عملکرد شورای دوره پنجم
 .1حسابرسی ادوار گذشته شورا و شهرداری در حال بررسی می باشد که پس از اتمام به اطالع عموم خواهد رسید.
 .2روان سازی ترافیک خیابان حکیم هیدجی با نصب جداکننده بصورت موقت ( نیوجرسی )
 .3تأمین اعتبار استخر نیمه کارۀ مجموعه وحدت با پی گیریهای انجام شده و شروع به کار پیمانکار برای تکمیل استخر نهایت
تا آخر سال جاری
 .4اخد موافقت تعریض پل زیر گذر راه آهن از اداره کل راه آهن شمال غرب کشور از  7متر به  11متر که عملیات عمرانی آن
در جریان است که  2الی  3ماه آینده به اتمام می رسد.
 .5تصویب اصالح هندسی ورودی شهر هیدج با سه میدان شرقی  -مرکزی  -غربی که در واقع مطالبه اصلی مردم می باشد .
 .1مذاکره با هیأت امنای محترم مسجد جامع در خصوص جابجائی مسجد جامع که به خواست خداوند متعال مقدمات آن انجام
شده و در آینده ای نزدیک جابجائی اتفاق خواهد افتاد.
 .7اخذ موافقت جابجائی مسجد جامع از اداره کل اوقاف استان .
 .8مراحل نهائی اخذ سند پارکینگ جلوی مسکن فرهنگیان و کوی هفت هکتاری از سازمان مسکن و شهر سازی .
 .9اخذ سند مجتمع مسکونی مروارید که در مرحلۀ آخر صدور می باشد.
 .11انعقاد قرارداد مشارکتی با سازمان مسکن و شهرسازی در جهت تحویل  1هکتار زمین به شهرداری جهت آماده سازی و تفکیک
 .11تکمیل مغازه های تجاری مجموعه الله .
 .12ایجاد پارکینگ اختصاصی ماشنهای سواری در ضلع شرقی مجموعه الله .
 .13ساخت آشپزخانه صنعتی برای رستوران مجموعه الله که مورد تأیید شبکه بهداشت و درمان باشد .
 .14ایجاد وضوخانه مخصوص بانوان در مسجد مجموعه الله .
 .15ایجاد سرویس بهداشتی جدید به تعداد  1چشمه که  2چشمه آن برای معلوالن عزیز می باشد .
 .11تکمیل مجموعه سپیدار الله که فقط بدلیل نداشتن سرویس بهداشتی تعطیل شده بود .
 .17سامان دهی و بهسازی باغ  31هکتاری و مجموعه باغات ضلع غربی هتل الله .
 .18اخذ مجوز انتقال ورودی اتوبان به  311متر باالتر از محل فعلی مجموعه الله .
 .19تجهیز بلوار حاج آخوند و بلوار امام خمینی به آبیاری نوین با سیستم لوله کشی .
 .21تسطیع منتهی الیه ضلع غربی مجموعه الله ( حاشیه رودخانه الوند ) جهت ایجاد خیابان و کاشت درختان جهت حفاظت
مجموعه الله در برابر زباله های نصیر آباد .
 .21تمدید موافقت اصولی تیر پارک مجموعه الله .
 .22تملک بیش از  5111متر مربع در مسیر کمربندی شرقی جهت بازگشائی .
 .23ساخت ساختمان شورا با پیشرفت  71درصدی
 .24شروع تکمیل ساختمان آتش نشانی.
 .25تغییر کاربری  511متر جلوی مجموعه ورزشی وحدت به تجاری .
 .21زیبا سازی شهر از طریق نقاشی دیواری  ،کاشت گلهای فصلی نور پردازی و ....
 .27ایجاد پیاده راه در ضلع شمالی اتوبان جهت رفاه حال مسافرین که از عرض اتوبان گذر نکنند و از زیر گذر عبور کنند .

