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سخن آغازین

 بوشــهر دیــار دیــن و ایمــان ، شــجاعت و علــم دانــش شــهر حیــرت و تمــدن بــا شــهروندان فهیــم 
و قــدر شــناس و وفــادارش، شــهری بــا ویژگــی هــای درخشــان تاریــخ و فرهنــگ و هنر،کــه وظیفــه 

نهــاد مردمــی شــهرداری را در انجــام بــی منــت ســنگین مــی کنــد.
ــهروندان از  ــراوان ش ــای ف ــکاری ه ــت و هم ــم محب ــن تکری ــی ، ضم ــگاه خدمت ــب در جای اینجان
الطــاف مســولین اســتانی و شهرســتانی و بــه ویــژه اعضــای محتــرم شــورای  اســامی کــه زمینــه 
تــاش و حرکــت رو بــه جلــو در آبادانــی و عمــران شــهررا در ایــن مــدت فراهــم کــرده انــد تشــکر 
و قــدر دانــی مــی کنــم. آنچــه پیــش رو داریــد حاصــل همــت و تــاش جمعــی همــکاران خدمــت 
ــه  ــرد 150 روزه ب ــوان عملک ــه عن ــه ب ــه شــهرداری اســت ،ک ــت 150 روزه مجموع ــذار در مدیری گ
ــا در  ــد ت ــان ش ــش نصیبم ــه الطاف ــاکریم ک ــود. خداراش ــی ش ــم م ــز تقدی ــهرواندان عزی حضــور ش
اطاعــت از فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در مســابقه خدمــت رســانی بــه مــردم توفیــق کوچکــی 
داشــته ایــم. مــا اگرچــه در کنــار ســرعت تغییــرات در مدیریــت تولیــد و توزیــع خدمــات شــهری بــا 
چالــش هــای مهــم و جــدی رو بــه رو بــوده ایــم ولــی مصمــم هســتیم تــا رســیدن بــه جایــگاه واالی 
ــودن بســیاری از ظرفیــت هــای اقتصادی،اجتماعــی، مدیریتــی،  شــهر کــه نیازمنــد زمــان و فراهــم ب
ــه بیــن مــردم و مدیریــت شــهری  ــا کاســتن فاصل ــو آوری اســت. ب ــا تدبیــر و ن فرهنگــی همــراه ب
تقویــت مشــارکت اجتماعــی ، جــذب و ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی، عــزم عمومــی ســاکنین 
شــهر را ارتقــا بخشــیم.در خاتمــه از یکایــک شــهروندان و همــه کســانی کــه در ارتبــاط دو ســویه 
بــا شــهرداری بــرای بهتــر اندیشــیدن و بهتــر ســاختن تــاش کــرده و جهــت رســیدن بــه شــهری 
اســامی بــا محیطــی زیبــا، پــاک و ســبز همیــار مــا بــوده انــد. تشــکرکرده و توفیــق روز افــزون آنــان 

ــان خواســتارم. را از درگاه ایزدمن

سید نورالدین امیری
شهردار بندر بوشهر
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پیشگفتار: 

ــه  ــک وظیف ــه ی ــه مثاب ــا ب ــب عملکرده ــاني مناس ــاع رس ــه واط ــخگویي متعهدان پاس
ــا رهنمــون ســاخته اســت  ــه گــزارش ه ــن و ارائ ــه تدوی ــط عمومــی را ب ــردي، رواب راهب
کــه در آن مجموعــه فعالیتهــا و اقدامــات شــهرداري بنــدر بوشــهر در پاســخ بــه انتظــارات 
ــر  ــز ب ــا تمرک ــر ب ــزارش حاض ــردد. گ ــي گ ــس م ــهروندان منعک ــاي ش ــته ه و خواس
راهبــردي تریــن جنبــة مدیریــت شــهري، یعنــي برنامــه ریــزي و اقدامــات برنامــه محــور 
از مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل آغــاز شــده و بــا بیــان فعالیــت هــاي شــهرداري 
در حــوزه هــاي مختلــف و نتایــج هــر یــک ادامــه یافتــه اســت. در عیــن حــال تحلیــل هــاي 
الــزم بــه تناســب موقعیــت و اطاعــات ارائــه شــده تــا اعضــاء محتــرم شــوراي اســامی 
ــتر  ــا را در بس ــي عملکرده ــي، چگونگ ــهروندان گرام ــی و ش ــهر،همکاران گرام شهربوش
ــال 1397 در  ــه دوم س ــش ماه ــزارش ش ــد. گ ــي کنن ــا ردیاب ــت ه ــات و محدودی امکان
تــداوم رویــه ي ســالهاي گذشــته و منطبــق بــا الگوهــاي مرســوم در بخشــهای مختلــف 
تدویــن شــده اســت. امیدواریــم تنظیــم ایــن گــزارش راهبــردي کــه بــا همــکاري مجدانــه 
ــر گشــته اســت، اقدامــي ارزشــمند در  ــکان پذی ــن حــوزه ام و ارزشــمند کارشناســان ای
ــهرداري  ــتاوردهاي ش ــت و دس ــان موفقی ــو و بی ــک س ــخگویي از ی ــردن پاس ــه ک نهادین
بوشــهر از ســوي دیگــر تلقــي گــردد. امیــد اســت بــا همیــاري گســترده تــر و تعامــل موثــر تر 
کلیــه حــوزه هــا، نظــام گــزارش دهــي شــهرداري بنــدر بوشــهر بــر مبنــاي برنامــه، تکامــل 

یابــد و الگویــي بــراي ســایر دســتگاه هــاي اجرایــي گــردد. 

ایرج حسین پور
سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
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حدیث خدمت

         رموری رب رویداداه
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مراسـم معارفه شهردار منتخب بندر بوشهــر 
جناب آقای دکتر نورالدین امیری در استانداری

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر در آییــن معارفه 
شــهردار منتخــب  بنــدر بوشــهر کــه بــا حضــور معــاون عمرانــی و توســعه امــور شــهری و روســتایی وزارت کشــور 
و شــهرداران، دهیــاران و روســای شــورای شــهر هــا و بخــش هــای اســتان بوشــهر و حضــور نماینــدگان اســتان 
در مجلــس شــورای اســامی، اســتاندار و معاونیــن ایشــان برگــزار گردیــد جمالــی نــژاد ضمــن معارفــه نورالدیــن 
ــوان شــهردار بوشــهر ســوابق علمــی و پژوهشــی ایشــان را بســیار ارزشــمند و راهگشــا مدیریــت  ــه عن امیــری ب
شــهری دانســتند و ابــراز امیــدواری نمودنــد کــه بــا حضــور ایشــان در ســمت شــهردار بوشــهر شــاهد تحول شــهری 
در مرکــز اســتان بویــژه در حــوزه ی مبلمــان و ســیمای شــهری باشــیم. ایشــان همچنیــن از زحمــات خورشــیدیان 

در مــدت سرپرســتی شــان تشــکر و قدردانــی نمودنــد.
امیــری ضمــن خیــر مقــدم و تشــکر از دکتــر جمالــی نــژاد انتخــاب خــود را توفیقــی بــرای خدمــت بــه کهــن بــوم 

بوشــهر و شــهروندان فرهیختــه ی آن دانســتند. 
ایشــان بــا توجــه بــه مســائل و چالــش هــای پیــش روی شــهر هــا یافتــن پاســخ هــای روزآمــد و نــگاه عالمانــه و 
دانــش محــور  را راهــکار پیــش روی شــهرداران دانســتند و بــر بکارگیــری دانــش متخصصــان  و راهبرهــای دانش محور 

در حــوزه ی شــهر بوشــهر تاکییــد نمودنــد.
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معارفه جناب آقای دکتر نورالدین امیری شهردار بندر بوشهر
 در جلسه شورای اداری شهرداری بندر بوشهر

ــدر بوشــهر در جلســه شــورای  ــری شــهردار  بن ــه امی ــم خورشــیدیان سرپرســت شــهرداری و معارف ــن تکری آیی
ــا حضــور اعضــای شــورا مدیــران شــهرداری و اصحــاب رســانه برگــزار گردیــد. اداری شــهرداری بنــدر بوشــهر ب

ــی و  ــای علم ــی ه ــمردن ویژگ ــر ش ــن ب ــهر ضم ــهر بوش ــامی ش ــورای اس ــس ش ــدار ریی ــت ده ــن نشس در ای
ــه ایشــان از  ــک ب ــه ی منتخــب شــورا در ســمت شــهردار بوشــهر و تبری ــوان گزین ــه عن ــری ب ــای امی توانمنده
زحمــات و تــاش هــای خورشــیدیان در طــول مــدت سرپرســتی شــان در شــهرداری تشــکر و تقدیــر نمودنــد . 
در ایــن نشســت خورشــیدیان بــا توضیــح اقدامــات چهــار مــاه ی خــود در مدیریــت مشــکات مالــی، برنامــه ریــزی 
بــرای ایجــاد منابــع درآمــدی پایــدار از محــل ایجــاد شــبکه فیبــر نــوری و پایــش تصویــری ، توســعه فضــای ســبز 
و شــروع پــروژه هــای عمرانــی از همراهــی و اعتمــاد اعضــای شــورا و همــکاری مجموعــه ی شــهرداری تشــکر و 

قــدر دانــی نمودنــد.
در ایــن نشســت پــس از قرائــت حکــم انتصــاب امیــری در ســمت شــهردار بنــدر بوشــهر از ســوی وزیــر کشــور ، 

حکــم ایشــان از ســوی دهــدار رئیــس شــورای اســامی شــهر بوشــهر اهــدا گردیــد.
امیــری بــا تشــکر از اعتمــاد اعضــای شــورا اســامی شــهر بوشــهر بــا اشــاره بــه وضعیــت چالــش هــا و مشــکات 
شــهر بوشــهر بــر ارایــه ی راهبــر هــای مبتنــی بــر علــم و تغییــر بــر رویکــرد گفتمــان هــا و روز آمــدی پاســخ هــا در 
مواجــه بــا مشــکات شــهری  و انســان محــوری مبتنــی بــر نــگاه عالمانــه در برنامــه ریــزی هــای شــهری اشــاره 

ند. نمود
ایشــان پــاک دســتی، اخــاق اداری، توانمنــدی و کارآمــدی، تکریــم اربــاب رجــوع را از مــاک هــای اصلــی خــود 

در تقویــت و بهبــود سیســتم اداری و مدیریــت شــهر عنــوان نمودنــد. 
اعضــای شــورا ضمــن تبریــک بــه شــهردار جدیــد بوشــهر حضــور ایشــان را آغــاز فصلــی جدیــد در خدمــت بــه 

شــهر و توســعه و آبادانــی شــهر دانســتند و خواســتار تــاش و همراهــی بــا ایشــان شــدند.
ــا گایــه از برگــزاری مراســم معارفــه ی شــهردار در روز جمعــه  توســلی عضــو شــورای اســامی شــهر بوشــهر ب
توســط اســتانداری، شــورا و شــهرداری را نهــادی مردمــی دانســتند و الزمــه ی شــانیت ایــن مراســم را  حضــور 

مــردم و شــهروندان در مراســم معارفــه شــهردار بوشــهر عنــوان نمودنــد.
ــا بــر شــمردن توانمنــدی هــای نیروهــا و ســرمایه هــای  انســانی شــهرداری کــه اکنــون در  ایشــان همچنیــن ب
ســمت هــای مدیریتــی در خــارج از اســتان بــه عنــوان مدیــران موفــق حضــور دارنــد، خواســتار توجــه بــه بدنــه 
شــهرداری و اســتفاده از افــراد توانمنــد داخــل مجموعــه بــر مبنــای شایســتگی بــرای تغییــرات شــدند و از شــهردار 
خواســتند تــا در ایــن خصــوص  از توجــه بــه برخــی  سفارشــات اجتنــاب نمایــد و مــاک را توانمنــدی و کارامــدی 

مدیــران قــرار بدهــد.
ــهر  ــهر بوش ــورای اســامی ش ــوان ش ــی و بان ــی، اجتماع ــس کمیســیون فرهنگ ــن نشســت شمشــیری ریی در ای
انتصــاب و شــروع بــکار شــهردار جدیــد را اتمــام بســیاری از چالــش هــا و مشــکات یکســاله ی گذشــته دانســتند 
و ابــراز امیــدواری نمودنــد بــا همدلــی بیشــتر اعضــای شــورا از امــروز چــرخ توســعه شــهری بــه حرکــت درآیــد 
و شــاهد تحــول هــای خوبــی در شــهر باشــیم و در ایــن خصــوص اعضــا نیــز بــا کنــار گذاشــتن برخــی تفــاوت 

