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مـقـام مـعـظـم رهـبـری:
آرمـــان هـــای بـــزرگ  ،نـیـــازمند ه ّمت عالی است و امام خمینی  ،آن انسان بزرگ
 ،هــم آرمــان هــای بـــلند و هــم ه ّمــت بلنــدی داشــت  .او افــق هــای دور دســت را می
دیــد و هــدف هــای بــزرگ را انتخــاب مــی کــرد و بــا تمــام وجــود بــه ســوی آن
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
شــهرداری هــا و دهیــاری هــا بــه عنــوان بــازوان پرتــوان و ارزشــمند عرصــه
هــای اجرایــی و بــا بنیــه قــوی مردمــی و اجتماعــی خــود ،درمانگــر بســیاری
از مشــکالت شــهری و روســتایی در عرصــه هــای مختلــف هســتند.

شهباز حسن پورنماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس

دکتر منصور مکی آبادی
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سیرجان
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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.
خداونــد بــزرگ را ســپاس مــی گوییــم کــه فرصــت خدمتگــذاری بــه مــردم نجیــب و فهیــم
هماشــهر را برایمــان مقــدر ســاخت.
آن چــه کــه در یکســال خدمتگــذاری( 96/8/13الــي  )97/8/13در کارنامــه شــهرداری هماشــهر
ثبــت گردیــده اســت نتیجــه عــزم و اراده مســئولین ونیروهــا بــرای حــل مشــکالت ایــن مــردم اســت.
بــه گونــه ای کــه ائمــه محتــرم جمعــه ســيرجان و پاريــز بــا همدلــي و حمايــت هــاي فكــري و
معنــوي خــود و جنــاب آقــای حســن پــور ،نماینــده پرتــاش مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس
شــورای اســامی بــه همــراه جنــاب آقــای دکتــر مکــی آبــادی ،فرمانــدار محبــوب و معاونیــن
ایشــان و بخشــدارمحترم پاریــز؛ حمایــت هــای مــداوم خــود را از ایــن مجموعــه برنداشــته و بــا
ارشــاد و راهنمایــی و انجــام اقدامــات الزم؛ مــا را در تدبیــر امــور و انجــام بهینــه فعالیــت هــا؛
یاریمــان نمودنــد .و چنیــن مــی شــود کــه رنــگ بــر چهــره شــهر مــی نشــیند و در خیابان،کوچــه و
معابــر؛ راه را بــرای مــردم همــوار مــی ســازد و تــوان و خودبــاوری را متجلــی مــی گردانــد.
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 اســامی هماشــهر کــه بایــد مراتــب ســپاس را تقدیــم
ایشــان داشــته و در پايــان از خدمــات ارزنــده و همــکاری هــای پرســنل خــدوم شــهرداری؛ آقايــان:
ابوالفضــل عليائــي پاريــزي ،احمــد پورفريدوني،اليــاس افاضاتــي ،كاظــم نورمنــدي پــور ،ايمــان
اســدي زيدآبــادي ،مســلم قهــارزاده ،محمــد احســان اللهيــان و خانــم هــا :مريــم قويــدل ،فرزانــه
مســتعلي زاده ،رقيــه كشــتكار و همــه ي نيروهــاي خدمــات شــهر کمــال تقدیــر وتشــکر را دارم.
در پایــان از مــردم نجیــب و خــوب هماشــهر کــه بــا صبــر و بردبــاری خــود در انجــام عملیــات
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 اســامی 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 خــاق؛ کــه پذی ـرای هرگونــه پیشــنهاد و طرحــی جهــت پیشــرد اهــداف ســازمانی ؛ خدمــت
رســانی مطلــوب بــه شــهروندان و رضایتمنــدی اربــاب رجــوع باشــد؛در ابتــدا نقــاط قــوت و ضعــف موجــود در
شــهرداری شناســایی گردیــد.از جملــه نقــاط ضعــف ایــن شــهرداری مــی تــوان بــه حســاب خالــی شــهرداری اشــاره کــرد
و بدهــی تقریبـاً  5/000/000/000ميليــارد ريــال کــه بـرای شــهرداری تــازه تاســیس بــا بودجــه کــم ( معــادل بودجــه
عمرانــی یــک ســال شــهرداری) بســیار زیــاد اســت؛ را مــورد توجــه قـرارداد .در کنــار همــه ایــن مــوارد؛ بحـران اقتصــاد
جهانــی کــه کشــور و بــه طبــع آن شــهر هامشــهر راهــم در برگرفتــه بــود؛ انجــام کار را بـرای مــا دشــوارتر مــی کــرد.
البتــه قیرهــای انبــار شــده در مخــازن رشکــت بهــر از ســال  1394را ؛ کــه مــی توانســت در زمــان خــود بـرای انجــام
عملیــات عمرانــی بــه کار گرفتــه شــود و بــا اســتفاده مانــده بــود؛ را بــه عنــوان یکــی از نقــاط مثبــت بـرای فعالیــت
هــای مــا؛ نبایــد نادیــده گرفــت.
آنچه در ابتدای امر؛ رسفصل کارهای این شهرداری قرار گرفت:
-1انجام برنامه ریزی الزم جهت اجرای کامل قانون در همه ی بخش ها و فعالیت های شهرداری.
-2اولویــت بنــدی پروژهــای مختلــف بــا رعایــت قانــون ،طــرح هــادی ،نیــاز شــهر و رصف و صــاح مالــی شــهرداری،
اتخــاذ متهیــدات الزم جهــت کاهــش زمــان انجــام پــروژه هــا.
-3تــاش در جهــت انجــام کلیــه وظائــف شــهرداری هــا براســاس مــاده  55قانــون شــهرداری هــا .کــه در ایــن خصــوص
تقریبـاً در اکــر بندهــای مــاده مذکــور در مــدت یکســال بــا ظرفیــت هــای موجــود بــه انجــام فعالیــت پرداختــه ایــم.
بایــد خاطــر نشــان کــرد انجــام کلیــه عملیــات عمرانــی بــا حضــور و توامننــدی  100درصــد نیروهــای بومــی بــوده
اســت؛ مگــر در مــوارد خــاص کــه تخصــص الزم را
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 چـراغ بــرق
بـرای اســتفاده در عملیــات روشــنایی و نورپــردازی بــوده اســت.
در طــرح هــادی شــهر هامشــهر تقریبـاً  200هـزار مرتمربــع معــر دارد کــه از زمــان تأســیس ایــن شــهرداری  21هـزار
مــر مربــع آســفالت شــده اســت کــه  180هـزار مــر مربــع معــر خاکــی موجــود بــوده اســت کــه در یــک ســال گذشــته
 45هـزار مــر مربــع آســفالت انجــام شــده اســت و  11هـزار مــر مربــع کارهــای مربــوط بــه مناقصــه ی آن انجام شــده
اســت و در حــال پیــان مــی باشــد و بــه زودی ان شــاالله بــه مرحلــه اج ـرا خواهــد رســید؛ کــه اگــر مــی خواســتیم
براســاس طــرح هــادی شــهری بــه اج ـرای عملیــات آســفالت بپردازیــم در مــدت  16ســال بایــد بــه طــور متوســط
ســاالنه  11هـزار و  500مــر مربــع عملیــات آســفالت انجــام پذیــرد؛ کــه در مــدت یــک ســال گذشــته بــا رعایــت کامــل
اولویــت بنــدی پــروژه هــا 45هـزار و  500مرتمربــع 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
ســاختامنی شــهر و شــهروندان اشــاره منــود؛ فعــال کــردن کمیســیون مــاده  100مــی باشــد کــه بــه مــدت  6ســال
غیرفعــال بــوده اســت.لذا بــا فعــال شــدن ایــن کمیســیون در مــدت یــک ســال  20پرونــده مطــرح و مشــکالت مرتفــع
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گردیــد.
شــهرداری هامشــهر در راســتای خدمــت رســانی مطلــوب بــه شــهروندان و حفــظ آثــار و ابنیــه هــای تاریخــی
موجــود در شــهر؛ مکاتبــات و پیگیــری هــای الزم را بــا فرمانــداری و ســازمان می ـراث فرهنگــی  ،صنایــع دســتی
و گردشــگری و اوقــاف و امــور خیریه؛انجــام داده اســت و مقــرر گردیــد کــه احیــاء و مرمــت ایــن کاروانـرا بــه
بخــش خصــوص واگــذر گــردد.
بایــد اذعــان داشــت در ایــن شــهرداری فعالیــت هــا بــه گونــه ای انجــام پذیرفتــه اســت کــه هزینــه هــای عمرانــی
٧٠درصــد و هزینــه هــای جــاری ٣٠درصــد از کل بودجــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت و افزایــش ٧٠درصــدی
امــاک رسانــه شــهرداری بــا مرتاژ١٢٩۴١مرتمربــع بــه ارزش ریالــی کارشناســی بالــغ بــر ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٧
ریال؛نتیجــه دیگــر اقدامــات شــهرداری اســت کــه خــود نشــان دهنــده ی افزایــش رسمایــه شــهرداری در ایــن مــدت
کوتــاه اســت .کــه فعالیــت هــای شــهرداری هامشــهر تــک بعــدی نبــوده اســت و عــاوه بــر مســایل عمرانــی؛
بــه انجــام فعاليــت هــای اداري ،فرهنگــی و اجتامعــی پرداختــه اســت .کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه برگـزاری
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 برگـزاری کالس هــای
فرهنگی،ورزشــی ،مذهبــی ،هــری در راســتای پرکــردن اوقــات فراغــت نوجوانــان و جوانــان در تابســتان  1397بــا
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:
-1انجام عملیات آسفالت.
 -2عملیات محوطه سازی.
 -3گل کاری میادین .
-4زیرسازی عملیات آسفالت.
-5تأمین روشنایی میادین و معابر.
-6مرمت پل های آسیب دیده.
-7انجام عملیات موزائیک فرش.
-8عملیات جدول گذاری.
-9احداث پارک.
-10آبیاری قطره ای .
-11احداث میدان جدید (ورودی).
-12انجام فعاليت هاي مربوط به پليس ساختامن.
-13فعالیت های فرهنگی – اجتامعی.
-14انجام فعاليت هاي اداري و مايل.
که در ادامه تصاویر و ابعاد مختلف این فعالیت ها خواهد آمد.

