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مـقـام مـعـظـم رهـبـری:
آرمـــان هـــای بـــزرگ ، نـیـــازمند هّمت عالی است و امام خمینی ، آن انسان بزرگ 
، هــم آرمــان هــای بـــلند و هــم هّمــت بلنــدی داشــت . او افــق هــای دور دســت را می 
ــه ســوی آن  ــا تمــام وجــود ب ــزرگ را انتخــاب مــی کــرد و ب ــد و هــدف هــای ب دی

هــدف هــا پیــش مــی رفــت .
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دکتر حسن روحانی :
بگذاریــم کــه فضــا و فرصــت خدمــت بــرای همــه ی ایرانیــان کــه دل 

در گــرو ایــن مــرز و بــوم دارنــد بــاز شــود
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دکتر محمد جواد فدایی استاندار کرمان
ــه  ــمند عرص ــوان و ارزش ــازوان پرت ــوان ب ــه عن ــا ب ــاری ه ــا و دهی ــهرداری ه ش
ــیاری  ــر بس ــود، درمانگ ــی خ ــی و اجتماع ــوی مردم ــه ق ــا بنی ــی و ب ــای اجرای ه
هســتند. مختلــف  هــای  عرصــه  در  روســتایی  و  شــهری  مشــکالت  از 

شهباز حسن پورنماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس

دکتر منصور مکی آبادی
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سیرجان 

عمران و آبادانی هر شهر مرهون تالش شهرداری و نیروهای آن است.
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مقدمه :
شــهر واژه ای نــام آشــنا کــه گاه گویــای هویــت فرهنگــی و اجتماعــی یــک فــرد مــی باشــد و خــود 
میراثــی بــرای آینــدگان اســت.و هماشــهر شــهری بــا قدمــت و محــل پــرورش بــزرگان ادب و هنــر؛ 

شــهر شــکوفه هــای بــادام و قنــات هــا مــی باشــد.  
ــم  ــب و فهی ــردم نجی ــه م ــذاری ب ــت خدمتگ ــه فرص ــم ک ــی گویی ــپاس م ــزرگ را س ــد ب خداون

ــاخت. ــدر س ــان مق ــهر را برایم هماش
ــي 97/8/13( در کارنامــه شــهرداری هماشــهر  آن چــه کــه در یکســال خدمتگــذاری)96/8/13 ال
ثبــت گردیــده اســت نتیجــه عــزم و اراده مســئولین ونیروهــا بــرای حــل مشــکالت ایــن مــردم اســت. 
ــري و  ــاي فک ــت ه ــي و حمای ــا همدل ــز ب ــیرجان و پاری ــه س ــرم جمع ــه محت ــه ائم ــه ای ک ــه گون ب
معنــوي خــود و جنــاب آقــای حســن پــور، نماینــده پرتــالش مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس 
ــن  ــوب و معاونی ــدار محب ــادی، فرمان ــی آب ــر مک ــای دکت ــاب آق ــراه جن ــه هم ــالمی ب ــورای اس ش
ــا  ــه برنداشــته و ب ــن مجموع ــداوم خــود را از ای ــای م ــت ه ــز؛ حمای ایشــان و بخشــدارمحترم پاری
ــا؛  ــت ه ــه فعالی ــام بهین ــور و انج ــر ام ــا را در تدبی ــات الزم؛ م ــام اقدام ــی و انج ــاد و راهنمای ارش
یاریمــان نمودنــد. و چنیــن مــی شــود کــه رنــگ بــر چهــره شــهر مــی نشــیند و در خیابان،کوچــه و 

ــد. ــاوری را متجلــی مــی گردان ــرای مــردم همــوار مــی ســازد و تــوان و خودب ــر؛ راه را ب معاب
بایــد از همــه ی زحمــات و پیگیــری هــای جنــاب اقــای دکتــر ایــت اللهــی موســوی .معــاون محتــرم 
هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار و جنــاب اقــای غالمرضــا نــژاد خالقی,مدیــر کل محتــرم دفتــر 
امورشــهری و شــوراهای اســتانداری کرمــان, معــاون ایشــان جنــاب اقــای علــی شهســواری و همــه 
ی کارشناســان ایــن دفتــر کــه بــا پیگیــری و همدلــی هــای بــی نظیــر خــود در انجــام تمامــی فعالیــت 

ها؛همراهمــان بودند,سپاســگزاری مــی نمایــم
آن چــه کــه در کنــار ایــن همــه ی ایــن حمایــت هــا؛ تــوان را در خدمــت رســانی بــه مــردم مضاعف 
گردانــد؛ همدلــی و همراهــی شــورای محتــرم اســالمی هماشــهر کــه بایــد مراتــب ســپاس را تقدیــم 
ایشــان داشــته و در پایــان از خدمــات ارزنــده و همــکاری هــای پرســنل خــدوم شــهرداری؛ آقایــان: 
ــور، ایمــان  ــدي پ ــي، کاظــم نورمن ــاس افاضات ــزي، احمــد پورفریدوني،الی ــي پاری ابوالفضــل علیائ
ــه  ــم هــا: مریــم قویــدل، فرزان ــادي، مســلم قهــارزاده، محمــد احســان اللهیــان و خان اســدي زیدآب

