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نظرات
بازگشایی مجدد استخر شهرداری

کم نور بودن خیابان اصلی و لزوم تعویض پایه های
روشنایی وسط بلوار

وضعیت رسیدگی

مراحل نهایی تمدید پروانه فعالیت انجام شده و ظرف روزهای
آینده بازگشایی استخر انجام خواهد شد
تعویض پایه های روشنایی قدیمی به صورت تدریجی در دستور
کار قرار دارد .پس از شکل گیری میدان بیمارستان و بلوارهای
مربوطه ،از همان ورودی ،تعویض ها انجام خواهد شد.
شهرداری تمام تالش خود را برای زنده گیری و نگهداری سگ ها

موضوع سگ های بالصاحب

انجام می دهد و به طور مستمر در حال جمع آوری است .در
صورت نیاز به جمع آوری با تلفن مسیول خدمات شهری
شهرداری تماس بگیرید09173604363 .

پیشنهاداتی در خصوص بهبود عملکرد چراغ قرمز چهار راه با پیمانکار مربوطه برای انجام اصالحات زمانبندی چراغ صحبت
شهرداری

جمع آوری سرعتگیرهای پالستیکی فرسوده

شده است .موارد پیشنهادی دیگر در حال بررسی است.
تاکنون بخش زیادی از سرعت گیرهای فرسوده جمع آوری شده و
مابقی نیز به تدریج حذف خواهند شد.

چاله های سطح خیابان اسکله و اصلی

با آسفالت سرد بخش زیادی از آنها اصالح شد.

اصالح کانال حفاری گاز

سه تیم مجزا در حال اصالح حفاری ها با بتن هستند.
طرح ساحل کندال که شامل بلوار ساحلی نیز می باشد به جد از

اصالح ساحل کندال تا در ایام بارندگی قابل رفت و آمد
باشد

شوی شهرداری و شورا در حال پیگیری است.
در حال رایزنی با اداره راه برای تعیین محل و مشخصات فنی

مشکل خالف رفتن از خمیر به لشتغان -ایجاد دوربرگردان

دوربرگردان مناسب و صدور مجوز الزم هستیم .شهرداری و

مناسب

شورای شهر آمادگی خود رابرای احداث دوربرگردان اعالم نموده
است.

مشکل باال بردن قایق در اسکله باستی

در حال بررسی است

پیشنهاداتی در خصوص خورهای سطح شهر و جلوگیری از بسیاری از پیشنهادات انجام شده و مابقی نیز برای سال جاری
آبگرفتگی محالت در زمان بارندگی های اخیر

قبل از فرا رسیدن زمستان انجام خواهد شد.
درخواست های نصب سرعتگیر در معابر سطح شهر از طرف اهالی
محله مطرح می شود که دلیل اصلی آن عدم رعایت برخی

لزوم نصب سرعت گیر در برخی خیابان های سطح شهر

رانندگان است .ایجاد سرعت گیر زیاد در محالت نیز خود باعث
نارضایتی خواهد شد .لذا شهرداری بر اساس اولویت تصمیم گیری
خواهد نمود.
این دوربرگران اضظراری و برای استفاده نیروی انتظامی است که

مشکل دوربرگردان جلو قرارگاه

متاسفانه مورد استفاده عموم قرار می گیرد .به زودی تصمیمی
مشخص گرفته خواهد شد.

1

وضعیت رسیدگی

نظرات

پس از پیگیری های فراوان مسئولین شهری ،دستور عقد قرارداد
اولویت احداث بلوار کمربندی

برای احداث بلوار کمربندی خمیر از تهران به اداره راه و
شهرسازی استان ابالغ شده و در حال پیگیری برای تسریع در
برگزاری مناقصه و عقد قرارداد هستیم.
رهاسازی احشام آسیب های جدی به فضای سبز شهری وارد می
کند که با صرف وقت و هزینه زیادی ایجاد می شوند .هرچند

معضل رهاسازی احشام

شهرداری جریمه هایی برای این موضوع اعمال می کند اما همه
مردم باید برای رفع این مشکل همکاری کنند .عالوه برای بز،
رهاسازی گاو و شتر نیز مشاهده شده است.