ســلیقه هــا و اختــاف نظــر هــا شــهردار را همراهــی نماینــد. 
ــران کارآمــدی و شایســتگی  ــا تشــکر از نقطــه نظــرات اعضــای شــورا مــاک خــود را در انتخــاب مدی امیــری ب
در کنــار دیگــر مــاک هــای مــورد خــود  عنــوان نمودنــد و بــر بکارگیــری نیروهــای ارزشــمند مجموعــه تاکیــد 

نمودنــد.
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13

آغاز عملیات اجرای پروژه پایش تصویری شهر بوشهر

ــدار شهرســتان بوشــهر اعضــای  ــا حضــور فرمان ــری شــهر بوشــهر ب ــش تصوی ــروژه پای ــات اجــرای پ ــاز عملی آغ
ــدر بوشــهر  شــورای اســامی شــهر بوشــهر و شــهردار بن

ــت ارتباطــات  ــه گــزارش واحدخبرورســانه مدیری ــری مرکزاســتان : ب ــی ســامانه پایــش تصوی آییــن کلنــگ زن
ــهرصبح  ــهر بوش ــری ش ــش تصوی ــامانه پای ــی س ــگ زن ــن کلن ــهر آیی ــهرداری بندربوش ــل ش ــن المل واموربی
امروزمــورخ 97/7/23 باحضــور جمشــیدی فرمانــدار شهرســتان بوشهر،شــهردار و اعضــای شــورای اســامی شــهر 
بوشــهر، مدیــرکل دفتــر امورشــهری وشــوراهای اســتانداری، رییــس پلیــس فرماندهــی راهــور اســتان و جمعــی 
ــد. ــزار گردی ــهر برگ ــهر بوش ــی ش ــام خمین ــدان ام ــدوده می ــهرداری درمح ــف ش ــای مختل ــش ه ــران بخ ازمدی

درایــن مراســم امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر طــی ســخنانی راه انــدازی ســامانه پایــش تصویــری شــهر بوشــهر 
بعنــوان مرکزاســتان را در راســتای مدیریــت یکپارچــه شــهری باتوجــه بــه گســتر ش شــهر بوشــهر و در راســتا ی 
کنتــرل طــرح هــای جامــع ترافیکــی ونیــز آســان و روان ســازی ترافیــک شــهری ضــروری دانســت و از محســنات 
ــک زوج و  ــرح ترافی ــدوده ط ــف مح ــت و تعری ــه، مدیری ــوادث غیرمترقب ــران درح ــت بح ــامانه را)مدیری ــن س ای
ــروژه  ــه خدمــات امــور امــدادی( برشــمرد. وی اعتبــارکل پ ــزی مســافر بیــن شــهری و کمــک ب ــرد برنامــه ری ف
رابالــغ بــر 300,000,000,000 ریــال اعــام و فــاز اول اجــرای ایــن پــروژه را در 19نقطــه بانصب51دوربیــن بــه 
انضمــام اجــرای زیرســاخت فیبرنــوری و تجهیــز مرکــز مانیتورینــگ موقــت بــه مبلــغ 550,000,000,000 ریــال 
برآوردکــه بــزودی اجراخواهدشــد. فرمانــدار بوشــهر دیگــر ســخنران ایــن مراســم اجــرای پــروژه ســامانه پایــش 
تصویــری را از دغدغــه هــای مدیریــت ارشــد اســتان بیــان کــرد کــه کار پلیــس و دســتگاه هــای خدمــات رســان 
امــدادی را تســریع مــی نمایــد. وی حمایــت همــه جانبــه فرمانــداری و اســتانداری را از ایــن پــروژه اعــام کــرد 
و اظهــار امیــدواری نمــود کــه اجــرای فــاز نخســت پــروژه مزبــور در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن عملیاتــی شــود.
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اولویت بندی نخستین برنامه های شهردار بندر بوشهر

بــه عنــوان اولویــت نخســت اتمــام و تکمیــل پــروژه هــای نیمــه تمــام شــهرداری  خواهــد بــود کــه بــه طرقــی 
ســرمایه شــهر روی آنهــا بلوکــه شــده اســت، مــواردی مثــل میــدان آزادی و البتــه نگرانــی هایــی از ســوی مــردم 
ــه آن هــا توجــه داشــت. بحــث مقــاوم ســازی، نماســازی و تکمیــل  راجــب ایــن پــروژه وجــود دارد کــه بایــد ب
فضــای ســبز آن و بخــش هــای باقــی مانــده در ایــن پــروژه.  همچنیــن پــروژه هایــی مثــل چــرخ و فلــک، فانــوس 
ــروژه هــای دیگــر کــه در بخــش هــای مختلــف شــهر وجــود دارد کــه  ــی از پ ــی، اســکله تفریحــی و خیل دریای
مــی بایســت تعییــن تکلیــف شــود. و البتــه در کنــار ایــن هــا یــک ســری پــروژه هــای جدیــد در حــوزه هــای 
ــی  ــا جای ــه  ت ــن اســت ک ــا ای ــال جــاری مصــوب شــده اســت ســعی م ــی کــه در بودجــه ی فرهنگــی و  عمران
کــه بودجــه و درآمدهــای شــهرداری بــه مــا اجــازه بدهــد عمــل نماییــم. رویکــرد مــا در ایــن خصــوص، توســعه 
فضاهــای فرهنگــی و ورزشــی، بهســازی بافــت تاریخــی، بهبــود محیــط در محــات جنوبــی،  توســعه فضــای ســبز 

کاهــش مشــکات ترافیکــی و بهبــود حمــل و نقــل عمومــی و توجــه بــه ســیما و منظــر شــهری خواهــد بــود.
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نخستین نشست اعضای هیات مدیره باشگاه شاهین شهرداری بوشهر با 
شهردار  بندر بوشهر و رییس هیات مدیره باشگاه

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر در ایــن نشســت 
اعضــای هیــات مدیــره َضمــن تبریــک انتصــاب امیــری بــه عنــوان شــهردار بنــدر بوشــهر از حمایــت هــای شــورای 
اســامی و شــهرداری بنــدر بوشــهر در احیــای تیــم پــر افتخــار فوتبــال شــاهین بــا عنــوان جدیــد باشــگاه فرهنگی 
ورزشــی شــاهین شــهرداری بوشــهر تشــکر و قــدر دانــی نمودنــد. در ایــن نشســت گزارشــی از اقدامــات انجام شــده 
در خصــوص حضــور تیــم در لیــگ دســته اول کشــور و مشــکات آن بــه اطــاع شــهردار رســانده شــد. شــهردار 
بوشــهر حمایــت از ورزش و تکریــم قهرمانــان را حرکتــی شایســته و از اقدامــات مهــم شــهرداری بوشــهر دانســتند 
و بــر حمایــت از فعالیــت هــای ورزشــی باشــگاه شــاهین شــهرداری بوشــهر و بــکار گیــری ســرمایه هــای انســانی 
و معنــوی تیــم بــا ســابقه شــاهین بویــژه پیشکســوتان و هــواداران ایــن تیــم در مدیریــت هــر چــه شایســته تــر 
آن  تاکیــد نمودنــد. ایشــان بــا تاکیــد بــر ظرفیــت هــای مردمــی و هــواداران پرشــور تیــم هــای فوتبــال در شــهر 
بوشــهر  خواســتار بــکار گیــری  ظرفیــت هــای بخــش خصوصــی بویــژه حــوزه ی صنایــع  و حمایــت هــای اســتان 

از ایــن تیــم و همچنیــن تیــم ایرانجــوان شــدند.
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بازدید شهردار  بندر بوشهر از پروژه چرخ و فلک
 با حضور طرف قرداد و نماینده اداره استاندارد

شــهردار بوشــهر در بازدیــد از پــروژه چــرخ و فلــک بــا حضــور طــرف قــرداد و نماینــده اداره اســتاندارد آخریــن 
پیگیــری هــا در خصــوص ایــن پــروژه بــه عمــل آوردنــد .

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری ، امیــری شــهردار بوشــهر 
در بازدیــد از پــروژه چــرخ و فلــک و نشســت مشــترکی کــه بــا حضــور  طــرف قــرار داد ایــن پــروژه و نماینــده 
ــد ضمــن اخــذ گــزارش اقدامــات انجــام شــده و گزارشــات نماینــده اســتاندارد در  اداره اســتاندارد برگــزار گردی
خصــوص تاییــد رونــد ســاخت و نصــب قطعــات پــروژه  چــرخ و فلــک، امیــری بــا اشــاره بــه تاخیــر ایجــاد شــده 
در اتمــام پــروژه و ایجــاد حساســیت هــای عمومــی پیرامــون ایــن پــروژه و زمــان تکمیــل آن بــر اتمــام هــر چــه 
ــا توجــه  ســریع تــری چــرخ و فلــک بوشــهر تاکیــد نمودنــد. در همیــن خصــوص طــرف قــرار داد ایــن پــروژه ب
بــه مشــکات پیــش آمــده در مراحــل ســاخت و افزایــش چنــد برابــری هزینــه هــا و اخــذ تاییدیــه ی اســتاندارد 
در تمامــی مراحــل ســاخت و نصــب قطعــات، قــول مســاعد دادنــد کــه تــا پایــان ســال جــاری پــروژه بــه بهــره 

بــرداری برســد.
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17

تجهیز پارک های ساحلی به سیستم اینترنت بی سیم

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانة مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملل شــهرداری بنــدر بوشــهر، ســازمان فناوری 
و اطاعــات شــهرداری بنــدر بوشــهر)فاوا( در حرکتــی نویــن و  در خــور توجــه در راســتای ارائــه خدمــات مطلــوب 
ــان ســاحلی)خلیج  ــع در محــدوۀ خیاب ــای واق ــارک ه ــی پ ــی، تمام ــاه حــال شــهروندان گرام ــز رف ــه و نی و بهین
فــارس( و نیــز پــارک هــای جفــرۀ علیبــاش و بــاغ نــار را بــه سیســتم اینترنــت بــی ســیم رایــگان مجهــز کــرد. 
بنابرایــن از ایــن پــس همشــهریان بوشــهری مــی تواننــد در کمــال آســایش و آســودگی خاطــر از ایــن فرصــت 
اســتثنایی بــرای دسترســی و اتصــال در فضــای مجــازی اســتفاده نماینــد. شــایان ذکــر اســت گســترش و توســعة 
اســتفاده از اینترنــت جهــت ســهولت و دسترســی آســان شــهروندان در پــارک هــا همــواره از اولویــت هــای جــدی 

مدیریــت شــهری بــه شــمار آمــده اســت کــه اخیــرأ ایــن مهــم محقــق گردیــده اســت.
در همیــن خصــوص شــهردار بوشــهر خدمــات عمومــی فنــاوری در ارتباطــات را جایگزیــن حمــل و نقــل و تــردد 
فیزیکــی شــهروندان دانســتند و مــی توانــد زمینــه ی یــک بســتر هوشــمندانه بــرای تبــادالت شــهروندان فراهــم 
آورد. بــر ایــن اســاس بــر حســب ســال هــای گذشــته فضاهــای پــر تــردد شــهری از جملــه پارک هــای  ســاحلی 

در ایــن طــرح بــه اینترنــت بــی ســیم مجهــز شــدند.
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نشست شهردار بوشهر با محمود فکری سرمربی شاهین شهرداری بوشهر

ــدر بوشــهر ســرمربی  ــل شــهرداری بن ــن المل ــور بی ــت ارتباطــات و ام ــر و رســانه مدیری ــزارش واحــد خب ــه گ ب
شــاهین شــهرداری بوشــهر بــه منظــور پیگیــری برخــی مشــکات تیــم نشســتی بــا شــهردار بنــدر بوشــهر برگــزار 
نمودنــد. درایــن نشســت فکــری بــا اشــاره بــه فضــای مثبــت و ســازنده ای کــه در تیــم ایجــاد شــده اســت و رونــد 
ــگاه نخســت جــدول رده بنــدی خواســتار حمایــت مجموعــه شــهرداری و  ــه جای ــه رشــد تیــم و رســیدن ب رو ب