مســتعلي زاده، رقیــه کشــتکار و همــه ي نیروهــاي خدمــات شــهر کمــال تقدیــر وتشــکر را دارم.
ــات  ــاری خــود در انجــام عملی ــر و بردب ــا صب ــب و خــوب هماشــهر کــه ب ــردم نجی ــان از م در پای
عمرانــی در ســطح شــهر مــا را در انجــام پروژهــای گوناگــون یــاری نمودند؛تشــکر ویــژه نمایــم.
مرتضی مسعودی
 شهردار هماشهر
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 پــس از پیشــنهاد شــورای محــرم اســالمی هامشــهر و امضــای حکــم شــهردار توســط اســتاندار محــرم کرمــان از تاریــخ 

1396/8/13 ؛ پــس از ورود؛ ضمــن ایجــاد تعامــل بــا پرســنل شــهرداری و دعــوت همــه ی آنــان بــه ایجــاد محیطــی آرام 

و پویــا و در عیــن حــال خــالق؛ کــه پذیــرای هرگونــه پیشــنهاد و طرحــی جهــت پیشــرد اهــداف ســازمانی ؛ خدمــت 

ــود در  ــف موج ــوت و ضع ــاط ق ــدا نق ــد؛در ابت ــوع باش ــاب رج ــدی ارب ــهروندان و رضایتمن ــه ش ــوب ب ــانی مطل رس

شــهرداری شناســایی گردیــد.از جملــه نقــاط ضعــف ایــن شــهرداری مــی تــوان بــه حســاب خالــی شــهرداری اشــاره کــرد 

و بدهــی  تقریبــاً 5/000/000/000 ميليــارد ريــال کــه بــرای شــهرداری تــازه تاســیس بــا بودجــه کــم ) معــادل بودجــه 

عمرانــی یــک ســال شــهرداری( بســیار زیــاد اســت؛ را مــورد توجــه قــرارداد. در کنــار همــه ایــن مــوارد؛ بحــران اقتصــاد 

جهانــی کــه کشــور و بــه طبــع آن شــهر هامشــهر راهــم در برگرفتــه بــود؛ انجــام کار را بــرای مــا دشــوارتر مــی کــرد. 

البتــه قیرهــای انبــار شــده در مخــازن رشکــت بهــر از ســال 1394 را ؛ کــه مــی توانســت در زمــان خــود بــرای انجــام 

عملیــات عمرانــی بــه کار گرفتــه شــود و بــال اســتفاده مانــده بــود؛ را بــه عنــوان یکــی از نقــاط مثبــت بــرای فعالیــت 

هــای مــا؛ نبایــد نادیــده گرفــت.

آنچه در ابتدای امر؛ رسفصل کارهای این شهرداری قرار گرفت: 

1-انجام برنامه ریزی الزم جهت اجرای کامل قانون در همه ی بخش ها و فعالیت های شهرداری.

2-اولویــت بنــدی پروژهــای مختلــف بــا رعایــت قانــون، طــرح هــادی، نیــاز شــهر و رصف و صــالح مالــی شــهرداری، 

اتخــاذ متهیــدات الزم جهــت کاهــش زمــان انجــام پــروژه هــا.

3-تــالش در جهــت انجــام کلیــه وظائــف شــهرداری هــا براســاس مــاده 55 قانــون شــهرداری هــا. کــه در ایــن خصــوص 

تقریبــاً در اکــر بندهــای مــاده مذکــور در مــدت یکســال بــا ظرفیــت هــای موجــود بــه انجــام فعالیــت پرداختــه ایــم. 

ــوده  ــدی 100 درصــد نیروهــای بومــی ب ــا حضــور و توامنن ــی ب ــات عمران ــه عملی ــد خاطــر نشــان کــرد انجــام کلی بای

ــه تخصــص الزم را ــوارد خــاص ک اســت؛ مگــر در م

 نیروهــای بومــی نداشــته و در منطقــه موجــود نبــوده اســت.از جملــه مــواردی کــه تــوان نیروهــای بومــی در انجــام 

فعالیــت موجــب کاهــش هزینــه گردیــده و خودبــاوری برچهــره شــهر؛ نــور مــی نشــاند و ســاخت تیرهــای چــراغ بــرق 

بــرای اســتفاده در عملیــات روشــنایی و نورپــردازی بــوده اســت.

در طــرح هــادی شــهر هامشــهر  تقریبــاً 200 هــزار مرمربــع معــر دارد کــه از زمــان تأســیس ایــن شــهرداری 21 هــزار 

مــر مربــع آســفالت شــده اســت کــه 180 هــزار مــر مربــع معــر خاکــی موجــود بــوده اســت کــه در یــک ســال گذشــته 

45 هــزار مــر مربــع آســفالت انجــام شــده اســت و 11 هــزار مــر مربــع کارهــای مربــوط بــه مناقصــه ی آن انجام شــده 

اســت و در حــال پیــامن مــی باشــد و بــه زودی ان شــاالله بــه مرحلــه اجــرا خواهــد رســید؛ کــه اگــر مــی خواســتیم 

ــه طــور متوســط  ــد ب ــم در مــدت 16 ســال بای ــات آســفالت بپردازی ــه اجــرای عملی براســاس طــرح هــادی شــهری ب

ســاالنه 11 هــزار و 500 مــر مربــع عملیــات آســفالت انجــام پذیــرد؛ کــه در مــدت یــک ســال گذشــته بــا رعایــت کامــل 

اولویــت بنــدی پــروژه هــا 45هــزار و 500 مرمربــع عملیــات آســفالت انجــام شــده اســت. کــه امیدواریــم زودتــر از 

زمــان پیــش بینــی شــده در طــرح هــادی؛ کلیــه معابــر ایــن شــهر آســفالت گــردد.