 .28برگرداندن  4هکتار زمین شهرداری از شرکت تعاونی مهر  2هیدج بدلیل عدم صدور مجوز شهرک دامی .
 .29تملک  ،بازگشایی و تسطیع مسیر آرامستان جدیدی با همکاری مالکین محترم مسیر .
 .31خرید  2511متر مربع زمین روبروی آرامستان جدید جهت احداث پارکینگ .
 .31استخراج مغایرت های طرح تفصیلی به بیش از  31مورد و پی گیری جهت بازگرداندن محدوده و حریم هیدج به سالیان قبل
یعنی به جاده قاقازان .
 .32تصویب ساماندهی ترافیک خیابان حکیم هیدجی در شورای ترافیک شهرستان .
 .33پی گیری تصویب بافت فرسوده هیدج .
 .34مذاکره با دانشگاه علوم پزشکی زنجان جهت حل مشکل درمانگاه هیدج یا احداث درمانگاه جدید .
 .35تمدید موافقت اصولی بسته بندی آب آشامیدنی .
 .31راه اندازی اتوماسیون اداری شهرداری سیستم چارگون.
 .37تجدید نظر خواهی در مورد رأی بدوی مجتمع شهروند که شهرداری را محکوم به پرداخت  5میلیارد و سیصد میلیون تومان
کرده بود .
 .38ساماندهی ورودی مجموعه ورزشی وحدت
 .39انجام تعهدات شهرداری و شورای دوره قبل در هتل آپارتمان بهزیستی نرگس و در نهایت افتتاح آن .
 .41نقض حکم تخریب مغازه های تجاری مجموعه الله با رایزنی و مذاکره با مدیر کل محترم راهداری استان زنجان .
 .41کشف تخلفات شرکت طرف قرارداد شهرداری در برون سپاری و احقاق حق شهرداری و کارگران زحتمکش آن .
 .42تجهیز واحد آتش نشانی به امکانات و تجهیزات ایمنی روز .
 .43انجام ممیزی امالک که از سالیان گذشته مسکوت مانده بود .
تفریغ بودجه سال  91و اقدامات مربوط به شهرداری اعم از خدمات شهری  ،فضای سبز  ،جدول کشی  ،خیابان کشی و غیره
که در آینده ای نزدیک پس از وصول از واحدهای مختلف بصورت دقیق به اطالع عموم خواهد رسید .
کالم آخر اینکه  4سال نهایت تالش خود را در راستای پیشرفت و اعتالی شهرمان هیدج خواهیم داشت و کوچکترین قدمی بر
خالف منافع شهر بر نخواهیم داشت و به کسانیکه نه تنها موانع پیشرفت هیدج هستند  ،بلکه منافع خود را در تفرقه اندازی و
فضای متشنج جامعه می بینند هشدار میدهم  ،که هر اقدامی اعم از ایراد اتهامات و شایعات و غیره که موجب اختالل در راه
توسعه و اعتالی هیدج باشد با هر نیتی که انجام بگیرد  ،مطمئن باشند که مماشات نخواهم کرد و شفاف با مردم در میان
خواهیم گذاشت تا مردم ضمن شناختن شما از اهداف شومتان آگاه شوند  ،و از شما مردم عزیز و فهیم شهرمان عاجزانه درخواست
می نمایم که به شایعات  ،حاشیه ها و جوسازی ها توجه نکرده و برای کسب هرگونه اطالع دقیق  ،به دفتر شورا که به روی همه
شما عزیزان باز خواهد بود مراجعه نمایید بویژه اینکه این روزها کسانیکه انتظار موفقیت شورای دور پنجم را نداشتند  ،دست به
اقداماتی در جهت سلب اعتماد شما و متشنج کردن فضای آرام شهر زده اند تا از آب گل آلود ماهی خود را صید کنند که باید
گفت " ومکروا و مکر اهلل واهلل خیر الماکرین "
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