انجــام تعهــدات مالــی تیــم و بازیکنــان و تقویــت تیــم شــدند. 
شــهردار بوشــهر در ایــن نشســت بــا تشــکر از کادر فنــی و بازیکنــان بــه پــاس بــازی هــای خــوب شــان در لیــگ و 
تاشــی کــه جنــاب فکــری در جهــت انســجام و شــخصیت تیــم داشــته انــد خــود را ملــزم بــه حمایــت از باشــگاه 
مردمــی و پــر طرفــدار شــاهین شــهرداری بوشــهر دانســتند. ایشــان بــا اشــاره بــه مشــکات مالــی شــهرداری و 
کاهــش درآمــد هــا و مشــکات اقتصــادی ابــراز امیــدواری نمودنــد بــا همــه ی ایــن مشــکات مــا تــاش داریــم 
تعهــدات خــود را در قبــال باشــگاه و بازیکنــان انجــام دهیــم تــا کادر فنــی و بازیکنــان در ایــن خصــوص دغدغــه ای 
ــرای  ــر ب ــاری دیگ ــاهد افتخ ــند و ش ــیر بیندیش ــه ی مس ــود در ادام ــد خ ــور قدرتمن ــه حض ــند و ب ــته باش نداش

شــاهین شــهرداری بوشــهر در پایــان لیــگ باشــیم.
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گزارش تصویری از سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی در 
راستای توسعه آموزش های همگانی و توانمند سازی شهروندان

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان خدمــات ایمنــی و آتــش نشــانی در راســتای توســعه آمــوزش هــای همگانــی 
و توانمنــد ســازی شــهروندان در برابــر حــوادث کارگاه نیــم روزه ی آمــوزش زلزلــه و ایمنــی و اتفــای حریــق بــا 
خامــوش کننــده هــای دســتی بــا حضــور عروســک تــن پــوش مــرد آتــش نشــان ویــژه دانــش آمــوزان دبســتان 

دخترانــه ســما برگــزار گردیــد. 
الزم بــه ذکــر اســت واحــد آمــوزش و پیشــگیری از بحــران ســازمان خدمــات ایمنــی و آتــش نشــانی بــا شــروع 
فصــل تحصیلــی کارگاه هــای آموزشــی بــا موضوعیــت پیشــگیری از بحــران و حفــظ ایمنــی، اســتفاده از خامــوش 
ــژه دانــش آمــوزان در مقاطــع مختلــف در مــدارس  ــه صــورت مــداوم وی کننــده هــای دســتی، امــداد رســانی ب

برگــزار مــی نمایــد.
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اجرای پیاده رو سازی و فضای سبز گذر مجاور پایش محیطی  
واقع در بلوار نیروگاه اتمی

بــه گــزارش واحــد روابــط عمومــی شــهرداری منطقــه دو اجــرای پیــاده رو ســازی و فضــای ســبز گــذر مجــاور 
پایــش محیطــی  واقــع در بلــوار نیــروگاه اتمــی )کــوی تنــگک اول( توســط شــهرداری منطقــه دو آغــاز گردیــده 

و هــم اکنــون در دســت اجراســت.
اعتبــار ایــن پــروژه از منابــع داخلــی شــهرداری تأمیــن و در راســتای تســهیل در عبــور مــرور  شــهروندان ، ارتقــای 
وضعیــت ســیما و منظــر شــهری و نیــز  افزایــش ســرانه فضــای ســبز   توســط شــهرداری منطقــه دو بــه مرحلــه 

اجــراء  در آمــده اســت.
مشخصات پروژه:

اجرای 1400 متر مربع کفپوش پرسی پیش ساخته و 1600 متر مربع  اجرای فضای سبز
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ساماندهی دستفروشان نوار ساحلی توسط حوزه معاونت 
خدمات شهری و اجرایی شهرداری بندر بوشهر

ــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر در حاشــیه  ب
ــک و  دو در  ــق ی ــهرداران مناط ــراه ش ــه هم ــهرداری ب ــی ش ــهری و اجرای ــات ش ــاون خدم ــی مع ــد میدان بازدی
خصــوص مــکان هــای اســکان و ســاماندهی دستفروشــان نــوار ســاحلی داشــتند. واعظــی در گفــت و گــو بــا خبــر 
نــگار ایــن واحــد بــا اشــاره بــه طــرح جمــع آوری دستفروشــان نــوار ســاحلی کــه از مطالبــات عمومــی شــهروندان، 

بازاریــان و دســتگاه هــای نظارتــی و حاکمیتــی بــود بــر طــرح ســاماندهی آن هــا تاکیــد نمودنــد.
 ایشــان در خصــوص ایــن طــرح اظهــار داشــتند کــه بــا توجــه بــه مشــکات اقتصــادی و عــدم حــذف پدیــده ی 
دستفروشــی در شــهرها الزم اســت کــه ایــن موضــوع از یــک تهدیــد اجتماعــی کــه ســبب مشــکات اجتماعــی و 
بهداشــتی و از ســوی دیگــر زشــتی چهــره ی شــهر بــه ویــژه در نــوار ســاحلی کــه مکانــی تفریحــی و گردشــگری 
اســت مــی شــود تبدیــل بــه یــک فرصــت تفریحــی و جــاذب در امــر گردشــگری در نــوار ســاحلی و ایجــاد روح 
نشــاط و زندگــی شــبانه در ســاحل شــود. در همیــن خصــوص مــکان هایــی واجــد شــرایط ایمنــی و بهداشــتی 
جهــت احــداث بازارچــه هــای کوچــک و اســتقرار دستفروشــان در قالــب کاروان هــای ســیار و یــا دائمــی طراحــی 
ــار  ــه در اختی ــتگاهای مربوط ــر دس ــهرداری و دیگ ــی ش ــرایط نظارت ــت ش ــد و تح ــد ش ــه خواه ــر گرفت و در نظ

دستفروشــان بــه شــکل محــدود قــرار خواهــد گرفــت.
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امضای تفاهم نامه بین سازمان فناوری اطالعات شهرداری 
بندر بوشهر و سازمان فاوای شهرداری شیراز

ــاوا شــهرداری بنــدر بوشــهر، امــروز پنــج شــنبه مــورخ 97/09/22  ــط عمومــی ســازمان ف ــه گــزارش رواب ــا ب بن
ســازمان فــاوای شــهرداری بنــدر بوشــهر میزبــان مدیــر عامــل و مدیــران ســازمان فــاوای شــهرداری شــیراز بودنــد. 
در همیــن راســتا در نشســتی کــه  بــا حضــور شــهردار  بنــدر بوشــهر و مدیــر عامــان ســازمان فــاوا شــهرداری  
بنــدر بوشــهر و شــیراز بــه اتفــاق همــکاران برگــزار گردیــد، نســبت بــه امضــای تفاهــم نامــه همــکاری دوجانبــه 

اقــدام شــد. 
ــه منظــور اشــتراک گذاشــتن تجربیــات موفــق بیــن هــر دو شــهرداری در زمینــه فنــاوری  ایــن  نشســت کــه ب
اطاعــات و زیــر ســاخت هــای الزم بــا هــدف خدمت رســانی هر چــه بیشــتر بــه شــهروندان دو شــهر برگزارگردید، 
ــه معرفــی پیشــینه ی تاریخــی و  ــاوای شــهرداری بنــدر بوشــهر ب در ابتــدای آن  چارکــی سرپرســت ســازمان ف
ظرفیــت هــای شــهر بوشــهر و ضــرورت هــای پرداختــن بــه فنــاوری هــای نویــن در مدیریــت شــهری پرداختنــد. 
در ادامــه گزارشــی از چشــم انــداز  گذشــته و فعالیــت هــای بــروز ســازمان فــاوای شــهرداری بنــدر بوشــهر توســط 

مهنــدس زربــان از مدیــران ســازمان فــاوا ارائــه گردیــد. 
در ایــن نشســت حیــدری مدیــر عامــل ســازمان فــاوا شــهرداری شــیراز بــا اســتقبال از انعقــاد ایــن تفاهــم نامــه و 
ظرفیــت هــای همــکاری متقابــل بــه ارایــه گزارشــی از برنامــه هــا و طــرح هــای اجــرا شــده در حــوزه فنــاوری در 

مدیریــت هرچــه مطلــوب تــر شــهر شــیراز پرداختنــد. 
ــه اقدامــات ارزنــده ای کــه در راســتای مدیریــت هوشــمند  ــا اشــاره ب در پایــان امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر ب
ــر لــزوم اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن در مدیریــت و  شــهر بوشــهر در دســت اقــدام و طراحــی مــی باشــد، ب
کنتــرل مشــکات شــهری از جملــه ترافیــک شــهری تاکیــد نمودنــد. ایشــان بــا اشــاره بــه تجربیــات موفــق شــهر 
شــیراز در ایجــاد کارت پــارک هــا انعقــاد ایــن تفاهــم نامــه را حرکتــی ارزشــمند در اســتفاده از تجربیــات موفــق 
دیگــر شــهر هــا و تبــادل اطاعــات دانســتند و ابــراز امیــدواری نمودنــد بــا پیگیــری ایــن تفاهــم نامــه گام هــای 
مطلوبــی در جهــت بکارگیــری از تــوان و تجربیــات فــی مابیــن در جهــت مکانیــزه نمــودن سیســتم مدیریــت شــهر 

برداشــته شــود و بــه رشــد و تعالــی ســرمایه هــای انســانی و اجتماعــی هــر دو شــهر منجــر گــردد.
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زیر سازی و آسفالت گذر کنار نمایندگی سایپا در تنگک اول

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانة مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بوشهر،شــهردار بنــدر بوشــهر 
ــر توســعه  ــر عظــم شــهرداری مبنــی ب ــا اعــام خبــر آســفالت گــذر کنــار نمایندگــی  ســایپا در تنــگگ اول ب ب
زیــر ســاخت هــای شــهری در محــات جنوبــی تاکیــد نمودنــد. ایشــان در همیــن خصــوص اعــام داشــتند پیــرو 
نشســتی کــه بــا شــورایاران محــات جنوبــی داشــتم اولویــت خــود را توانمندســازی محــات جنوبــی بــر اســاس 

ظرفیــت هــا و فرصــت هــای ایــن محــات عنــوان نمــود.
ایشــان در همیــن راســتا ابــراز امیــدواری کردنــد کــه بــا برنامــه هــای جامــع ای کــه بــرای توســعه و ایجــاد زیــر 
ــارک بیســت هکتــاری در تنــگک هــا و تکمیــل  ــی از جملــه ســاخت پ ســاخت هــای شــهری در محــات جنوب
ــه تنــگگ ســوم و اســتفاده از ظرفیــت هــای گردشــگری و ســرمایه گــذاری  ــان دسترســی محلــه ســرتل ب خیاب
ــق اقتصــادی و  ــه شــده اســت شــاهد رشــد و رون ــان در نظــر گرفت ــارک گردشــگری لی ــژه پ در آن محــات بوی

شهرســازی در آن محــات باشــیم.  
ــفالت صــورت  ــت آس ــوده  ضخام ــر ب ــرض 20 مت ــر و ع ــورد نظــر  500 مت ــذر م ــول گ ــر اســت ط ــه ذک الزم ب
گرفته7ســانت و دو طــرف گــذر کانــال دفــع آب هــای ســطحی  بــه طــول 1000 متــر توســط حــوزه فنــی و امانــی 

و بــا نظــارت معاونــت فنــی وعمرانــی شــهرداری بوشــهر اجــرا شــده.
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 همایش پاکسازی ساحل
 به مناسبت گرامی داشت روز جهانی خاک

ــا  ــت پســماند ب ــازمان مدیری ــه همــت س ــی خــاک ب ــی داشــت روز جهان ــه مناســبت گرام ــاحل ب پاکســازی س
ــدارس ــوزان م ــش آم ــور دان ــا حض ــهر و ب ــتان بوش ــت اس ــط زیس ــارکت اداره کل محی مش
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انعقاد تفاهم نامه همکاری فرهنگی 
مابین شهرداری بندر بوشهر و آموزش و پرورش شهرستان بوشهر