خاکی بودن برخی کوچه ها در محالت آسفالت شده که

کوچه های خاکی پس از اصالح حفاری های گاز ،با بتون ترمیم

باعث کثیفی آسفالت می شوند.

خواهند شد.

تعریض کردن پل جلو شهرداری

تعریض پل جلو شهرداری در دستور کار قرار دارد.
نصب دوربین پایش تصویری در بلوار جلو مسجد در دستور کار

عدم امنیت موتور نمازگران در مسجد جامع جدید

قرار دارد .پایه آن نصب شده و به زودی دوربین نیز نصب خواهد
شد.
کار احداث میدان که پس از بارندگی های اخیر و تعطیالت نوروز و
همچنین بهسازی ساحل باستی متوقف شده به زودی شروع

زمان اتمام میدان جلو بیمارستان و نام میدان

خواهد شد .احداث میدان ،احداث بلوا ،اسفالت خیابان های
اطراف و روکش آسفالت ورودی تا میدان امام حداکثر تا هفته
دولت انجام خواهد شد .این میدان به نام حرا نامگذایر شده است.

پیشنهاد جمع آوری اطالعات افراد واجد شرایط بومی برای
کار در مجنمع بندری

به شورای شهر پیشنهاد داده شده است.
حل این مشکل نیازمند کار فرهنگی در محله است .شهرداری

مشکل تجمع زباله جلو مغازه قدیمی مرحوم بهره مند

یک سطل در این نقطه را به دو سطل افزایش داد ولی ساکنین
نسبت به آن اعتراض کردند و االن سطلی در آن نقطه وجود
ندارد .ریختن ضایعات ماهی در سطل باعث بوی بد می شد.

تاریکی مسیر ورودی فرهنگیان
خالی شدن زیر جداره های خور در برخی نقاط

تعیین تکلیف زمین های تفکیک نشده سطح شهر

در دستور کار قرار دارد.
اصالح جداره ها در دستور کار قرار دارد .با اداره آب منظقه ای در
این خصوص رایزنی شده
زمین های جنوب گلزار شهدا ،جنوب سپاه و جنوب فرمانداری،
مراحل آخر تفکیک و واگذاری را می گذارنند که تاثیر مهمی در
تنطیم بازار زمین خواهند داشت.
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نظرات
تعیین تکلیف فضاهای سبز جلو پیام نور و دادگستری

وضعیت رسیدگی

در دستور کارفضای سبز قرار دارد .هنوز طرح مشخصی برای این
فضاها پیش بینی نشده .اگر دوستان ایده دارند اعالم بفرمایند.

بازسازی آسفالت کنده شده روبرو شرکت سیمان

انجام شد.

اصالح و رسیدگی به برکه جنب مدرسه دینی قدیم

در حال بررسی است
به طور روزانه این ضایعات و زباله ها جمع آوری می شود .چند

مشکل نظافت و جمع آوری زباله های بازار ماهی فروشی

مورد مکشالت گزارش شده که به تیم خدمات شهری انتقال داده
شده است.

انتقال بازار ماهی فروشی به خیابان اسکله
اصالح پیاده رو جنب پلیس 10+

انتقال بازار ماهی فروشی در دست بررسی است
در لیست اصالحات پیاده روها گنجانده شده .برای پاکسازی به
زودی اقدام خواهد شد.
به طور جد به دنبال احیای قلعه پرافتخار شهرمان هستیم.

بازسازی و احیای قلعه

موفقیت خوبی در آزادسازی  2700متر از محوطه قلعه داشته ایم
که به زودی اقدامات موثری با همکاری سازمان میراث فرهنگی

احیای کوره های گچ پزی قدیم خمیر

در دستور کار تیم گردشگری شهرداری قرار دارد.

تبدیل زمین بالاستفاده شهرداری قدیم به محل دستفروشی به دنبال احیای بازار گپ یا بازار خانی خمیر در این مکان هستیم.
شبانه

هرچند تا آن زمان می تواند کاربری های موقتی به خود بگیرد.