8

8

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:ريال
حجم عملیات 3620:مترمربع
تاریخ شروع عملیات97/5/22:
تاریخ پایان عملیات1397/06/20:
مدت زمان انجام کار 10:روز

9

9

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:ريال
حجم عملیات 17600:مترمربع
تاریخ شروع عملیات1396/12/23:
تاریخ پایان عملیات1397/05/10:

10

10

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+
 ١۵٠٠متر جدول
 2/323/932/788متر جدول
با پيرشفت  %50در حال انجام مي باشد.

11

11

12

12

عنوان پروژه:جدول گذاری و آسفالت
مکان پروژه :میدان حسین آباد
محل اعتبار:اعتبارات داخلی
حجم عملیات ٢٣٧۴متر مربع
مبلغ اعتبار 77/078/000 :ریال

13

13

14

14

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 عملیات1397/06/20:
تاریخ پایان عملیات1397/07/01:

15

15

16

16

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 عملیات1397/05/01:
تاریخ پایان عملیات1397/05/30:

17

17

18

18

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 عملیات1397/05/01:
تاریخ پایان عملیات1397/05/30:

19

19

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 عملیات1397/05/1:
تاریخ پایان عملیات1397/05/30:

20

20

عنوان پروژه:آسفالت معابر
مکان پروژه:کوچه درمانگاه سعادت آباد
محل اعتبار:اسناد خزانه
مبلغ اعتبار 560/000/000:ريال
حجم عملیات 2000:مترمربع برآورد اولیه
تاریخ شروع عملیات1397/04/07:
تاریخ پایان عملیات1397/06/07:

21

21

عنوان پروژه:آسفالت معابر
مکان پروژه:کوچه زیارتگاه اوالدزادگان
محل اعتبار:اسناد خزانه
مبلغ اعتبار 560/000/000:ريال
حجم عملیات 2000:مترمربع برآورد اولیه
تاریخ شروع عملیات1397/04/07:
تاریخ پایان عملیات1397/06/07:

22

22

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:ريال
تاریخ شروع عملیات1397/05/18:
تاریخ پایان عملیات1397/06/05:

23

23

24

24

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 عملیات1397/02/29:
تاریخ پایان عملیات1397/06/19:

25

25

عنوان پروژه:مرمت پل
مکان پروژه :سعادت آباد
محل اعتبار :اعتبار داخلی
مبلغ اعتبار 63/000/000:ريال
حجم عملیات 28 :مترمکعب سنگ چینی با مالت سیمان سنگ الله ای رودخانه
ای
تاریخ شروع عملیات1396/11/01:
تاریخ پایان عملیات1396/12/27:
مدت زمان انجام کار 57 :روز

26

26

عنوان پروژه:اجرای دیواره سنگی رودخانه
مکان پروژه :رودخانه سعادت آباد
محل اعتبار :اعتبار داخلی
مبلغ اعتبار 163/147/005:ريال
حجم عملیات 120/75 :مترمربع سنگ چینی دیوار با ضخامت متوسط  45سانت.
تاریخ شروع عملیات1397/11/01:
تاریخ پایان عملیات1397/12/27:
مدت زمان انجام کار 57:روز

27

27

عنوان پروژه:جدول گذاری
مکان پروژه :در سطح شهر(محالت حسين آباد و يحي آباد)
محل اعتبار:اعتبار داخلی
مبلغ اعتبار145/290/000:ريال
تاریخ شروع عملیات1397/04/04:
تاریخ پایان عملیات1397/06/04:

28

28

عنوان پروژه:مرمت جداول
مکان پروژه:بلوار امام خمینی(ره)
محل اعتبار:اعتبار داخلی
مبلغ اعتبار 75/240/000:ريال
حجم عملیات 2200 :متر
تاریخ شروع عملیات1397/05/25:
تاریخ پایان عملیات1397/06/20:

29

29

عنوان پروژه:موزائیک فرش و نورپردازی سقاخانه
مکان پروژه :ورودی بهشت زهرا(س)سعادت آباد
مبلغ اعتبار 49/750/000:ريال
حجم عملیات 135:متر مریع موزائیک و سنگ پله

30

30

عنوان پروژه:محوطه سازی و تأمین روشنایی
مکان پروژه:زیارت اوالدزادگان موسی بن جعفر(ع)
محل اعتبار :اعتبار داخلی
مبلغ اعتبار 386/720/000:ريال
حجم عملیات 8:عدد الک پشتی 4+عدد تیرچراغ برق 1230+مترمربع موزائیک
تاریخ شروع عملیات1397/03/23:
تاریخ پایان عملیات1397/04/23:
مدت زمان انجام کار :یک ماه

31

31

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:ريال
حجم عملیات :نصب  14عدد تیر چراغ برق +نصب  28عدد الکپشتی روشنایی+کاشت
 135اصله درخت کاج 140+اصله شمشاد 1400+مترمربع بلوک 2800+مترمربع سیمان
کاری 640 +مترمکعب خاک نباتی
تاریخ شروع عملیات1396/11/15:
تاریخ پایان عملیات1396/12/25:

32

32

عنوان پروژه:پارک محله ای
مکان پروژه:محله سعادت آباد،حسینیه مسلم ابن عقیل.
محل اعتبار:اعتبار داخلی
مبلغ اعتبار 518/000/000:ريال
حجم عملیات 1122 :مترمربع
تاریخ شروع عملیات1397/03/01:
تاریخ پایان عملیات1397/06/17:
آماده نصب وسایل بازی و مبلمان و روشنایی