از جملــه مــوارد دیگــر را کــه مــی تــوان بــه عنــوان یکــی از فعالیــت هــای عمــده شــهرداری در جهــت حــل مشــکالت 

ــدت 6 ســال  ــه م ــه ب ــی باشــد ک ــاده 100 م ــردن کمیســیون م ــال ک ســاختامنی شــهر و شــهروندان اشــاره منــود؛ فع

غیرفعــال بــوده اســت.لذا بــا فعــال شــدن ایــن کمیســیون در مــدت یــک ســال 20 پرونــده مطــرح و مشــکالت مرتفــع 
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گردیــد.

ــه هــای تاریخــی  ــار و ابنی ــه شــهروندان و حفــظ آث ــوب ب شــهرداری هامشــهر در راســتای خدمــت رســانی مطل

موجــود در شــهر؛ مکاتبــات و پیگیــری هــای  الزم را بــا فرمانــداری و ســازمان میــراث فرهنگــی ، صنایــع دســتی 

و گردشــگری و اوقــاف و امــور خیریه؛انجــام داده اســت و مقــرر گردیــد کــه احیــاء و مرمــت ایــن کاروانــرا بــه 

بخــش خصــوص واگــذر گــردد.

 بایــد اذعــان  داشــت در ایــن شــهرداری فعالیــت هــا بــه گونــه ای انجــام پذیرفتــه اســت کــه هزینــه هــای عمرانــی 

٧0درصــد و هزینــه هــای جــاری 30درصــد از کل بودجــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت و افزایــش ٧0درصــدی 

امــالک رسانــه شــهرداری بــا مراژ129۴1مرمربــع بــه ارزش ریالــی کارشناســی بالــغ بــر 000/000/000/1٧ 

ریال؛نتیجــه دیگــر اقدامــات شــهرداری اســت کــه خــود نشــان دهنــده ی افزایــش رسمایــه شــهرداری در ایــن مــدت 

ــی؛  ــر مســایل عمران ــوده اســت و عــالوه ب ــک بعــدی نب ــاه اســت. کــه فعالیــت هــای شــهرداری هامشــهر ت کوت

بــه انجــام فعاليــت هــای اداري، فرهنگــی و اجتامعــی پرداختــه اســت.  کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه برگــزاری 

مناســبت هــای ملــی و مذهبــی، گلبــاران قبــور مطهــر شــهدا ، دیــدار بــا خانــواده معــزز شــهداء، تقدیــر از بانــوان 

شــاغل در شــهرداری بــه مناســبت هفتــه گرامیداشــت مقــام زن و روز مــادر اشــاره منــود و از برگــزاری کالس هــای 

فرهنگی،ورزشــی، مذهبــی، هــری در راســتای پرکــردن اوقــات فراغــت نوجوانــان و جوانــان در تابســتان 139٧ بــا 

همــکاری روحانیــون، مســاجد و بســیج نــام بــرد. 

 حــال اگــر بخواهیــم عناویــن فعالیــت هــای مختلــف شــهرداری را بــه طــور کلــی بیــان منــود؛ مــی تــوان بــه گونــه 

ی ذیــل برشــمرد:

1-انجام عملیات آسفالت.

2- عملیات محوطه سازی.

3- گل کاری میادین .

4-زیرسازی عملیات آسفالت.

5-تأمین روشنایی میادین و معابر.

6-مرمت پل های آسیب دیده.

٧-انجام عملیات موزائیک فرش.

8-عملیات جدول گذاری.

9-احداث پارک.

10-آبیاری قطره ای .

11-احداث میدان جدید )ورودی(. 

12-انجام فعاليت هاي مربوط به پليس ساختامن.

13-فعالیت های فرهنگی – اجتامعی.

14-انجام فعاليت هاي اداري و مايل.

که در ادامه تصاویر و ابعاد مختلف این فعالیت ها خواهد آمد.
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عنوان پروژه: جمع آوری آسفالت
مکان پروژه:ورودی در قسمت میدان حسین آباد و پمپ بنزین

محل اعتبار: اعتبار داخلی
مبلغ اعتبار:208/150/000 ریال
 حجم عملیات:3620 مترمربع
تاریخ شروع عملیات:97/5/22

تاریخ پایان عملیات:1397/06/20
مدت زمان انجام کار:10 روز
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عنوان پروژه:رگالژ و روکش آسفالت
مکان پروژه:بلوار امام خمینی)ره(، محله سعادت آباد

محل اعتبار: سهمیه قیر راه های مواصالتی
مبلغ اعتبار:344/607/791 ریال
 حجم عملیات:17600 مترمربع

تاریخ شروع عملیات:1396/12/23
تاریخ پایان عملیات:1397/05/10
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عنوان پروژه:جدول گذاری و زیرسازی و آسفالت
مکان پروژه: بلوار امام خمینی)ره( حدفاصل پل یحی آباد و سعادت آباد 

محل اعتبار:تملک دارائی
حجم عملیات: 9960 متر مربع آسفالت+9960 متر مربع زیرسازی+ 

  1500 متر جدول                 
2/323/932/788 متر جدول

 با پيرشفت 50% در حال انجام مي باشد.
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عنوان پروژه:جدول گذاری و آسفالت
مکان پروژه: میدان حسین آباد
محل اعتبار:اعتبارات داخلی
حجم عملیات 2374متر مربع
مبلغ اعتبار: 77/078/000 ریال
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عنوان پروژه:تکمیل بلوار سیصد متری؛شامل: 
زیرسازی=آسفالت+ جدول گذاری