مشکل فضای سبز پارک بانوان

در حال رسیدگی هستیم

استفاده از درختان بومی مانند گل ابریشم و شریشک و

در کاشت درختان در سطح شهر اخیرا از درختان بومی استفاده

نخل و کهور

شده است .مانند گل ابریشم ،شریشک ،لور ،گل کاغذی و ..

ترمیم سیل بند خور لشتغان که بعد از بارندگی تخریب
شده اند
ایجاد پل عبور ماشین در روی خورها

قبل از فصل بارندگی انجام خواهد شد.
چند نقطه مشخص شده که پس از تامین اعتبار انجام خواهد شد.
اولویت اول تعریض پل جلو شهرداری است.

وضعیت بد معابر در محله پشت نانوایی بامشاد

پس از حفاری گاز ،اصالحات کامل انجام خواهد شد.

لزوم رسیدگی به اب انباری درپشت محله قبله کندال

در حال بررسی هستیم

لزوم پاکسازی زیرگذر پیاده رو لشتغان پشت جاده

در حال انجام است

کثیف بودن خیابان کنار پمپ بنزین ساحلی زادگان پس از
بارندگی
راه اندازی پنجشنبه بازار یا جمعه بازار
لزوم تکمیل تسطیح خیابان جنوب نیروگاه برق کندال

در دستور کار قرار دارد.
در حال بررسی برای اجرا هستیم.
به دنبال تکمیل میدان بیمارستان ،کار تکمیل احداث این جاده
انجام خواهد شد.
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از یک ماه پیش بولدوزر در جایگاه زباله برای دفن کامل زباله ها
بوی بد جایگاه زباله در محله کندال

مشغول به کار است .جایکاه زباله به زودی (ظرف ماه های آینده)
به مکانی دیگر جابجا خواهد شد.

لزوم تعویض تابلو بلوار مالسلیمان

در دستور کار تیم زیباسازی قرار گرفت

نبود تابلو برای بلوارها و میادین شهر

در دستور کار تیم زیباسازی قرار گرفت

اصالح آسفالت جلو شهرداری

در دستور کار تیم عمرانی قرار گرفت

نبود کلید ساز در شهر

به شورای شهر منتقل شد.

تعویض و نوسازی آسفالت بلوار مالسلیمان

پس از اتمام حفاری فیبر نوری و حفاری گاز ،به طور کامل آسفالت
تعویض خواهد شد.

نصب المان در جنگل حرا و نورپردازی در شب

در حال بررسی توسط تیم زیباسازی است

نورپردازی کوه ها و بام خمیر

در بام خمیر نورپردازی خوبی پیش بینی شده است

بازگشایی شمال کمربندی و واگذاری زمین های آن

در حال بررسی توسط تیم عمرانی است

کاشت درخت در پیاده رو خیابان اصلی

کاشت درخت در پیاده رو ها ادامه دارد

خیابان جلو لوله فروشی موج زیباسازی شود

در دستور کار تیم عمرانی قرار گرفت

جمع آوری قیرهای اضافی در خیابان بعد از آسفالت

در دستور کار تیم خدمات شهری قرار گرفت

استفاده ازاینترالک و موزاییک در محالت بافت قدیمی

در دستور کار قرار دارد.

تراز کردن پایه های نور مسیر لشتغان

انجام شد.

لباس شبرنگ مناسب برای پاکبانان

به پیمانکار مربوطه منتقل شد.

بهسسازی و رسیدگی به ساحل لشتغان

در حال بررسی توسط تیم عمرانی است

استفاده از سایبان در هنگام دفن میت در آرامستان

در حال بررسی توسط تیم خدمات شهری است

ایجاد لبه خور مشابه خور شهرداری برای سایر خورها

در حال بررسی توسط تیم زیباسازی است

در نظر گرفتن جوی آب در خیابان های جدید

در حال بررسی توسط تیم عمرانی است
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