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانة مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر صبــح امــروز 
مــورخ 97/9/20 مهنــدس واعظــی معاونــت اجرایــی و خدمــات شــهری شــهرداری بنــدر بوشــهر بــه اتفــاق آقایــان 
ــوزش  ــت آم ــهر و معاون ــتان بوش ــرورش شهرس ــوزش و پ ــت اداره آم ــب ریاس ــه ترتی ــی ب ــت و آتش روان دوس
متوســطه اداره مذکــور بــا حضــور در دبیرســتان فرهنگــی و تاریخــی ســعادت از نمایشــگاه عکــس دانــش آمــوزان 
ــری  ــدن و از دســتاوردهای هن ــای بوشــهر دی ــه هــای دهــم و یازدهــم رشــتة گرافیــک هنرســتان ه ــر پای دخت
ــراز خوشــحالی و خرســندی از  ــا اب ــدس واعظــی ب ــد مهن ــن بازدی ــد. در ای ــد بعمــل آوردن ــوزان بازدی ــش آم دان
حضــور در جمــع صمیمــی دانــش آمــوزان هنرســتان، هنــر را وســیله بــرای انتقــال فرهنــگ و مبــادالت فرهنگــی 
و عاطفــی و نویــد بخــش و پیــام آور صلــح و پیونــد مــودت و دوســتی در میــان جوامــع بشــری قلمــداد نمودنــد 
و از مربیــان و دانــش آمــوزان و مجموعــة دســت انــدرکار برپایــی نمایشــگاه تقدیــر و تشــکر نمــوده و دفتــر یــاد 

بــود نمایشــگاه را امضــاء نمــود.
 در ادامــه ایــن بازدیــد معاونــت اجرایــی و خدمــات شــهری شــهرداری بــه اتفــاق هیــأت همــراه و مدیــران ذیربــط 
آمــوزش و پــرورش رهســپار هنرســتان دخترانــة رازی گردیدنــد و از آثــار هنرهــای تجســمی دانــش آمــوزان پایــه هــای 
ــای روان  ــی آق ــد فرهنگ ــن بازدی ــد در ای ــدن نمودن ــتان دی ــک هنرس ــتة گرافی ــم رش ــم و دوازده ــم و یازده ده
دوســت رئیــس آمــوزش و پــرورش شهرســتان بوشــهر بــا ابــراز خرســندی از حضــور مهنــدس واعظــی و هیــأت 
همــراه در نمایشــگاه هــای عکــس و هنرهــای تجســمی دانــش آمــوزان دختــر رشــتة گرافیــک، حضــور مشــارالیه 
را مایــة دلگرمــی دانــش آمــوزان عنــوان کــرد و از مهنــدس واعظــی درخواســت نمــود تــا در جهــت حمایــت و 
پشــتیبانی و نیــز تقویــت روحیــة اعتمــاد مشــارکت اجتماعــی  دانــش آمــوزان رشــتة گرافیــک ، اســتفاده از آثــار 
و دســتاوردهای هنــری آنــان را در مبلمــان شــهری و طراحــی هــای تجســمی مدیریــت شــهری لحــاظ نماینــد 
وی همچنیــن از مجموعــة دســت انــدرکار شــهرداری بنــدر بوشــهر بــه لحــاظ همــکاری و مســاعدت در تنظیــف 

مــدارس در آغازیــن روزهــای بازگشــایی مــدارس تقدیــر و تشــکر کردنــد. 
در پایــان ایــن بازدیــد فرهنگــی مهنــدس واعظــی هــدف از حضــور خــود را حمایــت همــه جانبــه از دســتاوردها و 
آثــار فرهنگــی و هنــری دانــش آمــوزان رشــتة گرافیــک در مبلمــان شــهری و زیباســازی شــهر ذکــر نمــود وی از 
تشــکیل کمیتــة زیباســازی در حــوزۀ معاونــت اجرایــی و خدمــات شــهری شــهرداری خبــر داد و از ارســال طــرح هــای 
ــب و اجــراء در ســطح شــهر  ــن کمیتــه جهــت تصوی ــه ای ــط ب ــان هنرســتان هــای ذیرب هنــری توســط هنرجوی

اســتقبال نمودنــد.
در ادامــة ایــن نشســت بــا حضــور آقــای روان دوســت ریاســت آمــوزش و پــرورش شهرســتان بوشــهر و مهنــدس 
واعظــی معاونــت اجرایــی و خدمــات شــهری شــهرداری بنــدر بوشــهر تفاهــم نامــة همــکاری فرهنگــی و هنــری 
میــان مشــارالیهان امضــاء گردیــد. و مقــرر گردیــد ســرکار خانــم صفــری زاده بعنــوان نماینــده شــهرداری و آقــای 
اســماعیلی بعنــوان نماینــده اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان طــرح هــا و لوایــح پیشــنهادی را جهــت ســیر 

مراحــل قانونــی بــه کمیتــة زیباســازی شــهرداری گــزارش نماینــد.
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طرح آموزش چهره به چهره شهروندی
 در راستای تفکیک از مبدا پسماند های خانگی

بــه گــزارش  واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر طــرح آمــوزش 
چهــره بــه چهــره ی شــهروندان در راســتای نهادینــه نمــودن فرهنــگ تفکیــک از مبــدا پســماندهای خانگــی بــا 
حضــور آمــوزش یــاران ایــن طــرح بــه درب منــازل شــهروندان انجــام گرفــت. در ایــن طــرح آموزشــگران ســازمان 
ــوار در  ــه درب منــازل واقــع در منطقــه دو شــهرداری مراجعــه کــرده و ضمــن آمــوزش خان مدیریــت پســماند ب
خصــوص همــکاری در کاهــش و تفکیــک پســماندهای خشــک از تــر ، یــک بســته آموزشــی حــاوی بروشــورهای 
آموزشــی و برنامــه زمــان بنــدی خودروهــای بازیافــت جهــت اطــاع شــهروندان از برنامــه هفتگــی جمــع آوری 
مــواد بازیافتــی، در اختیــار منــازل قــرار دادنــد. در اجــرای ایــن طــرح همچنیــن بــه هــر خانــوار بوشــهری  یــک 
کــد اشــتراک بازیافــت تعلــق مــی گیــرد. کــه از طریــق آن مــی تواننــد جهــت تحویــل مــواد بازیافتــی خــود بــه 

مراکــز تفکیــک مــواد بازیافتــی و مجــری طــرح تمــاس حاصــل نماینــد.
عــاوه بــر تحویــل مــواد بازیافتــی از درب منــازل،  شــهروندان مــی تواننــد بــه غرفــه هــای بازیافــت نیــز مراجعــه 
کننــد و بــا تحویــل مــواد بازیافتــی خــود، از غرفــه مــواد شــوینده و پــاک کننــده و یــا وجــه نقــد دریافــت نماینــد.

شــهروندان همچنیــن مــی تواننــد پســماندهای الکتریکــی و الکترونیکــی و شیشــه خــود را بــه صــورت جداگانــه 
بــه غرفــه هــای بازیافــت واقــع در ســطح شــهر تحویــل دهنــد.
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بهسازی کمپ نگهداری سگ های بالصاحب توسط 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر بوشهر

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر در راســتای 
ــازمان  ــا س ــگ ه ــداری س ــپ نگه ــازی کم ــهر  و بهس ــطح ش ــب از س ــای باصاح ــگ ه ــع آوری س ــرح جم ط
مدیریــت پســماند اقدامــات زیــر را در دســتور کار قــرار داده و نســبت بــه اجــرای کنتــرل بهداشــتی مــوارد ذیــل 

اقــدام نمــوده اســت:
* واکسیناسیون سگ های جدید الورود

* سم پاشی و گندزدایی مداوم کمپ 
* کنه زدایی بدن سگها با استفاده از سموم سایپرمترین و فلومترین 

* مسقف نمودن مجدد سلولهای سگ های نر وماده
* ساخت سلول جدید جهت سگ های جدید الورود و مریض 

* هال کاری فضای کمپ
* بازسازی دیوار کمپ
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ایــن طــرح یکــی از طــرح هــای حایــز اهمیــت شــهر بوشــهر مــی باشــد کــه نقــش بســزایی در کنتــرل ترافیــک، بهبــود 
عبــور و مــرور، ارتقــاء ســطح امنیــت شــهروندان خواهــد داشــت. فــاز نخســت ایــن طــرح از محــل اعتبــارات داخلــی و 

اســتانی بــه همــت معاونــت عمرانــی و فنــی شــهرداری بنــدر بوشــهر در حــال اجــرا و اتمــام مــی باشــد.

نصب دوربین های طرح پایش تصویری در سطح شهر
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بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر آییــن معارفــة 
مهنــدس وحیــد واعظــی معاونــت اجرایــی و خدمــات شــهری شــهرداری بنــدر بوشــهر بعنــوان سرپرســت جدیــد 
باشــگاه فرهنگــی، ورزشــی شــاهین شــهرداری بنــدر بوشــهر  و تکریــم آقــای حســین باســتین مدیــر عامــل قبلــی 
باشــگاه مزبــور عصــر یکشــنبه مــورخ 97/10/30 بــا حضــور دکتــر امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر و اعضــای  هیــأت 
مدیــره باشــگاه یــاد شــده و نیــز فوتبالیســت هــای باشــگاه مذکــور در ســالن همایــش هــای شــهرداری بنــدر بوشــهر 
برگــزار گردیــد. در ایــن آییــن دکتــر امیــری ضمــن بــر شــمردن خصوصیــات و صفــات ارزشــمند ورزشــی ، اهمیــت 
و جایــگاه جامعــة ورزشــی علــی الخصــوص ورزش فوتبــال را در جوامــع عصــر حاضــر و دنیــای کنونــی مــورد تأکیــد 
قــرار داده و بــر برخــورداری و حفــظ زینــت اخــاق و صفــات نیکــو در راســتای ارتقــاء روحیــه معنــوی بازیکنــان 
توصیــه هــای الزم را ایــراد فرمودنــد. وی همچنیــن کســب مهــارت هــای نویــن ورزشــی و برخــورداری از تکنیــک 
هــای فنــی بــه روز را در جهــت پیشــبرد و اعتــای روحیــة قهرمانــی بازکنــان ضــروری دانســته و بــر حفــظ انســجام 
و یکپارچگــی تیمــی مجموعــة باشــگاه و پرهیــز از نفــاق و حاشــیه ســازی هــا را در راســتای ارتقــای منزلــت و جایگاه 

بازیکنــان و مجموعــة دســت انــدرکار باشــگاه بــرای تســخیر قلــه هــای رفیــع پیــروزی مهــم بــر شــمردند.
در پایــان ایــن نشســت از زحمــات و تــاش هــای حســین باســتین مدیــر عامــل قبلــی باشــگاه تقدیــر بعمــل آمــده 

و وحیــد واعظــی بعنــوان سرپرســت جدیــد باشــگاه رســماً معارفــه گردیــد.

آیین معارفه و تکریم سرپرست جدید باشگاه فرهنگی، ورزشی 
شاهین شهرداری بندر بوشهر
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نکاتی که در تهیه طرح بازنگری وساماندهی دره ریشهر مد نظر مشاور ومجموعه مدیریت شهری بوده
 است به قرار ذیل می باشد:

1(هماهنگی طرح با طرحهای مصوب باالدستی وتوسعه شهری
2(رعایت حریم اعامی از سوی میراث فرهنگی 

3(حل مسایل تکنیکی سایت از جمله
الف(حفظ جداره خاکی وجلوگیری از ریزش و فرسایش طبیعی

ب(کنترل ودفع آبهای سطحی 
4(تبدیل فضای متروکه وناامن به فضای جذاب وکارامد شهری

ــد از عرضــه محصــوالت ســنتی  ــا مشــارکت وکســب درام ــرج وســرگرمی وی ــت تف ــه جه ــراد ب ــکان حضــور اف 5(ام
وفرهنگــی بــه جهــت معرفــی ونشــر فرهنــگ بومــی مطابــق بــا منشــورهای بیــن المللــی وجــذب توریســم و در کل 

بــاال بــردن حــس تعلــق بــه مــکان
الزم بــه ذکــر اســت در فراینــد تهیــه طــرح ومطالعــات پــروژه چندیــن پرسشــنامه از جامعــه مخاطــب تهیــه وتحلیــل 
ــات طراحــی  ــی و الزام ــروژه، مبان ــف پ ــل: تعری ــه مراح ــده اســت.همچنین در کلی ــرح لحــاظ گردی ــج ان در ط ونتای
،طراحــی معمــاری، فرآینــد تهیــه بررســی تصویــب طــرح ،و اجــرای پــروژه بــا کارشناســان اداره کل میــراث فرهنگــی 

اســتان هماهنگــی الزم بعمــل آمــده اســت.