33

33

عنوان پروژه:رفع معارض و جابه جایی تیرهای برق
مکان پروژه:محله یحی آباد
محل اعتبار:اعتبارات داخلی
مبلغ اعتبار 959/200/000:ريال

34

34

عنوان پروژه:تکمیل سوله خدمات
مکان پروژه:محله سعادت آباد
محل اعتبار:اعتبار داخلی
مبلغ اعتبار 120/000/000:ريال
تاریخ شروع عملیات1396/05/31:
تاریخ پایان عملیات1396/12/29:

35

35

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 عملیات1397/03/01:
تاریخ پایان عملیات1397/06/19:

36

36

عنوان پروژه:روشنایی و نورپردازي
مکان پروژه:زیرگذر
محل اعتبار :اعتبار داخلی
مبلغ اعتبار 263/819/270:ريال
حجم عملیات:نصب وال واشر+نصب مهتابی 18+عدد الک پشتی 9+عدد تیرچراغ
برق 98+متر المپ نواری
تاریخ شروع عملیات1396/11/15:
تاریخ پایان عملیات1396/12/10:
مدت زمان انجام کار 25 :روز

37

37

عنوان پروژه:روشنایی
مکان پروژه:بلوار امام حسین(ع) سعادت آباد
محل اعتبار:اعتبار داخلی
مبلغ اعتبار244/756/700:ريال
حجم عملیات 15 :عدد تیرچراغ برق با  33شعله روشنایی
تاریخ پایان عملیات1397/05/24:

38

38

عنوان پروژه:جابه جایی المان+
نورپردازی +جدول گذاری +تأمین روشنایی
مکان پروژه:بهشت زهرا
محل اعتبار:اعتبارات داخلی
مبلغ اعتبار24/339/000:ريال

39

39

اجراي نظارت هاي پليس ساختماني
در راستاي پيشگيري از تخلفات ساختماني؛ بازديد هاي مكرر توسط پليس
ساختمان به صورت پيوسته انجام مي گيرد و برخورد قانوني با برخي از
متخلفين انجام پذيرفته و تعدادي از پرونده ها هم در دست اقدام مي باشد.

40

40

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.

41

41

جمع آوري سگ هاي ولگرد
در راستاي كاهش خطرات مربوط سگ هاي ولگرد و پيشگيري از شيوع
امراض مسري حيواني براي شهروندان هماشهر؛  103قالده از سگ هاي ولگرد
در سطح شهر جمع آوري گرديده است

42

42

انجام مانورهاي آتش نشاني و آموزش ايمني به شهروندان
در طول يكسال  15عمليات اطفاء حريق كه بيش تر آن در جاده رخ داده است
و  3عمليات امداد و نجات جاده اي و  6عمليات مارگيري انجام شده است
و هرساله با شروع فصل سرد سال؛ بازديد و سركشي از مدارس و ارگانهاي
دولتي؛ جهت كنترل دوره اي و تست ايمني وسايل گرمايشي؛ توسط واحد
ايمني ْ
وآتش نشاني اين شهرداري انجام مي پذيرد.

43

43

44

44

همايش پياده روي خانوادگي و ورزش همگاني
در راستاي ترويج فرهنگ شادي و نشاط؛ با همكاري معاونت بهداشتي دانشگاه
علوم پزشكي سيرجان؛ همايش پياده روي خانوادگي با حضور اقشار مختلف
مردم برگزار گرديد و در ادامه اين برنامه به برگزيدگان جوايزي اهداء گرديد.

45

45

برگزاري نماز شكوهمند عيد فطر
پس از يك ماه روزه داري و عبادت عاشقات اهلل؛ نماز عيد فطر همزمان با
سراسر كشور با حضور مسئولين و اقشار مردم در هماشهر برگزار گرديد.

46

46

برگزاري كالس هاي آموزشي ،فرهنگي ،هنري
در راستاي پركردن اوقات فراغت كودكان،نوجوانان و جوانان شهروند هماشهري
در تابستان  1397كالس هاي آموزشي ،فرهنگي و هنري در سطح شهر برگزار
گرديد.

