریت
امالک کشور) جهت صدور پروانه ساختمانی چند سال
راهاندازی شده است ،بخشی از مراحل آن مربوط به دهیاری
نمیباشد و نیاز به اخذ استعالم و تایید از چند اداره دارد.
لذا نمیتوان در این خصوص تسهیلی انجام داد .درخصوص
هزینه عوارضهای پروانهی ساختمانی هم پس از تصویب
دفترچه عوارض محلی روستا بایستی طبق آن عوارض
وصول گردد و نمیتوان هیچگونه تخفیفی را لحاظ نمود.
 نحوه تعامل مردم با شورا و دهیاری به چه نحوی
است؟
اهالی روستا مردم فهیم ،نجیب و بافرهنگی هستند
که همیشه خادمین خود را مورد حمایت قرار دادهاند و
میدانند که خدمتگزاران آنها در دهیاری و شورا تمامی
هدفشان کمک به آبادانی و توسعه روستا است و ضمنا
افراد خیر زیادی در این روستا بوده و هستند که در بحث
مدارس آقایان مرحوم حاجاسداهلل باسفهرجانی ،حاجعلی
شیرازی ،حاجنعمتاهلل باسفهرجانی ،سعید و حمید
باسفهرجانی و همچنین در ساخت مجتمع چندمنظوره
آقای حاجمحمد آبادهای همکاری ویژهای داشتهاند که جا
دارد دست تکتک این عزیزان راببوسیم و از آنها تشکر
کنیم.

 در جهت اعطای تسهیالت کمبهره برای
اشتغالزایی اهالی چه نظری دارید؟
تعداد زیادی از اهالی روستا که متقاضی وام
اشتغالزایی بودند پس از طی مراحل اداری به بانک رسالت
معرفی شدهاند .این بانک با همکاری شرکت معدنی و صنعتی
گلگهر نسبت به پرداخت وام به آنها اقدام نموده است و
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شروع عملیات بهسازی پارک واقع در ابتدای بلوار سردار سلیمانی و نصب وسایل
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اداره آب و فاضالب شهری
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آسفالت انجام دادهاند
و شورای روستا در این زمینه پیگیریهایی را
و به گفتهی مسئولین ،مشاور در حال نهایی کردن طرح عمرانی و عملیاتهای عمرانی در دست اقدام دهیاری
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سلیمانیشورا آقایان :احمد
سرداراز اعضای
بلواردر اینجا
انجام دادیم که وی به نمایندگی از اعضای جا دارد
شورا چکیدهای از اقدامات شورای اسالمی فیروزی ،حسین نجفآبادی ،نصراهلل محمودآبادی ادامه داد :امیدوارم که مردم در انتخابات پیش
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رای،توسط
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فشار باآب
مشکل
پیگیری رفع
کلیه امور پیشرفت کرده است و توسعهی برای انجام وظیفه و خشنودی خدا و نیز برای بزنند و با انتخاب افراد اصلح ---
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شهریهی امور دیگر پیشرفت و توسعهی همهجانبهی روستا را
کارشان را به هم
خدمت به
همفکری ،فراهم آورند.
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زیرسازی معابر روستا

 دهیاری و شورای روستای باسفهرجان چه
برنامههایی را جهت انجام امور فرهنگی ،ورزشی مد
نظر قرار دادهاند؟
همانگونه که مستحضر هستید در تمام کشور برنامههای
فرهنگی ،ورزشی با شرایط خاص برگزار میشود و این مهم
با توجه به اهمیت سالمتی افراد صورت میگیرد .انشااهلل
بتوانیم با ایجاد تعامل بیشتر با اعضای هیئتامنا و روحانیون
مساجد در جهت پیشبرد هرچه بهتر برنامهها و امور فرهنگی
روستا کمافیالسابق اقداماتی صورت پذیرد.
در زمینه انجام امور ورزشی تا کنون هر تقاضایی که از
سوی عالقهمندان به ورزش بوده است ،در حد امکان انجام
شده است .در بحث احداث سالن ورزشی با توجه به توافقی
که با اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان متراژ
سیرجان در بحث
مربع)از طی
(مترداریم پس
تملک زمین ورزشی صورت گرفت ،در نظر
مراحل قانونی در سال جاری بتوانیم ساخت سالن ورزشی را
100111پیشبینی
شروع نمائیم و این موضوع در بودجه امسال نیز
شده است.
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