اجرای طرح پارک دره ی ریشهر 
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بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر اجــرای کانــال 
دفــع آبهــای ســطحی کوچــه مهــر 62 ) در محــدوده جنــوب شــرقی کــوی ســرتل( توســط شــهرداری منطقــه دو 

آغــاز گردیــده و هــم اکنــون در دســت اجــرا مــی باشــد.
اعتبــار ایــن پــروژه از منابــع داخلــی شــهرداری تأمیــن و در راســتای رفــع آبگرفتگــی و ســهولت دفــع آبهای ســطحی 

آن محــدوده توســط شــهرداری منطقــه دو بــه مرحلــه اجــراء  در آمده اســت.
 مشخصات پروژه: اجرای  کانال بتن مسلح سرپوشیده  به طول 380 متر

تکمیل احداث کانال و زیرسازی پروژه ی اجرای گذر شرق 
محله جاللی

31



32

*اجرای دال بتنی بر روی کانال احداثی جدید در کوی دواس)کوچه میثم 38(
*اتمام  عملیات خاکریزی و تسطیح خاک در  گودبرداری رها شده واقع در بلوار شهید ماهینی

 در راستای اعمال بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها
*ســاخت پــل فلــزی و نصــب بــرروی کانــال دفــع آبهــای ســطحی واقــع در کوچــه اعتمــادان یــک واقــع در کــوی 

دواس
* جمع آوری پایه تابلو های فرسوده واقع در معابر  سطح محات جنوبی شهر بوشهر

* بارگیری و جمع آوری نخاله های رها شده در کوی دواس
*الیروبــی کانــال هــای دفــع آبهــای ســطحی در محــدوده تقاطــع غیــر همســطح آزادی و کوچــه مهــر 40 واقــع 

در بلــوار شــهید یاســینی
*مرمت و تقویت روشنایی میدان هفده شهریور  با همکاری تاسیسات برق شهرداری

اقدامات اخیر شهرداری منطقه دو با همکاری اداره تاسیسات

32



33

گزارش تصویری اجرای پروژه پیاده رو سازی و فضای سبز گذر 
مجاور پایش محیطی بلوار نیروگاه اتمی 

۱۴۰۰ متر مربع کف پوش 
۱۶۰۰ متر مربع فضای سبز 

اجرای گذر و کانال حدفاصل میدان انتظام تا ساحل جفره
۱۴۰۰ متر مربع کف پوش 
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جلسه بررسی اجرای طرح کارت پارک ) پارکومتر(

پاکسازی و رنگ آمیزی دیواره های سطح شهر

بــه گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر در راســتای بهســازی محیــط شــهری و 
زیباســازی جــدارۀ شــهری بــه منظــور آمــاده ســازی ســطح شــهر در اســتقبال از بهــار عملیــات پاکســازی دیــواره هــای  

شــهری و رنــگ آمیــزی آن بــه همــت معاونــت خدمــات شــهری و اجرایــی در دســت اجــرا مــی باشــد.

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانة مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملل شــهرداری بنــدر بوشــهر در ظهر چهارشــنبه 
مــورخ 97/10/26 جلســه بررســی اجــرای طــرح کارت پــارک ) پارکومتــر(  در خیاباهــای امــام) ره(،شــهید بهشــتی 
ــی  ــی معــاون عمران ــم قربان ــا حضــور خان ــه ریاســت دکتــر امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر و ب و شــهید مطهــری ب
ــران شــهرداری ،پلیــس راهــور در ســالن  ــع انســانی و  مدی ــی و توســعه و مناب ــت فنــی و عمران ــداری، معاون فرمان

اجتماعــات شــهرداری بنــدر بوشــهر برگــزار گردیــد.
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عملیات آسفالت کوچه های خاکی محله تنگک دوم

اجرای طرح کاغذ زباله نیست در ادارات و مراکز آموزشی

بــه گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ســازمان مدیریــت پســماند در راســتای 
ــن  ــدد کارت ــدود 4000 ع ــون ح ــال تاکن ــدای س ــی از ابت ــز آموزش ــت « در ادارات و مراک ــه نیس ــذ زبال طرح»کاغ
پاســت جهــت جمــع آوری مــواد بازیافتــی ادارات و مراکــز آموزشــی، مــدارس و  مجتمــع هــای آپارتمانــی زیــر 12 
واحــد توزیــع نمــوده اســت.در ایــن طــرح یــک نماینــده بازیافــت از ســوی هــر اداره مــی بایســت بــه صــورت کتبــی 
بــه ســازمان مدیریــت پســماند جهــت جمــع آوری مــواد بازیافتــی بــه صــورت هفتگــی  و مراقبــت از کارتــن پاســت 

هــای اهــدا شــده معرفــی گــردد.
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اجرای طرح همیار بازیافت در مدارس

به منظور بهبود معابر شهری و بهسازی پیاده راه ها عملیات اجرایی موزائیک فرش 
پیاده راه خیابان های شهید شهریاری حدفاصل سینما بهمن تا دانشگاه آزاد
خیابان جمهوری حدفاصل خیابان امام خمینی )ره( تا چهار راه فضیلت 

خیابان فردوسی حدفاصل خیابان امام خمینی )ره( تا خیابان شهید عاشوری

به گزارش واحد خبر و رسانة مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر آگاهی عمومی
 و مشارکت دانش آموزان در امر کاهش تولید و تفکیک از مبدا پسماند در جهت حفظ بهداشت محیط 

شــهری ضروریســت .بــه همیــن منظــور آموزشــگران ســازمان مدیریــت پســماند در راســتای طــرح همیــار بازیافــت ، 
در مــدارس تحــت پوشــش طــرح ،جهــت ســال تحصیلــی جــاری حضــور یافتــه و بــه شــیوه هــای نویــن بــه آمــوزش 

پســماند مــی پردازنــد .از جملــه اقدامــات مهــم ســازمان در ایــن زمینــه بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:
1- اهدا دو عدد مخازن 120 لیتری)استقرار ایستگاه بازیافت مدارس( مخصوص بازیافت در هر مدرسه

2- اهدا کارتن پاست جهت کاس ها
3- اهدا کتاب های آموزشی در زمینه ی مدیریت پسماند به کتابخانه مدارس و دانش آموزان فعال در این زمینه

4- اهدا ژتون های بازیافت به دانش آموزان فعال در زمینه بازیافت
5- آموزش مربیان مدارس جهت همکاری در طرح مذکور

6- آموزش دانش آموزان به شیوه های نوین و جذاب
7- برگزاری مسابقات مختلف و طرح پاکسازی محات و ساحل با همکاری دانش آموزان

8- اختصاص دادن خودروی جمع آوری بازیافت جهت جمع آوری مواد بازیافتی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هر هفته
9- اختصاص کد بازیافت به مدارس تحت پوشش طرح
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اجرای کانال دفع آبهای سطحی کوچه مهر ۶2

آشکارسازی خط کشی ها و سرعتکاه های سطح شهر

اجــرای کانــال دفــع آبهــای ســطحی کوچــه مهــر 62 ) در محــدوده جنــوب شــرقی کــوی ســرتل(   هــم اکنــون بــا 
چهــل درصــد پیشــرفت فیزیکــی توســط شــهرداری منطقــه دو  در دســت اجراســت

ــع آبهــای  ــع آبگرفتگــی و ســهولت دف ــی شــهرداری تأمیــن و در راســتای رف ــع داخل ــروژه از مناب ــن پ ــار ای *اعتب
ــده اســت. ــه اجــراء  در آم ــه مرحل ــه دو ب ســطحی آن محــدوده   توســط شــهرداری منطق

* مشخصات پروژه:
 اجرای  کانال بتن مسلح سرپوشیده  به طول 380 متر
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پرداخت تسهیالت بانکی کم بهره با سود ۴% )خودرو تیبا( 
در راستای نوسازی ناوگان تاکسیرانی

در راستای رفاه حال شهروندان بوشهری، اشتغال زایی پایدار و حمایت و مساعدت به رانندگان شریف
 تاکسی های درون شهری، شهرداری بندر بوشهر اخیراً با انعقاد تفاهم نامه ای با بانک مهر ایران اقدام 

بــه معرفــی اشــخاص حقیقــی ذیصــاح جهــت اخــذ تســهیات کــم بهــره بــا ســود 4% نمــوده اســت وی بــا بیــان 
اینکــه تســهیات یــاد شــده بــدون ســپرده گــذاری بــه راننــدگان تاکســی دارای صاحیــت پرداخــت مــی گــردد 
ــج ســال  ــوده و مــدت بازپرداخــت آن پن ــال ب ــاد شــده 300/000/000 ری ــغ تســهیات ی خاطــر نشــان کــرد مبل
ــغ  ــه مبل ــد پرداخــت گــردد مابقــی اقســاط ماهیان ــال بای ــه جــزء قســط اول کــه 12/000/000 ری مــی باشــد و ب

ــز شــود. ــال مــی بایســت واری 5/000/000 ری
شــهردار بنــدر بوشــهر نوســازی نــاوگان حمــل و نقــل درون شــهری را از اولویــت هــای مدیریــت شــهری و در جهــت 
رضایتمنــدی همشــهریان بوشــهری عنــوان کــرد و افــزود بــرای اولیــن بــار اســت کــه در کشــور شــهرداری بنــدر 
بوشــهر از طریــق بانــک عامــل بــدون ســرمایه گــذاری چنیــن تســهیاتی را بــه تاکســی داران اختصاصــی داده اســت 
وی بــا بیــان اینکــه پیــش بینــی مــی شــود در راســتای تفاهــم نامــة اخیــر بیــش از یکصــد دســتگاه تاکســی جدیــد 
بــه نــاوگان حمــل و نقــل درون شــهری ملحــق گــردد اظهــار امیــدواری نمــود بــا ایــن افزایــش تعــداد تاکســی رونــد 
ســرویس دهــی نــاوگان جهــت جابجایــی شــهروندان شــتاب بیشــتری بــه خــود گرفته و بیشــتر مســیرها و خیابــان های 

ســطح شــهر ســرویس دهــی شــوند.
شــهردار بنــدر بوشــهر سایرشــرایط تســهیات بانکــی مذکــور بــه راننــدگان تاکســی دارای صاحیــت را بــه شــرح 

ذیــل اعــام نمــود:
1.   تسهیات مستقیماً به حساب شرکت خودروساز واریز می شود.

2.   اقساط از زمان واریز مبلغ به حساب خودرو ساز قسط بندی می شود.
3.  تاکسی های مدل سال 1386 به پایین شرایط اسقاط دارند.