47

47

راهپيمايي يوم اهلل  13آبان
مسئوالن و مردم فهيم هماشهر هرسال همراه با ديگر هموطنان ايران اسالمي در روز
 13آبان با شركت در راهپيمايي ؛ثابت مي كنند كه پايبند به آرمان هاي انقالب بوده
و چون هميشه مخالفت خود را استكبار جهاني اعالم مي دارند.

48

48

.

عملکرد شورای اسالمی دوره پنجم
تعداد صورت جلسات رسمی شورای اسالمی 38 :جلسه
تعداد مصوبات81:
تعداد مکاتبات انجام شده با ادارات مختلف 300:
اقدامات انجام گرفته در شورای اسالمی دوره پنجم:
انتخاب شهرداردیدار اعضای شورای اسالمی با مناینده محرتم شهرستان سیرجان و بررسی مسائل و مشکالت شهردیدار اعضای شورای اسالمی با امام جمعه محرتم پاریز و بررسی مسایل و مشکالت هامشهردیدار اعضای شورای اسالمی با بخشدار محرتم بخش پاریز و بررسی مسایل و مشکالت هامشهردیدار با مدیر عامل رشکت مس جهت بحث آالیندگی در دو نوبت در تهران و رسچشمهبرگزاری عزاداری متمرکز در تاسوعای حسینی در هامشهرپیگیری در خصوص واگذاری زمین در هامشهر و قرعه کشی زمین در دو مرحلهرشکت در اعیاد و مناسبت های مذهبی و راهپیامیی های رسمیرایزنی با بانک رسالت جهت استفاده از تسهیالت برای راه اندازی مشاغل خانگیرایزنی با هیئت مدیره معدن دره زار برای جذب جوانان هامشهر و اشتغال جوانانپیگیری جهت روشنایی معابر شهرپیگیری جهت اسفالت معابرپیگیری جهت زیبا سازی معابر شهرپیگیری جهت برگزاری جشنواره قنوات در هامشهرپیگیری جهت برگزاری مناز جمعه در هامشهرپیگیری جهت گازرسانی به منازل مسکونی که فاقد گاز شهری هستندپیگیری برای آسفالت مسیر سعادت اباد به دهنوتصویب پرداخت اجازه بهای ساختامن کالنرتی و هزینه آب و برق آنپیگیری جهت مشکالت پالک  1914در خصوص سند مالکیتاهم مصوبات شورای اسالمی:
صورتجلسه  152بند 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 هم ـراه مــدارک جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع ذی
ربــط ارســال مــی گــردد.
صورتجلسه  153بند1
درخواســت  313/1101مــورخ  96/6/23شــهرداری هامشــهر مبنــی بــر خریــد لــوازم روشــنایی جهــت تعمیــر روشــنایی معابــر بــا توجــه
بــه ایــام دهــه محــرم بــه مبلــغ  30/000/000ریــال معــادل (ســه میلیــون تومــان ) از محــل کــد  305بودجــه مصــوب  96و برابــر آئیــن
نامــه مالــی شــهرداری مــورد موافقــت قـرار گرفــت.
صورتجلسه  153بند2
درخواســت  313/1047مــورخ  96/6/15شــهرداری هامشــهر مبنــی بــر خریــد پرچــم هــای مناســبتی بــرای ایــام محــرم بــا مبلــغ
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 6/000/000ریــال معــادل ( شــش میلیــون ریــال) از محــل اعتبــارات مــاده  5و برابــر آئیــن نامــه مالــی شــهرداری مــورد موافقــت قـرار گرفــت.
صورتجلسه  153بند3
درخواســت  313/1166مــورخ  96/7/3شــهرداری هامشــهر مبنــی بــر هزینــه کــرد مبلــغ  27/00/000ریــال ب ـرای هفتمیــن یــادواره شــهدای
هامشــهر از محــل اعتبــارات مــاده  5و برابــر آئیــن نامــه مالــی شــهرداری مــورد موافقــت ق ـرار گرفــت.
صورتجلسه  153بند4
درخواســت  313/1158مــورخ  96/7/2شــهرداری 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  154بند2