+ تأمین روشنایی
مکان پروژه: بلوار سیصد متری جلوی پمپ بنزین

محل اعتبار:اعتبارات داخلی
مبلغ اعتبار:993/067/892 ریال

تاریخ شروع عملیات:1397/06/20
 تاریخ پایان عملیات:1397/07/01
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عنوان پروژه:زیرسازی و آسفالت معابر
مکان پروژه:حسین آباد،جلوی کمپ ترک اعتیاد، از میدان تا جاده حسن آباد

محل اعتبار:اعتبارات داخلی و اسناد خزانه
مبلغ اعتبار:1/283/680/000 ریال

حجم عملیات: 4520 مترمربع
 تاریخ شروع عملیات:1397/05/01
 تاریخ پایان عملیات:1397/05/30
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عنوان پروژه:اجرای زیرسازی و آسفالت وآب رو ها
مکان پروژه:محله دولت آباد

محل اعتبار:اعتبار داخلی + مشارکت بنیاد مسکن
مبلغ اعتبار:494/585/000 ریال

تاریخ شروع عملیات:1397/05/01
 تاریخ پایان عملیات:1397/05/30
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عنوان پروژه:زیرسازی و آسفالت معابر
مکان پروژه:کوچه شهید خراسانی دهنو

      محل اعتبار:اسناد خزانه
مبلغ اعتبار:168/000/000 ریال

حجم عملیات: 600 متر مربع برآورد اولیه
 تاریخ شروع عملیات:1397/05/1
 تاریخ پایان عملیات:1397/05/30
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عنوان پروژه:آسفالت معابر
مکان پروژه:کوچه درمانگاه سعادت آباد

محل اعتبار:اسناد خزانه
مبلغ اعتبار:560/000/000 ریال

حجم عملیات:2000 مترمربع برآورد اولیه 
 تاریخ شروع عملیات:1397/04/07
 تاریخ پایان عملیات:1397/06/07
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عنوان پروژه:آسفالت معابر
مکان پروژه:کوچه زیارتگاه اوالدزادگان

محل اعتبار:اسناد خزانه
مبلغ اعتبار:560/000/000 ریال

حجم عملیات:2000 مترمربع برآورد اولیه 
 تاریخ شروع عملیات:1397/04/07
 تاریخ پایان عملیات:1397/06/07
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عنوان پروژه:اصالح معابر و آبروها و تسطیح کوچه های 
خاکی

مکان پروژه:اجرای کانیووی بلوار امام حسین)ع( سعادت آباد.
               اجرای کانیووی کوچه زیارت.

             تسطیح کوچه های خاکی یحی آباد. 
مبلغ اعتبار:80/239/000 ریال

تاریخ شروع عملیات:1397/05/18
 تاریخ پایان عملیات:1397/06/05
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عنوان پروژه:تعریض پل
مکان پروژه:محله حسین آباد، جنب کمپ ترک اعتیاد.

محل اعتبار:اعتبار داخلی
مبلغ اعتبار:505/973/003 ریال

حجم عملیات: 66 متر
 تاریخ شروع عملیات:1397/02/29
 تاریخ پایان عملیات:1397/06/19
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عنوان پروژه:مرمت پل
مکان پروژه: سعادت آباد
محل اعتبار: اعتبار داخلی

مبلغ اعتبار:63/000/000 ریال
 حجم عملیات: 28 مترمکعب  سنگ چینی با مالت سیمان سنگ الله ای رودخانه 

ای
 تاریخ شروع عملیات:1396/11/01
 تاریخ پایان عملیات:1396/12/27

 مدت زمان انجام کار: 57 روز
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عنوان پروژه:اجرای دیواره سنگی رودخانه
مکان پروژه: رودخانه سعادت آباد

محل اعتبار: اعتبار داخلی
مبلغ اعتبار:163/147/005 ریال

 حجم عملیات: 120/75 مترمربع سنگ چینی دیوار با ضخامت متوسط 45 سانت.
 تاریخ شروع عملیات:1397/11/01
 تاریخ پایان عملیات:1397/12/27

 مدت زمان انجام کار:57 روز 
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عنوان پروژه:جدول گذاری
مکان پروژه: در سطح شهر)محالت حسین آباد و یحي آباد(

محل اعتبار:اعتبار داخلی
مبلغ اعتبار:145/290/000ریال

تاریخ شروع عملیات:1397/04/04
 تاریخ پایان عملیات:1397/06/04
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عنوان پروژه:مرمت جداول
مکان پروژه:بلوار امام خمینی)ره(

محل اعتبار:اعتبار داخلی 
مبلغ اعتبار:75/240/000 ریال

 حجم عملیات: 2200 متر
 تاریخ شروع عملیات:1397/05/25
 تاریخ پایان عملیات:1397/06/20
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عنوان پروژه:موزائیک فرش و نورپردازی سقاخانه
مکان پروژه: ورودی بهشت زهرا)س(سعادت آباد 

مبلغ اعتبار:49/750/000 ریال
 حجم عملیات:135 متر مریع موزائیک و سنگ پله 
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عنوان پروژه:محوطه سازی و تأمین روشنایی
مکان پروژه:زیارت اوالدزادگان موسی بن جعفر)ع(