4.  فعال بودن در خطوط درون شهری
5.  سابقه و مدت فعالیت 

شــایان ذکــر اســت از تعــداد 485 دســتگاه تاکســی دارای مجــوز دویســت دســتگاه فعــال و مابقــی نیمــه فعــال یــا 
غیــر فعــال هســتند.
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دکتر سید نوالدین امیری شهردار بندر بوشهر عنوان کرد اصالح 
هندسی معابر و خیابانها با همکاری شهروندان جلوه گر میشود

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر دکتــر امیــری 
شــهردار بنــدر بوشــهر بــا اشــاره بــه اینکــه اصــاح هندســی معابــر و خیابانهــا یکــی از نیازهای اساســی برای داشــتن 
یــک شــهر کــم ترافیــک  اســت . شــهری کــه تــردد عابــران پیــاده و خودروهــا در آن بــه ســهولت انجــام بگیــرد و 

افزایــش روز افــزون خودروهــا موجــب ترافیــک ســنگین و قفــل شــدن خیابانهــا نشــود .
شــهردار بنــدر بوشــهر اظهــار داشــت : تاکنــون تاشــهای خوبــی در جهــت روانســازی و کاهــش حجــم ترافیــک و 
رفــع گــره هــای کــور ترافیکــی در ســطح شــهرانجام شــده ولــی کافــی نیســت و مــا همچنــان شــاهد معظــل ترافیک 
هســتیم . وی افــزود بــه منظــور حفــظ ایمنــی و ســهولت در آمــد و شــد عابریــن پیــاده و تــردد وســایل نقلیــه و 
کاهــش تصادفــات وهمچنیــن کاهــش حجــم ترافیــک  ، هــم اکنــون شــاهد اجــرای اصاحــات هندســی : اصــاح 
هندســی میــدان انتظــام و احــداث دور برگــردان در انتهــای خیابــان چمــران بــه مبلــغ 1/140/000/000 ریــال ، 
اصــاح هندســی تقاطــع خیبــر و عاشــوری و صــدف بــه مبلــغ 2/006/827/027 ریــال ، اصــاح هندســی ســه راهــی 

ریشــهر و امامــزاده بــه مبلــغ 2/465/956/281 ریــال هســتیم .
دکتــر امیــری همچنیــن بیــان کــرد : پــس از انجــام کارشناســی هــای الزم ، الیحــه ســاخت تقاطــع غیــر هــم ســطح 
شــهید مطهــری توســط شــهرداری بــه شــورای محتــرم اســامی شــهر بوشــهر ارایــه شــده کــه در نشســت اعضــای 
ــاری  ــد اعتب ــروژه نیازمن ــن پ ــاخت ای ــرای س ــد و ب ــت گردی ــع موافق ــن تقاط ــاخت ای ــا س ــورا ، ب ــن ش ــرم ای محت
حــدود 25 میلیــارد تومانــی هســتیم کــه 20 میلیــارد تومــان آن از محــل منابــع اســتانی و مابقــی از منابــع داخلــی 

شــهرداری تامیــن خواهــد شــد .
ایشــان تصریــح کــرد : عملیــات اجــرای ایــن طــرح پــس از مقدمــات و تشــریفات قانونــی از ســال آینــده آغــاز و بــر 

اســاس برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده ، در دو ســال بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید .
شــهردار بنــدر بوشــهر تاکیــد کردنــد بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی شــهر بوشــهر اینگونــه اصاحــات هندســی  
مهمتریــن نقــش خــود را در موضــوع پدافنــد غیرعامــل ایفــا خواهــد کــرد ، چــرا کــه بــا وجــود صنایــع مختلــف و 
نیــروگاه اتمــی و البتــه آســیب هــا و بایــای طبیعــی ، همــواره و در همــه حــال مــی بایســت بهتریــن آمادگــی را 

بــرای دفــاع از شــهر و شــهروندان عزیــز داشــته باشــیم .
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اجرای طرح دو پروژه بزرگ تا قبل از سال جدید کلید می خورد 
به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر ، دکتر سید

 نورالدین امیری صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: 133 روز پیش در حالی با
 اعتمــاد دوســوم از اعضــاء شــورای شــهر بوشــهر شــهرداری مرکــز اســتان را تحویــل گرفتــم کــه اولیــن اولویــت کاری 
خــود را بــر ســاماندهی پــروژه هــای مشــکل دار و توجــه بــه مطالبــات عمومــی در حــوزه خدمــات شــهری متمرکــز 
کــردم.وی افــزود: وضعیــت روگــذر میــدان آزادی و چــرخ فلــک بوشــهر بــه عنــوان دو پــروژه ای کــه خواســته مــردم 
بــرای ســاماندهی و تکمیــل آن بــوده در اولویــت قــرار دادم کــه امــروز شــاهد هســتیم کــه در ایــن دو پــروژه اتفاقــات 
خوبــی رقــم خــورده اســت. شــهردار بنــدر بوشــهر تصریــح کــرد: اگــر چــه تقاطــع غیــر هــم ســطح میــدان آزادی 
بوشــهر از واپســین لحظــات ســال گذشــته بــر روی ترافیــک قــرار گرفــت امــا نیــاز بــود کــه عیــوب ایــن پــروژه بــه 

خوبــی احصــاء و زمینــه الزم بــرای اصــاح آن فراهــم شــود.
امیــری بــا قدردانــی از اعضــاء شــورای اســامی شــهر بوشــهر یــادآور شــد: در ایــن راســتا و پــس از رفــع یــک ســری از 
مشــکات مالــی و حقوقــی بــا پیمانــکار، اقــدام بــه مقــاوم ســازی پشــت ســتون هــا، اصــاح گاردریــل هــای محافظتی، 
جابجایــی خطــوط آب و فاضــاب کردیــم و بــا پیگیــری هــای انجــام شــده تــا پایــان امســال زیبــا ســازی و اجــرای 
فضــای ســبز آن نیــز انجــام مــی شــود. وی عنــوان کــرد: دیگــر پــروژه کــه بخــش عمــده ای از هزینــه هــای خــود را 
دریافــت امــا اقدامــی جــدی در جهــت اتمــام آن نکــرده بــود پــروژه چــرخ فلــک بــود کــه بــا دعــوت از ســرمایه گــذار 
ــروژه از ســر گرفتــه شــد و اکنــون  ــن پ ــرارداد، فعالیــت ای و رفــع یــک ســری مشــکات حقوقــی و در چارچــوب ق
نیــز درصــد پیشــرفت فیزیکــی خوبــی دارد کــه ســرمایه گــذار قــول داده تــا قبــل از عیــد نــوروز آن را تحویــل دهــد. 
شــهردار بنــدر بوشــهر یــادآور شــد: همزمــان بــا اجــرای پــروژه چــرخ فلــک، محوطــه ســازی، ایجــاد پارکینگ، ســاخت 
ســرویس هــای بهداشــتی و ســاحل ســازی در کنــار آن در حــال انجــام اســت تــا در زمــان بهــره بــرداری مشــکلی در 

ایــن خصــوص وجــود نداشــته باشــد.
ــر شــهرداری بنــدر بوشــهر، گفــت: در  ــه دیگــر فعالیــت هــای انجــام شــده در طــی مدیریــت ب ــا اشــاره ب امیــری ب
راســتای توســعه متــوازن حــوزه شــهری، نگاهــی خاصــی بــه مشــکات مناطــق کالبــدی شــهر بوشــهر در جنــوب 
ایــن شــهر داشــته ام کــه در کنــار آســفالت کوچــه هــای خاکــی ، ایجــاد پــارک هــای محلــه ای ، بازگشــایی گذرهــا و 
ســاماندهی دره ریشــهر نیــز در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. وی ادامــه داد: بــرای ســال آینــده ســاخت ســرای محله 
بــا هــدف تقویــت محــات و بــا اجــرای برنامــه هــای فرهنگــی از طریــق ایجــاد یــک ســری کانــون هــای فرهنگــی  
هنــری و ورزشــی در ایــن ســرامحله هــا انجــام مــی شــود کــه ســهم خوبــی بــرای محــات جنوبــی شــهر بوشــهر 
پیــش بینــی شــده اســت. شــهردار بنــدر بوشــهر در خصــوص جدیدتریــن پــروژه هــای در دســت اجــرای شــهرداری 
بنــدر بوشــهر بیــان کــرد: در کنــار نصــب پــل عابــر پیــاده نیایــش، اصــاح کــف پــوش و پیــاده روهــا و ســاماندهی 
وضعیــت کانــال هــای آب ســطحی در اطــراف میادیــن معــراج ، فــرودگاه، ســاعت ، شــهرداری و خیابــان هــای امــام 
خمینــی ، شــهید عاشــوری، فرهنــگ و جمهــوری، دو پــروژه بــزرگ لیــان و روگــذر میــدان مطهــری تــا پیــش از ســال 

جدیــد بــه مناقصــه و تشــریفات قانونــی مــی رود .
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دیدار رئیس و نایب رئیس شورای اسالمی شهر بوشهر به همراه 
شهردار بندر بوشهر از تمرینات تیم شاهین شهرداری بوشهر

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر، بعــد از ظهــر 
امــروز پنــج شــنبه دهــدار رئیــس و نصرتــی نایــب رئیــس شــورای اســامی شــهر بوشــهر بــه همراهــی امیــری 
شــهردار بنــدر بوشــهر در تمرینــات تیــم شــاهین شــهرداری بنــدر بوشــهر حضــور یافتنــد. در ایــن دیــدار ضمــن 
ــد. دهــدار ضمــن تشــکر از  ــا بازیکنــان گفتگــو نمودن ــه بازیکنــان و اعضــای کادر فنــی تیــم ب خســته نباشــید ب
پیــروزی هــای اخیــر بازیکنــان افتخــار آفرینــی تیــم شــاهین شــهرداری را موجــب ســر بلنــدی و افتخــار شــهر 
دانســتند و ابــراز امیــدواری نمــود بــا انســجام، همدلــی  و شــخصیتی کــه در تیــم ایجــاد شــده اســت و تــاش و 
زحمــت هــای کادر فنــی و بازیکنــان ایــن پیــروزی هــا تــداوم یابــد و در پایــان فصــل شــاهد جشــن صعــود تیــم 

شــاهین شــهرداری بوشــهر باشــیم.
شــهردار بنــدر بوشــهر موفقیــت هــا و بــازی هــای خــوب ایــن تیــم را شایســته ی نــام بوشــهر و نــام پــر افتخــار 
شــاهین دانســت کــه در عنــوان شــاهین شــهرداری بوشــهر پــرو بــال دوبــاره یافتــه اســت. ایشــان بــا بیــان ایــن 
کــه بازیــکان جزیــی از کارکنــان شــهرداری هســتند قــول مســاعد دادنــد کــه پرداختــی هــای بازیکنــان در اســرع 
وقــت انجــام شــود و دغدغــه هــای مالــی تیــم کاهــش یابــد و در ایــن خصــوص شــهرداری را کنــار تیــم دانســتند 
ــگاه و  ــل باش ــر عام ــای مدی ــاش ه ــن از ت ــری همچنی ــتند. امی ــام داش ــود را اع ــه ی خ ــه جانب ــت هم و حماب
ســرمربی و اعضــای کادر فنــی تشــکر و قدردانــی نمودنــد. در پایــان از ســوی شــورا و شــهرداری پــاداش بازیکنــان 

بــه پــاس موفقیــت هــا و پیــروزی هــای اخیــر تیــم اهــدا گردیــد.
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اقدامات و فعالیت های صورت گرفته توسط حوزه معاونت اجرایی و 
خدمات شهری)اداره تاسیسات و برق( شهرداری بندر بوشهر

اقدامات و فعالیت های انجام گرفته شده توسط شهرداری منطقه یک

*اجرا و تعمیر روشنایی پارک ریشهر 
*تعمیر کامل پایه های روشنایی تقاطع غیر همسطح 

*اجرا و همچنین تعمیر روشنایی پارک حاشیه هواشناسی ورودی به شهر
*عمیر و رفع اتصالی پایه های روشنایی پارک دانشجو 

*اجرای پل ورودی خیابان بعثت 
*تعمیر و تعویض پرژکتورهای روشنایی پارک مرجان 

*رفع خطر کردن چاله ها و منهول های حاشیه پارک ریشهر
*ساخت و نصب در منهول به سرقت رفته کوچه روبه رو پارک باسیدون

*اعمــال بند14مــاده 55مربــوط بــه پــر نمــودن گودبــرداری رهاشــده ملــک واقــع در خیابــان حافــظ جنوبــی 
پشــت بنیــاد شــهید 

*اعمال بند14ماده 55مربوط به ملک واقع در خیابان انقاب ،پشت مسجد کازرونی ها
*اعمال بند14ماده 55مربوط به ملک واقع در کوی شنبدی انتهای بازار قدیم

*پروژه بهسازی پیاده رو خیابان ساحلی
*پروژه اصاح کانال دفع آبهای سطحی خیابان والفجر 

*روژه رنگ آمیزی جداول در سطح شهر 
*اجرای اتصال و نصب انشعاب فاضاب سرویس بهداشتی پارک نسترن به فاضاب شهری

*تعمیرات و بازسازی سرویس بهداشتی پارک شورا 
*اجرای طرح المان صدف واقع در خیابان ساحلی 

*بازسازی و تعمیرات سرویس بهداشتی واقع در خیابان ساحلی،جمعه بازار قدیم
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شهردار بندر بوشهر از آغاز عملیات بازگشایی گذر ۱۶ متری سینگر 
به سمت خیابان یادگار امام خبر داد

ــر ســید  ــدر بوشــهر ، دکت ــل شــهرداری بن ــن المل ــور بی ــت ارتباطــات و ام ــانه مدیری ــر و رس ــزارش واحــد خب ــه گ ب
نورالدیــن امیــری از آغــاز عملیــات بازگشــایی گــذر 16 متــری ســینگر بــه ســمت خیابــان یــادگار امام بوشــهر خبــر داد .