درخواســت شــاره  313/1251مــورخ  96/7/16شــهرداری هامشــهر در خصــوص خاموشــی محــات پنــج گانــه بــا توجــه بــه نیــاز رضوری
هامشــهر بــه منایندگــی بــرق شــهرداری و شــورای اســامی مکاتباتــی بــا اداره بــرق شهرســتان در ایــن خصــوص انجــام دهنــد.
صورتجلسه  157بند2
درخواســت شــاره 313/1810مــورخ  96/9/11شــهرداری هامشــهر در خصــوص عملیــات آســفالت معابــر شــهر بــا توجــه بــه وضعیــت
نامناســب شــهرداری پشــنهاد تهاتــر قیــر موجــود در قبــال تهیــه و اجـرای آســفالت و زیرســازی مــورد موافقــت قـرار گرفــت و مصــوب گردیــد
آقــای کریمــی نســب بــه عنــوان مناینــده شــورا در متامــی مراحــل انجــام کار حضــور داشــته باشــند.
صورتجلسه  157بند3
درخواســت شــاره  313/1279مــورخ  96/7/17شــهرداری هامشــهر مبنــی بــر پرداخــت حــق الزحمــه روحانــی شــهر بابــت برگ ـزاری کالس
هــای قــرآن و احــکام بـرای ســنین مختلــف و جلســات آمــوزش تکریــم اربــاب رجــوع و احــکام دینــی بــه پرســنل شــهرداری و فعالیــت هــای
فرهنگــی در ســطح شــهر بــا مبلــغ ماهیانــه  4/000/000ریال(چهارصــد هـزار تومــان) بـرای مــدت یــک ســال از محــل مــاده مربوطــه مــورد
موافقــت قـرار گرفــت.
صورتجلسه  160بند1
درخواســت شــاره  313/2233مــورخ  96/10/23شــهرداری هامشــهر درخصــوص خانــه هــای مســکونی واقــع در بافــت قدیمــی پــاک 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  160بند2
درخواســت شــاره  313/2234مــورخ  96/10/23شــهرداری هامشــهر درخصــوص اج ـرای آســفالت و زیرســازی بلــوار امــام خمینــی(ره) در
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  160بند3
درخواســت شــاره  313/1960مــورخ  96/9/30شــهرداری هامشــهر درخصــوص تخفیــف عــوارض صــدور پروانــه شــامل( عــوارض پســاند،
عــوارض ســطح شــهر و خدمــات شــهر ،عــوارض حفــظ و نگهــداری فضــا ســبز ،عــوارض خدمــات آتــش نشــانی) بــا توجــه بــه فـرا رســیدن ایــام
الــه دهــه فجــر بــا  %25تخفیــف مــورد موافقــت قـرار گرفــت.
صورتجلسه  161بند1
درخواســت شــاره  313/2324مــورخ  96/10/30شــهرداری 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 قـرار گرفــت و شــهرداری
موظــف اســت طبــق قانــون مناقصــات و آئیــن نامــه مالــی شــهرداری اقدامــات الزم انجــام دهــد.
صورتجلسه  161بند3
درخواســت شــاره  313/2056مــورخ  96/10/5شــهرداری هامشــهر بــا توجــه بــه ایــام الــه دهــه فجــر درخصــوص بخشــودگی  %10نســبت
بــه جــدول صفحــه  66می ـزان حــق تفکیــک شــهرداری هامشــهر موضــوع مــاده  101قانــون شــهرداری هــا (قدرالســهم شــهرداری و معابــر)
از تعرفــه عــوارض ،بهــای خدمــات و ســایر منابــع درآمــدی در خصــوص رسانــه تفکیــک مــاده  101مصــوب گردیــد کــه زمیــن هــای تــا 1000
مــر شــامل بخشــودگی  %10قـرار گیرنــد.
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صورتجلسه  163بند1