محل اعتبار: اعتبار داخلی
مبلغ اعتبار:386/720/000 ریال

 حجم عملیات:8 عدد الک پشتی+4 عدد تیرچراغ برق+1230 مترمربع موزائیک
تاریخ شروع عملیات:1397/03/23
تاریخ پایان عملیات:1397/04/23
 مدت زمان انجام کار: یک ماه
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عنوان پروژه:آماده سازی میدان جهت ایجاد فضای گلکار،تأمین 
روشنایی 

مکان پروژه: میدان ورودی در محله یحی آباد
محل اعتبار:اعتبارات داخلی

مبلغ اعتبار:263/029/700 ریال
حجم عملیات: نصب 14 عدد تیر چراغ برق+ نصب 28 عدد الکپشتی روشنایی+کاشت 
135 اصله درخت کاج+140 اصله شمشاد+1400 مترمربع بلوک+2800 مترمربع سیمان 

کاری+ 640 مترمکعب خاک نباتی
 تاریخ شروع عملیات:1396/11/15
 تاریخ پایان عملیات:1396/12/25
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عنوان پروژه:پارک محله ای
مکان پروژه:محله سعادت آباد،حسینیه مسلم ابن عقیل.

محل اعتبار:اعتبار داخلی
مبلغ اعتبار:518/000/000 ریال
حجم عملیات: 1122 مترمربع

 تاریخ شروع عملیات:1397/03/01
 تاریخ پایان عملیات:1397/06/17

        آماده نصب وسایل بازی و مبلمان و روشنایی



34
34

عنوان پروژه:رفع معارض و جابه جایی تیرهای برق
مکان پروژه:محله یحی آباد
محل اعتبار:اعتبارات داخلی

مبلغ اعتبار:959/200/000 ریال
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عنوان پروژه:تکمیل سوله خدمات
مکان پروژه:محله سعادت آباد

محل اعتبار:اعتبار داخلی
مبلغ اعتبار:120/000/000 ریال

تاریخ شروع عملیات:1396/05/31
 تاریخ پایان عملیات:1396/12/29
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عنوان پروژه:آبیاری قطره ای
مکان پروژه:فضاي سبز

محل اعتبار:اعتبار داخلی
مبلغ اعتبار:141/779/000 ریال
حجم عملیات: 2/300 متر طول

 تاریخ شروع عملیات:1397/03/01
 تاریخ پایان عملیات:1397/06/19
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عنوان پروژه:روشنایی و نورپردازي
مکان پروژه:زیرگذر

محل اعتبار: اعتبار داخلی
مبلغ اعتبار:263/819/270 ریال

 حجم عملیات:نصب وال واشر+نصب مهتابی+18 عدد الک پشتی+9 عدد تیرچراغ 
برق+98  متر المپ نواری

 تاریخ شروع عملیات:1396/11/15
 تاریخ پایان عملیات:1396/12/10

 مدت زمان انجام کار: 25 روز
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عنوان پروژه:روشنایی
مکان پروژه:بلوار امام حسین)ع( سعادت آباد

محل اعتبار:اعتبار داخلی
مبلغ اعتبار:244/756/700ریال

حجم عملیات: 15 عدد تیرچراغ برق با 33 شعله روشنایی
 تاریخ پایان عملیات:1397/05/24
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عنوان پروژه:جابه جایی المان+ 
نورپردازی+ جدول گذاری+ تأمین روشنایی

مکان پروژه:بهشت زهرا
محل اعتبار:اعتبارات داخلی
مبلغ اعتبار:24/339/000ریال
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اجراي  نظارت هاي پلیس ساختماني
در راستاي پیشگیري از تخلفات ساختماني؛ بازدید هاي مکرر توسط پلیس 

ساختمان به صورت پیوسته انجام مي گیرد و برخورد قانوني با برخي از 
متخلفین انجام پذیرفته و تعدادي از پرونده ها هم در دست اقدام مي باشد.
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رفع معارض قنوات
در راستای رفع موانع پیشروی پروژه های اسفالت  در سطح شهر؛ با همکاری و 

مشارکت مالکین این قنات ها؛ اقدام به لوله گذاری قنوات گردید.
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جمع آوري سگ هاي ولگرد
در راستاي کاهش خطرات مربوط سگ هاي ولگرد و پیشگیري از  شیوع 

امراض مسري حیواني  براي شهروندان  هماشهر؛ 103 قالده از سگ هاي ولگرد 
در سطح شهر جمع آوري گردیده است
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انجام  مانورهاي آتش نشاني و آموزش ایمني به شهروندان
 در طول یکسال 15 عملیات اطفاء حریق که بیش تر آن در جاده رخ داده است 

و 3 عملیات امداد و نجات جاده اي و 6 عملیات مارگیري انجام شده است 
و هرساله با شروع فصل سرد سال؛ بازدید و سرکشي از مدارس و ارگانهاي 
دولتي؛ جهت  کنترل دوره اي و تست ایمني وسایل گرمایشي؛ توسط واحد 

ایمني وْآتش نشاني این شهرداري  انجام مي پذیرد.   
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همایش پیاده روي خانوادگي و ورزش همگاني
 در راستاي ترویج فرهنگ شادي و نشاط؛ با همکاري معاونت بهداشتي دانشگاه 