دکتــر امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر بــه نقــش کلیــدی معابــر در توســعه شــهری اشــاره کــرد و گفــت : مدیریت شــهری 
در ســالهای اخیــر و در راســتای روانســازی ترافیــک و تســهیل در عبــور و مــرور شــهروندان و تقویــت زیرســاخت هــای 
شــهر بوشــهر ، اقــدام بــه انجــام پــروژه هــای مختلــف نظیــر احــداث تقاطــع غیــر همســطح ، اصــاح هندســی تقاطــع 
و میادیــن ســطح شــهر ، بازگشــایی گــذر و معابــر ، بهســازی پیــاده روهــا و ...نمــوده اســت . امیــری بیــان کــرد : معابــر 
اســتاندارد از نیازهــای اولیــه شــهر جهــت ارایــه خدمــات بــه شــهروندان بــوده و همچنیــن تــردد در شــهرها را تســهیل 
میکنــد و ســبب کاهــش ترافیــک ، کاهــش خطــر تصادفــات و منظــم تر شــدن تــردد در شــهرها میشــود . وی خاطرنشــان 
کــرد : زیباتــر شــدن چهــره ی شــهرها ، دیــدگاه شــهروندان و ســرمایه گذارانــی کــه بــرای ســرمایه گــذاری خــود در 
حــوزه عمــران بــه دنبــال منطقــه ای بــا زیرســاخت مناســب میگردنــد را بهبــود بخشــیده ، بــه صــورت نامحســوس در 
جــذب گردشــگر و رونــق کســب و کار نقــش مهمــی ایفــا میکنــد و همیــن عامــل ســبب شــده تــا امــروز در شــهرهای 
مــدرن کشــور از جدیدتریــن فناوریهــا بــرای بهســازی معابــر شــهری اســتفاده کننــد . معابــر میتواننــد مســیری امــن 
بــرای عبــور معلولیــن ، نابینایــان ، کــودکان و دیگــر شــهروندان باشــند .شــهردار بنــدر بوشــهر در ادامــه بیــان کــرد : بنــا 
بــر یــک اصــل کلــی ، اگــر معابــر شــهری در تعامــل بــا نیازهــای ســاکنان و کاربردهــای مجــاور آن طراحــی و اجرا شــوند 
و کارکــرد آن آســایش تمامــی گــروه هــای بهــره بــردار را در حــد بهینــه تامیــن نمایــد ، میتوانــد نقــش بــه ســزایی در 
بهبــود ســرزندگی و تحــرک در فضــای شــهری ایفــا کنــد . وی بیــان کــرد : معابــر شــهری از اصلــی تریــن مولفــه هــای 
زیســتی در محیــط شــهری اســت و اســتاندارد ملــی معابــر شــهری بــه همیــن دلیــل و در راســتای پاســخ بــه همیــن 
امــر تهیــه و تدویــن گردیــده کــه بــر طبــق ایــن اســتاندارد ، طبقــه بنــدی معابــر درون شــهری بــه منظــور مدیریــت 

اصولــی ، بــه نحــوی صــورت گرفتــه کــه تعــارض میــان ترافیــک و معابــر بــه حداقــل ممکــن برســد .
دکتــری امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر اظهــار داشــت : بــا در نظــر گرفتــن مطالــب ذکــر شــده و بــا تــاش اداره امــاک 
و مســتقات شــهرداری بنــدر بوشــهر و حمایتهــای شــورای محتــرم اســامی شــهر بوشــهر و البتــه همــکاری مالــکان 
پاکهــای واقــع شــده در طــرح ، عملیــات تخریــب و بازگشــایی گــذر 16 متــری ســینگر بــه ســمت خیابــان یــادگار امــام 
بوشــهر آغــاز شــده کــه بــا توافقــات صــورت گرفتــه بــا مالکیــن و پــس از تخریــب و بازگشــایی گــذر ، شــهرداری نســبت 
بــه زیرســازی و جــدول گــزاری و آســفالت آن اقــدام خواهــد کــرد . دکتــر امیــری لــزوم بازگشــایی و تعریــض گذرهــا و 
معابــر شــهری در محــات شــهر را بــه منظــور خدمــات رســانی بهتــر و آســان نمــودن تــردد شــهروندان مــورد تاکیــد 
قــرار داد و گفــت : خدمــات رســانی بهتــر بــه ویــژه در بخــش هــای آتشنشــانی و خدمــات شــهری از دیگــر مزیــت هــای 

بازگشــایی و تعریــض گذرهــا مــی باشــد .

شهردار بندر بوشهر از آغاز عملیات بازگشایی گذر ۱۶ متری سینگر 
به سمت خیابان یادگار امام خبر داد

ــر ســید  ــدر بوشــهر ، دکت ــل شــهرداری بن ــن المل ــور بی ــت ارتباطــات و ام ــانه مدیری ــر و رس ــزارش واحــد خب ــه گ ب
نورالدیــن امیــری از آغــاز عملیــات بازگشــایی گــذر 16 متــری ســینگر بــه ســمت خیابــان یــادگار امام بوشــهر خبــر داد .

دکتــر امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر بــه نقــش کلیــدی معابــر در توســعه شــهری اشــاره کــرد و گفــت : مدیریت شــهری 
در ســالهای اخیــر و در راســتای روانســازی ترافیــک و تســهیل در عبــور و مــرور شــهروندان و تقویــت زیرســاخت هــای 
شــهر بوشــهر ، اقــدام بــه انجــام پــروژه هــای مختلــف نظیــر احــداث تقاطــع غیــر همســطح ، اصــاح هندســی تقاطــع 
و میادیــن ســطح شــهر ، بازگشــایی گــذر و معابــر ، بهســازی پیــاده روهــا و ...نمــوده اســت . امیــری بیــان کــرد : معابــر 
اســتاندارد از نیازهــای اولیــه شــهر جهــت ارایــه خدمــات بــه شــهروندان بــوده و همچنیــن تــردد در شــهرها را تســهیل 
میکنــد و ســبب کاهــش ترافیــک ، کاهــش خطــر تصادفــات و منظــم تر شــدن تــردد در شــهرها میشــود . وی خاطرنشــان 
کــرد : زیباتــر شــدن چهــره ی شــهرها ، دیــدگاه شــهروندان و ســرمایه گذارانــی کــه بــرای ســرمایه گــذاری خــود در 
حــوزه عمــران بــه دنبــال منطقــه ای بــا زیرســاخت مناســب میگردنــد را بهبــود بخشــیده ، بــه صــورت نامحســوس در 
جــذب گردشــگر و رونــق کســب و کار نقــش مهمــی ایفــا میکنــد و همیــن عامــل ســبب شــده تــا امــروز در شــهرهای 
مــدرن کشــور از جدیدتریــن فناوریهــا بــرای بهســازی معابــر شــهری اســتفاده کننــد . معابــر میتواننــد مســیری امــن 
بــرای عبــور معلولیــن ، نابینایــان ، کــودکان و دیگــر شــهروندان باشــند .شــهردار بنــدر بوشــهر در ادامــه بیــان کــرد : بنــا 
بــر یــک اصــل کلــی ، اگــر معابــر شــهری در تعامــل بــا نیازهــای ســاکنان و کاربردهــای مجــاور آن طراحــی و اجرا شــوند 
و کارکــرد آن آســایش تمامــی گــروه هــای بهــره بــردار را در حــد بهینــه تامیــن نمایــد ، میتوانــد نقــش بــه ســزایی در 
بهبــود ســرزندگی و تحــرک در فضــای شــهری ایفــا کنــد . وی بیــان کــرد : معابــر شــهری از اصلــی تریــن مولفــه هــای 
زیســتی در محیــط شــهری اســت و اســتاندارد ملــی معابــر شــهری بــه همیــن دلیــل و در راســتای پاســخ بــه همیــن 
امــر تهیــه و تدویــن گردیــده کــه بــر طبــق ایــن اســتاندارد ، طبقــه بنــدی معابــر درون شــهری بــه منظــور مدیریــت 

اصولــی ، بــه نحــوی صــورت گرفتــه کــه تعــارض میــان ترافیــک و معابــر بــه حداقــل ممکــن برســد .
دکتــری امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر اظهــار داشــت : بــا در نظــر گرفتــن مطالــب ذکــر شــده و بــا تــاش اداره امــاک 
و مســتقات شــهرداری بنــدر بوشــهر و حمایتهــای شــورای محتــرم اســامی شــهر بوشــهر و البتــه همــکاری مالــکان 
پاکهــای واقــع شــده در طــرح ، عملیــات تخریــب و بازگشــایی گــذر 16 متــری ســینگر بــه ســمت خیابــان یــادگار امــام 
بوشــهر آغــاز شــده کــه بــا توافقــات صــورت گرفتــه بــا مالکیــن و پــس از تخریــب و بازگشــایی گــذر ، شــهرداری نســبت 
بــه زیرســازی و جــدول گــزاری و آســفالت آن اقــدام خواهــد کــرد . دکتــر امیــری لــزوم بازگشــایی و تعریــض گذرهــا و 
معابــر شــهری در محــات شــهر را بــه منظــور خدمــات رســانی بهتــر و آســان نمــودن تــردد شــهروندان مــورد تاکیــد 
قــرار داد و گفــت : خدمــات رســانی بهتــر بــه ویــژه در بخــش هــای آتشنشــانی و خدمــات شــهری از دیگــر مزیــت هــای 

بازگشــایی و تعریــض گذرهــا مــی باشــد .

43



44

 اجرای نقاشی دیوارهای سطح شهر با موضوع )خلیج فارس(

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملل شــهرداری بنــدر بوشــهر ، دکتر ســید نورالدیــن امیری 
شــهردار بنــدر بوشــهر از اجــرای نقاشــی دیــواری هنری در خیابان ســاحلی شــهر بوشــهربا موضوع))خلیج فــارس(( خبــر داد .

دکتــر امیــری اظهــار داشــت : اجــرای نقاشــی روی دیوارهــای شــهر ، عــاوه بــر جلــوه بخشــیدن بــه ســیمای بصــری 
شــهر ، از تکــرار و یکنواختــی شــهر بــرای مــردم جلوگیــری مــی کنــد و شــادابی و جذابیــت محیــط را در پــی دارد  
وی بیــان کــرد: ایــن نقاشــی دیــواری بــه طــول 1500 متــر در خیابــان خلیــج فــارس بوشــهر )خیابــان ســاحلی( بــا 
ــن  ــدر بوشــهرو همچنی ــارس و بن ــج ف ــای گردشــگری خلی ــه ه ــوب، جاذب ــردم جن ــی م ــل:  زندگ ــی از قبی موضوعات

تصاویــری زیبــا از آبزیــان خلیــج فــارس بــه صــورت ســه بعــدی در حــال اجــرا مــی باشــد.
همچنیــن مهنــدس وحیــد واعظــی ، معــاون اجرایــی و خدمــات شــهری شــهرداری بنــدر بوشــهر بیــان کــرد : یکــی از 
رویکردهــای ایــن معاونــت زیباســازی شــهر مــی باشــد کــه عــاوه بــر خدمــات فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی ، تنظیــف 
معابــر و خیابانهــا ، توســعه فضــای ســبز، مبلمــان شــهری ، المــان هــا و... اجــرای نقاشــی هــای دیــواری نیــز بــا هــدف 
اســتقبال از بهــار، توســط ایــن معاونــت در حــال اجــرا مــی باشــد کــه تــا قبــل از شــروع ســال جدیــد اتمــام و بــه بهــره 
بــرداری خواهــد رســید و امیدواریــم کــه مــورد توجــه همشــهریان و همچنیــن گردشــگران و مســافرانی کــه از سراســر 

میهــن اســامی بــرای ایــام نــوروز بــه ایــن شــهر زیبــا ســفر مــی کننــد، قــرار بگیــرد.
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اجرا و نصب  بلوک جداکننده در ورودی خیابان بیمارستان امیرالمومنین 
روبه رو پارک شغاب توسط حوزه معاونت خدمات شهری ) اداره تاسیسات(