از بیــن متقاضیــان زمیــن در هامشــهر  150نفــر از افـراد واجــد رشایــط دریافــت زمیــن و ســاکن در هامشــهر توســط اعضــای شــورای
اســامی انتخــاب و بـرای تشــکیل و تکمیــل پرونــده بــه بنیــاد مســکن انقــاب اســامی معرفــی شــدند.
صورتجلسه  169بند1
درخواســت شــاره  313/567مــورخ  97/3/21شــهرداری هامشــهر در خصــوص اج ـرای زیرســازی جــاده دولــت آبــاد و میــدان حســین
آبــاد مقــرر گردیــد بــه صــورت امانــی توســط شــهرداری و بــا کیفیــت بــاال وفــق مقــررات انجــام شــود .
صورتجلسه  170بند1
از بیــن متقاضیــان زمیــن در هامشــهر  101نفــر از افـراد واجــد رشایــط دریافــت زمیــن و ســاکن در هامشــهر توســط اعضــای شــورای
اســامی انتخــاب و بـرای تشــکیل و تکمیــل پرونــده بــه بنیــاد مســکن انقــاب اســامی معرفــی شــدند.
صورتجلسه  173بند1
درخواســت شــاره  313/805مــورخ  97/4/20شــهرداری هامشــهر در خصــوص اجـرای موزائیــک فــرش بـرای ســقاخانه بــا  100مرتمربــع
موزائیــک فــرش برابــر مقــررات مالــی شــهرداری و از محــل اعتبــارات مربوطــه مــورد موافقــت قـرار گرفــت.
صورتجلسه  173بند3
درخواســت شــاره  313/803مــورخ  97/4/20شــهرداری هامشــهر در خصــوص هزینــه اج ـرای موزائیــک فــرش و بــرآورد دســتمزد بــه
مبلــغ  110/000/000ریــال و هزینــه مصالــح  40/000/000ریــال بابــت محوطــه ســازی زیارتــگاه ،مــورد موافقــت ق ـرار گرفــت.
صورتجلسه  174بند1
درخواســت شــاره  313/1089مــورخ  97/5/13شــهرداری هامشــهر در خصــوص رنــگ آمیــزی مجــدد و ترمیــم تعــدادی از جــداول رفــوژ
وســط بلــوار امــام خمینــی(ره) در محلــه ســعادت ابــاد بــا اعتبــاری حــدود  30/000/000ریــال ،بــا توجــه بــه مقــررات مالــی شــهرداری
و از محــل اعتبــارات مربوطــه مــورد موافقــت قـرار گرفــت.
صورتجلسه  174بند2
درخواســت شــاره  313/1081مــورخ  97/5/11شــهرداری هامشــهر در خصــوص اجــاره  3عــدد تابلــو شــهرداری از طریــق مزایــده
عمومــی جهــت تبلیغــات مــورد موافقــت ق ـرار گرفــت و مقــرر گردیــد بــا درامــد حاصــل از ان نســبت بــه احــداث دو عــدد تابلــو
تبلیغاتــی دیگــر در جــای مناســب اقــدام گــردد.
صورتجلسه  174بند4
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  177بند1
بــه منظــور برگــزاری عــزاداری متمرکــز در هامشــهرمبلغ  70/000/000ریــال معــادل هفــت میلیــون تومــان بــرای برگــزاری هزینــه
ع ـزاداری از محــل اعتبــارات فرهنگــی و بــا توجــه بــه مقــررات مالــی شــهرداری مــورد موافقــت ق ـرار گرفــت.
صورتجلسه  180بند4
درخواســت شــاره  313/1974مــورخ  97/8/13شــهرداری 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 قـرار گرفــت.
صورتجلسه  186بند2
درخواســت هیئــت امنــا حســینیه و هیئــت حــرت ابوالفضــل(ع) یحیــی ابــاد جهــت نصــب جلوبــر بــر روی تیرهــای بــرق جلــوی
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.
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