علوم پزشکي سیرجان؛ همایش پیاده روي خانوادگي با حضور اقشار مختلف 
مردم برگزار گردید و در ادامه این برنامه به برگزیدگان جوایزي اهداء گردید.
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برگزاري نماز شکوهمند عید فطر
پس از یک ماه روزه داري و عبادت عاشقات اهلل؛ نماز عید فطر همزمان با 
سراسر کشور با حضور مسئولین و اقشار مردم در هماشهر برگزار گردید.
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برگزاري کالس هاي آموزشي، فرهنگي، هنري
در راستاي پرکردن اوقات فراغت کودکان،نوجوانان و جوانان شهروند هماشهري 

در تابستان 1397 کالس هاي آموزشي، فرهنگي و هنري در سطح شهر برگزار 
گردید.
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راهپیمایي یوم اهلل 13 آبان 
مسئوالن و مردم فهیم هماشهر هرسال همراه با دیگر هموطنان ایران اسالمي  در روز 
13 آبان با شرکت در راهپیمایي ؛ثابت مي کنند که پایبند به آرمان هاي انقالب بوده 

و چون همیشه مخالفت خود را استکبار جهاني اعالم مي دارند.
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تعداد صورت جلسات رسمی شورای اسالمی: 38 جلسه

تعداد مصوبات:81

تعداد مکاتبات انجام شده با ادارات مختلف :300

اقدامات انجام گرفته در شورای اسالمی دوره پنجم:

-انتخاب شهردار

-دیدار اعضای شورای اسالمی با مناینده محرم شهرستان سیرجان و بررسی مسائل و مشکالت شهر

-دیدار اعضای شورای اسالمی با امام جمعه محرم پاریز و بررسی مسایل و مشکالت هامشهر

-دیدار اعضای شورای اسالمی با بخشدار محرم بخش پاریز و بررسی مسایل و مشکالت هامشهر

-دیدار با مدیر عامل رشکت مس جهت بحث آالیندگی در دو نوبت در تهران و رسچشمه

-برگزاری عزاداری متمرکز در تاسوعای حسینی در هامشهر

-پیگیری در خصوص واگذاری زمین  در هامشهر و قرعه کشی زمین در دو مرحله

-رشکت در اعیاد و مناسبت های مذهبی و راهپیامیی های رسمی

-رایزنی با بانک رسالت جهت استفاده از تسهیالت برای راه اندازی مشاغل خانگی

-رایزنی با هیئت مدیره معدن دره زار برای جذب جوانان هامشهر و اشتغال جوانان

-پیگیری جهت روشنایی معابر شهر

-پیگیری جهت اسفالت معابر

-پیگیری جهت زیبا سازی معابر شهر

-پیگیری جهت برگزاری جشنواره قنوات در هامشهر

-پیگیری جهت برگزاری مناز جمعه در هامشهر

-پیگیری جهت گازرسانی به منازل مسکونی که فاقد گاز شهری هستند

-پیگیری برای آسفالت مسیر سعادت اباد به دهنو

-تصویب پرداخت اجازه بهای ساختامن کالنری و هزینه آب و برق آن

-پیگیری جهت مشکالت پالک 1914 در خصوص سند مالکیت

اهم مصوبات شورای اسالمی:

 صورتجلسه 152 بند 1

پــس از بحــث و بررســی پیرامــون انتخــاب شــهردار از بیــن کاندیداهــای مطــرح شــده رسانجــام آقــای مرتضــی مســعودی بــا موافقــت 

همــه اعضــای شــورا بــه ســمت شــهردار هامشــهر انتخــاب گردیــد و بــه همــراه مــدارک جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع ذی 

ربــط ارســال مــی گــردد.

صورتجلسه 153 بند1

درخواســت 313/1101 مــورخ 96/6/23 شــهرداری هامشــهر مبنــی بــر خریــد لــوازم روشــنایی جهــت تعمیــر روشــنایی معابــر بــا توجــه 

بــه ایــام دهــه محــرم بــه مبلــغ 30/000/000 ریــال معــادل )ســه میلیــون تومــان ( از محــل کــد 305 بودجــه مصــوب 96 و برابــر آئیــن 

نامــه مالــی شــهرداری مــورد موافقــت قــرار گرفــت.

صورتجلسه 153 بند2

ــغ  ــا مبل ــرم  ب ــام مح ــرای ای ــبتی ب ــای مناس ــم ه ــد پرچ ــر خری ــی ب ــهر مبن ــهرداری هامش ــورخ 96/6/15 ش ــت 313/104٧ م درخواس

.

عملکرد شورای اسالمی دوره پنجم
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6/000/000 ریــال معــادل ) شــش میلیــون ریــال( از محــل اعتبــارات مــاده 5 و برابــر آئیــن نامــه مالــی شــهرداری مــورد موافقــت قــرار گرفــت.

صورتجلسه 153 بند3

درخواســت 313/1166 مــورخ 96/٧/3 شــهرداری هامشــهر مبنــی بــر هزینــه کــرد مبلــغ 2٧/00/000 ریــال بــرای هفتمیــن یــادواره شــهدای 

هامشــهر از محــل اعتبــارات مــاده 5 و برابــر آئیــن نامــه مالــی شــهرداری مــورد موافقــت قــرار گرفــت.

صورتجلسه 153 بند4

درخواســت 313/1158 مــورخ 96/٧/2 شــهرداری هامشــهر بــا توجــه بــه تــازه تاســیس بــودن شــهر و نبــود زیــر ســاخت هــای فرهنگــی، بــا 

توجــه بــه وجــود مشــکالت فرهنگــی و اجتامعــی موجــود در شــهر مقــرر گردیــد پیرامــون حضــور امــام جمعــه بــه صــورت دامئــی در شــهر 

هامشــهر و حضــور مــردم در منــاز جمعــه و مطــرح شــدن مشــکالت فرهنگــی در خطبــه هــای منازجمعــه ، رایزنــی الزم بــا امــام جمعــه محــرم 

شهرســتان ســیرجان انجــام پذیــرد.

صورتجلسه 154 بند2

ــاز رضوری  ــه نی ــا توجــه ب ــه ب ــج گان درخواســت شــامره 313/1251 مــورخ 96/٧/16 شــهرداری هامشــهر در خصــوص خاموشــی محــالت پن

ــد. ــرق شهرســتان در ایــن خصــوص انجــام دهن ــا اداره ب ــی ب ــرق شــهرداری و شــورای اســالمی مکاتبات ــه منایندگــی ب هامشــهر ب

صورتجلسه 15٧ بند2

ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــهر ب ــر ش ــفالت معاب ــات آس ــوص عملی ــهر در خص ــهرداری هامش ــورخ 96/9/11 ش ــامره 313/1810م ــت ش درخواس

نامناســب شــهرداری پشــنهاد تهاتــر قیــر موجــود در قبــال تهیــه و اجــرای آســفالت و زیرســازی مــورد موافقــت قــرار گرفــت و مصــوب گردیــد 

آقــای کریمــی نســب بــه عنــوان مناینــده شــورا در متامــی مراحــل انجــام کار حضــور داشــته باشــند.

صورتجلسه 15٧ بند3

درخواســت شــامره 313/12٧9 مــورخ 96/٧/1٧ شــهرداری هامشــهر مبنــی بــر پرداخــت حــق الزحمــه روحانــی شــهر بابــت برگــزاری کالس 

هــای قــرآن و احــکام بــرای ســنین مختلــف و جلســات آمــوزش تکریــم اربــاب رجــوع و احــکام دینــی بــه پرســنل شــهرداری و فعالیــت هــای 

فرهنگــی در ســطح شــهر بــا مبلــغ ماهیانــه 4/000/000 ریال)چهارصــد هــزار تومــان( بــرای مــدت یــک ســال از محــل مــاده مربوطــه مــورد 

موافقــت قــرار گرفــت.

صورتجلسه 160 بند1

درخواســت شــامره 313/2233 مــورخ 96/10/23 شــهرداری هامشــهر درخصــوص خانــه هــای مســکونی واقــع در بافــت قدیمــی پــالک 1914 

بعــد از گذشــت ســالها ســاخت و ســاز بــه عنــوان ملــک ملــی معرفــی گردیــده انــد مصــوب گردیــد شــهرداری در خصــوص صــدور پروانــه 

ســاختامنی بــا آنهــا همــکاری الزم را انجــام دهــد.

صورتجلسه 160 بند2

ــی)ره( در  ــوار امــام خمین درخواســت شــامره 313/2234 مــورخ 96/10/23 شــهرداری هامشــهر درخصــوص اجــرای آســفالت و زیرســازی بل

قســمت اتصــال محلــه یحیــی آبــاد بــه ســعادت آبــاد بــا توجــه بــه اینکــه مصالــح زیرســازی همیشــه توســط پیامنــکار از منابــع قرضــه برداشــت 

و بــه شــهرداری فروختــه میشــده لــذا مصــوب گردیــد خــود شــهرداری بــا اجــاره ماشــین آالت بــه صــورت دســتمزد بــدون پرداخــت هزینــه 

مصالــح ایــن موضــوع را بــه صــورت امانــی انجــام دهــد.

صورتجلسه 160 بند3

درخواســت شــامره 313/1960 مــورخ 96/9/30 شــهرداری هامشــهر درخصــوص تخفیــف عــوارض صــدور پروانــه شــامل) عــوارض پســامند، 

عــوارض ســطح شــهر و خدمــات شــهر، عــوارض حفــظ و نگهــداری فضــا ســبز، عــوارض خدمــات آتــش نشــانی( بــا توجــه بــه فــرا رســیدن ایــام 

الــه دهــه فجــر  بــا 25% تخفیــف مــورد موافقــت قــرار گرفــت.

صورتجلسه 161 بند1

درخواســت شــامره 313/2324 مــورخ 96/10/30 شــهرداری هامشــهر درخصــوص پــروژه روکــش آســفالت حدفاصــل ابتــدای محلــه ســعادت 

آبــاد تــا انتهــای بلــوار امــام خمینــی)ره( بــه صــورت رفــت و برگشــتی بــا توجــه بــه بــرآورد پــروژه ، مــورد موافقــت قــرار گرفــت و شــهرداری 

موظــف اســت طبــق قانــون مناقصــات و آئیــن نامــه مالــی شــهرداری اقدامــات الزم انجــام دهــد.

صورتجلسه 161 بند3

درخواســت شــامره 313/2056 مــورخ 96/10/5 شــهرداری هامشــهر  بــا توجــه بــه ایــام الــه دهــه فجــر درخصــوص بخشــودگی 10% نســبت 

بــه جــدول صفحــه 66 میــزان حــق تفکیــک شــهرداری هامشــهر موضــوع مــاده 101 قانــون شــهرداری هــا )قدرالســهم شــهرداری و معابــر( 

از تعرفــه عــوارض، بهــای خدمــات و ســایر منابــع درآمــدی در خصــوص رسانــه تفکیــک مــاده 101 مصــوب گردیــد کــه زمیــن هــای تــا 1000 

مــر شــامل بخشــودگی 10% قــرار گیرنــد.
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صورتجلسه 163 بند1

از بیــن متقاضیــان زمیــن در هامشــهر 150 نفــر از افــراد واجــد رشایــط دریافــت زمیــن و ســاکن در هامشــهر توســط اعضــای شــورای 

اســالمی انتخــاب و بــرای تشــکیل و تکمیــل پرونــده بــه بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی معرفــی شــدند.

صورتجلسه 169 بند1

درخواســت شــامره 313/56٧ مــورخ 9٧/3/21 شــهرداری هامشــهر در خصــوص اجــرای زیرســازی جــاده دولــت آبــاد و میــدان حســین 

آبــاد  مقــرر گردیــد بــه صــورت امانــی توســط شــهرداری  و بــا کیفیــت بــاال  وفــق مقــررات انجــام شــود .

صورتجلسه 1٧0 بند1

از بیــن متقاضیــان زمیــن در هامشــهر 101 نفــر از افــراد واجــد رشایــط دریافــت زمیــن و ســاکن در هامشــهر توســط اعضــای شــورای 

اســالمی انتخــاب و بــرای تشــکیل و تکمیــل پرونــده بــه بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی معرفــی شــدند.

صورتجلسه 1٧3 بند1

درخواســت شــامره 313/805 مــورخ 9٧/4/20 شــهرداری هامشــهر در خصــوص اجــرای موزائیــک فــرش بــرای ســقاخانه بــا 100 مرمربــع 

موزائیــک فــرش برابــر مقــررات مالــی شــهرداری و از محــل اعتبــارات مربوطــه مــورد موافقــت قــرار گرفــت.

صورتجلسه 1٧3 بند3

درخواســت شــامره 313/803 مــورخ 9٧/4/20 شــهرداری هامشــهر در خصــوص هزینــه اجــرای موزائیــک فــرش و بــرآورد دســتمزد بــه 

مبلــغ 110/000/000 ریــال و هزینــه مصالــح 40/000/000 ریــال بابــت محوطــه ســازی زیارتــگاه، مــورد موافقــت قــرار گرفــت.

صورتجلسه 1٧4 بند1

درخواســت شــامره 313/1089 مــورخ 9٧/5/13 شــهرداری هامشــهر در خصــوص رنــگ آمیــزی مجــدد و ترمیــم تعــدادی از جــداول رفــوژ 

وســط بلــوار امــام خمینــی)ره( در محلــه ســعادت ابــاد بــا اعتبــاری حــدود 30/000/000 ریــال، بــا توجــه بــه مقــررات مالــی شــهرداری 

و از محــل اعتبــارات مربوطــه مــورد موافقــت قــرار گرفــت.

صورتجلسه 1٧4 بند2

ــده  ــق مزای ــهرداری از طری ــو ش ــدد تابل ــاره 3 ع ــوص اج ــهر در خص ــهرداری هامش ــورخ 9٧/5/11 ش ــامره 313/1081 م ــت ش درخواس

ــو  ــه احــداث دو عــدد تابل ــا درامــد حاصــل از ان نســبت ب ــد ب ــرار گرفــت و مقــرر گردی عمومــی جهــت تبلیغــات مــورد موافقــت ق

ــردد. ــدام گ ــی دیگــر در جــای مناســب اق تبلیغات

صورتجلسه 1٧4 بند4

درخواســت تعــدادی از جوانــان هامشــهر در خصــوص خریــد ملزومــات ورزشــی از جملــه تــوپ و تــور جهــت راه انــدازی ســالن ورزشــی 

،شــهرداری مبلــغ ســه میلیــون ریــال را بــه ایــن امــر اختصــاص دهــد.

صورتجلسه 1٧٧ بند1

ــه  ــزاری هزین ــرای برگ ــان ب ــون توم ــت میلی ــادل هف ــال مع ــهرمبلغ ٧0/000/000 ری ــز در هامش ــزاداری متمرک ــزاری ع ــور برگ ــه منظ ب

ــت. ــرار گرف ــت ق ــورد موافق ــهرداری م ــی ش ــررات مال ــه مق ــه ب ــا توج ــی و ب ــارات فرهنگ ــل اعتب ــزاداری از مح ع

صورتجلسه 180 بند4

درخواســت شــامره 313/19٧4 مــورخ 9٧/8/13 شــهرداری هامشــهر مبنــی برادامــه کالس هــای والیبــال بانــوان بــا همیــاری شــهرداری از 

محــل بودجــه فرهنگــی بــا توجــه بــه مقــررات مالــی شــهرداری و در صــورت وجــود اعتبــار ، مــورد موافقــت قــرار گرفــت.

صورتجلسه 186 بند2

ــوی  ــرق جل ــر روی تیرهــای ب ــر ب ــاد جهــت نصــب جلوب ــی اب ــا حســینیه و هیئــت حــرت ابوالفضــل)ع( یحی درخواســت هیئــت امن

حســینیه حــرت ابوالفضــل)ع( بــا توجــه بــه اینکــه ســیم هــای بــرق نزدیــک بــه ســاختامن مــی باشــند، مصــوب گردیــد پیگیــری هــای 

الزم در خصــوص فاصلــه دادن ســیم هــای مذکــور توســط شــهرداری صــورت پذیــرد.  