ترمیم و بازسازی نرده های حفاظتی و جانمایی آالچیق های جدید 
 واقع در پارک ریشهر 
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توزیع 2۰۰۰  اصله نهال در سطح شهر بوشهر
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر دکتــر ســیدنورالدین امیــری 
شــهردار بنــدر بوشــهر بــا توجــه بــه در پیش بــودن روز درختــکاری با اشــاره به نقــش و اهمیــت درختــکاری در ادیــان و فرهنگ 
هــای مختلــف جهــان بــه ویــژه دیــن مبیــن اســام چنــان کــه در روایتی معتبــر از یکــی معصومیــن )ع( نقل اســت کــه : حتی 
اگــر دیدیــد قیامــت بــر پــا شــد و شــما مشــغول کاشــتن درختــی بودیــد ، از ایــن عمــل نیــک خــود دســت بــر نداریــد کــه این 
نشــانگر تاکیــد و توصیــه اولیــاء اســام بــه کاشــت ، حفــظ و حراســت از درختــان و اهمیــت درختــکاری اســت . در ادامــه دکتــر 
امیــری تاکیــد داشــتند بــا توجــه بــه صنعتی شــدن جوامــع امــروزی ، درختــان نقش مهمتــری در زندگــی انســانها ایفا میکنند 
و از ســویی مقدمــات پیشــرفت بیشــتر صنعــت و فنــاوری را موجــب میشــوند  و از ســوی دیگــر بــه منزلــه ریــه هــای یک شــهر 
تلقــی شــده و نقــش مهمــی در تامیــن ســامت تــک تک اعضــای جامعه ایفا میکنند .  شــهردار بندر بوشــهر اشــاره داشــتند که 
ایــن مــورد اخیــر از مــورد قبــل مهمتــر بــه نظــر میرســد چــرا که بــه دلیــل فعالیــت کارخانجــات صنعتــی و نیــز ازدیاد وســایل 
نقلیــه عمومــی و فعالیــت روزانــه آنهــا در ســطح شــهرها ، آالینــده هــا و گازهای مهلــک و خطرناکی نظیــر دی اکســید کربن در 
شــهرها فزونــی یافتــه و ســامت افــراد مختلــف بــه ویژه گــروه های آســیب پذیر نظیر بیمــاران قلبــی و ریــوی ، ســالخوردگان و 

کودکان را بیشــتر تهدیــد میکند . 
دکتــر امیــری در ادامــه تاکیــد داشــتند کــه بنــده معتقدم با توجــه به اهمیــت و جایــگاه فرهنگ درخــت و درختــکاری که یکی 
از اساســی تریــن راه هــای توســعه اجتماعــی جوامــع شــهری اســت ، تنهــا اداره یــا ســازمان خاصــی نبایــد متولــی این امر باشــد 
بلکــه ضمــن تشــکر و قدردانــی و حمایــت هــر چــه بیشــتر از ایــن نهادهــا ، همــه افــراد جامعــه بــه عنــوان شــهروند یــک شــهر 
مــی بایســت نســبت بــه کاشــت و حفــظ و حراســت از درخــت و درختکاری تــاش نماینــد . دکترســیدنورالدین امیری شــهردار 
بنــدر بوشــهر در ادامــه عنــوان نمودنــد کــه تمــام تــاش و اهتمــام مجموعــه بــزرگ شــهرداری بــه ویــژه ســازمان ســیما منظرو 
فضــای ســبز شــهری شــهرداری بنــدر بوشــهر را در جهــت بهبــود و توســعه ایــن مهم بــکار خواهــد بســت . ایشــان افزودند طی 
هماهنگی با شــورایارهای محات شــهر بوشــهر ، از اول اســفندماه تعداد2000 اصل نهال توســط ســازمان ســیما منظر و فضای 

ســبز شــهری شــهرداری بــه مناســبت روز درختــکاری در راســتای تقویــت فرهنگ ارزشــمند درختــکاری توزیع خواهد شــد .

46



47

مراسم تجلیل از چهره ماندگار و شهروند افتخاری شهر بوشهر

ــر  ــاري و دکت ــهروند افتخ ــوان ش ــوري نژاد به عن ــاس عاش ــر عب ــل از دکت ــن تجلی ــهر در آئی ــدر بوش ــهردار بن ش
ــش و  ــم، دان ــل از عل ــهر را تجلی ــر بوش ــل از مفاخ ــهر، تجلی ــدگار بوش ــره مان ــوان چه ــه به عن غامحســین خواج
ــل  ــن المل ــور بی ــت ارتباطــات و ام ــر و رســانه مدیری ــه گــزارش واحــد خب ــوم دانســت. ب ــرز و ب ــن م فرهنــگ ای
شــهرداري بنــدر بوشــهر، ســید نورالدیــن امیــري ضمــن تبریــک گرامیداشــت روز بوشــهر بــا اشــاره بــه برگــزاري 
مراســم باشــکوه هفتــه نکوداســت بوشــهر اظهــار داشــت: روز بوشــهر روز خلیــج فــارس اســت و بوشــهر نگیــن 
درخشــان خلیــج فــارس در قلــب خــود بــزرگان و مفاخــري چــون دکتــر عبــاس عاشــوري نــژاد و دکتر غامحســین 

خواجــه را پرورانــده اســت.
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کاشت 2۰ هزار نهال حرا به مناسبت روز درخت کاری
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانة مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بندر بوشــهر، طی مراســمی با حضــور دکتر 
امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر و اعضــای محتــرم شــورای اســامی شــهر بوشــهر، مدیــران بخــش هــای مختلــف شــهرداری و با 
همــکاری اهالــی فرهنــگ و هنــر، اصحــاب رســانه، شــورایاران محــات، دانشــجویان، دانــش آمــوزان، ورزشــکاران و ســایر آحــاد 
مــردم بیســت هــزار اصلــه نهــال حــرا در نــوار ســاحلی مشــرف بــه بزرگــراه امــام علــی )ع( بــه زمین نشــانده شــد در این مراســم 

باشــکوه کــه بــا ابــراز احساســات دانــش آمــوزان و دانشــجویان همــراه بود.
دکتــر امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر بــا ابــراز خوشــآمدگویی بــه مدعویــن و تبریــک روز درخــت کاری با ذکــر حدیثــی از پیامبر 
صلــح و رحمــت حضــرت محمــد بــن مصطفــی )ص( کــه مــی فرماینــد: »هــر وقــت مشــاهده نمودیــد کــه قیامــت بــر پا شــده 
اســت و مردمــان در حــال درختــکاری هســتند ایــن رونــد را ادامــه دهیــد و آن را متوقــف نکنید« بــه اهمیت و جایگاه این ســنت 
حســنه در میــان جوامــع اســامی اشــاره نمــوده و بــا بیــان ابیاتــی از ســهراب ســپهری شــاعر پــر آوازه معاصــر در همین راســتا، 
در تکریــم و پــاس داشــت »روز درختــکاری« ســخنان مبســوطی ایــراد فرمودنــد وی بــا ابــراز اینکــه بــا کاشــت هــر نهــال یــک 
گام بــه ســوی زنــده نگــه داشــتن کــره زمیــن بــر مــی داریــم افزودنــد بــا برنامــه ریزی انجــام گرفتــه به علــت محدودیــت زمین 
توســعه فضــای ســبز را در حاشــیه هــا و نوار ســاحلی بندر بوشــهر ادامــه خواهیــم داد. امیــری از منافع ایــن گونه گیاهی)حــرا( را 
تقویــت اکوسیســتم محلــی، زیبــا ســازی ســیما و منظر شــهری، زیســتگاه مناســب بــرای پرنــدگان بومــی و مهاجر حفــظ تنوع 
زیســتی، حفاظــت از خــاک، پایــداری رســوبات، جلوگیــری از تخریــب و فرســایش و خوردگــی ســاحل عنــوان نمودنــد کــه مــی 
توانــد بســتر ســاز زمینــه ای امــن و مناســب در جهــت ایجــاد مــکان هــای تفریحــی و گردشــگری در راســتای جــذب صنعــت 
توریســم و اشــتغال زایــی پایــدار از آن اســتفاده بهینــه نمــود. در ادامــه آقــای کیــوان هاشــم زاده عضــو محتــرم شــورای اســامی 
شــهر بوشــهر بــا بیــان اینکــه امــروز یــک روز مانــدگار و به یــاد ماندنــی در تقویم بوشــهر رقم خــورده اســت عــزم و اراده شــورای 
اســامی شــهر بوشــهر را در جهــت توســعه فضــای ســبز شــهری بــه ویــژه حاشــیه هــای ســاحلی را مــورد تاکیــد قــرار داده و 
آمادگــی و مســاعدت شــورای اســامی شــهر را بــرای گســترش محــل هــای توریســتی و تفرجگاهــی در گســتره شــهر اعــام 
نمودنــد در پایــان بــه رســم یادبــود چنــد اصلــه نهــال حــرا توســط دکتــر ســید نورالدیــن امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر و وحید 
واعظــی معاونــت اجرایــی و خدمــات شــهری شــهرداری بنــدر بوشــهر بــه زمین نشــانده شــد. گفتنی اســت پــروژه مزبور توســط 
حــوزه معاونــت فنــی، عمرانــی شــهرداری بنــدر بوشــهر و بــا مدیریــت آقــای دکتــر فریبــرزی مدیــر دفتــر فنی حــوزه یاد شــده 
و بــا رویکــرد توســعه پایــدار و ارتقــاء و زیباســازی نقــاط ســاحلی بــه ویــژه ورودی شــهر بــه صــورت همزمــان با عملیــات احداث 
راســتگرد بلــوار امــام علــی )ع( و بــا همــکاری ســازمان ســیما و منظــر و فضــای ســبز شــهری بــا اعتبــاری بالــع بــر دو میلیــارد 
ریــال از محــل بودجــه داخلــی شــهرداری آغــاز گردیــده اســت. خاطــر نشــان مــی ســازد همزمــان کاشــت دویســت اصلــه نهال 
مشــعل جنــگل و ابریشــم ایــران در فــاز دوم بوســتان لیــل واقــع در حاشــیه )بلــوار آزادی( و نیــز کاشــت صــد اصلــه نهــال پــال 

)نخــل بادبزنــی( در خیابــان ســاحلی )حــد فاصــل پــارک مرجــان تــا پــارک مرواریــد( انجــام گردید.
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 طرح تجدید نظر در طرح تفصیلی سکونت گاههای محالت جنوبی
 به تصویب رسید

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ، دکتــر ســید نورالدیــن امیری 
شــهردار بنــدر بوشــهر ، از بــه تصویــب رســیدن طــرح تجدیــد نظــر در طــرح تفصیلــی ســکونت گاههــای واقــع در حریــم 10-7 

کیلومتــری نیــروگاه اتمــی بوشــهر توســط دبیرخانــه شــورای عالی شهرســازی و  معمــاری خبــر داد .
دکتــر امیــری اظهــار داشــت : شــهر بــه عنــوان پدیــده ای پیچیــده و پویا اســت کــه در گذر زمــان همــواره دچار تحوالتــی کالبدی 
، اجتماعــی ، اقتصــادی و  فرهنگــی  میشــود . در نتیجــه رشــد سرســام آور شــهرها و مدیریــت شــهری بــه علــت فقــدان منابــع و 
زمــان الزم بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای فزاینده شــهروندان ، دچار معضلی گردیده کــه رهایــی از آن را تنها در چارچــوب راه حل 
هــای نویــن مــی تــوان جســتجو کــرد . وی افــزود : ضــرورت تهیــه و تصویــب چنیــن طرحهایی به مشــکات شــهری بــر میگردد 
کــه حاصــل افزایــش جمعیــت و جریــان مهاجــرت بــه آنهــا می باشــد . دکتــر امیــری خاطر نشــان کــرد : طرح تفصیلــی از جمله 
طرحهــای رایــج در کشــور اســت کــه بــرای نظم و نســق بخشــیدن بــه عرصه هــای شــهری و تعریف خطــوط کلی توســعه ، پس 
از بررســی وضعیــت موجــود و نیازســنجی هــای متناســب ، ارزیابــی قدرت عمل مولفــه های تاثیرگــذار و همچنین بــا آینده نگری 
واقــع بینانــه بــر اســاس افــق هــای زمانی بــرای شــهرها تهیه می شــوند .دکتــر امیری شــهردار بندر بوشــهر ، توســعه و پیشــرفت 
متــوازن زیرســاختهای مناطــق شــهری ، ارتقــای ســرانه خدمات اجتماعی ، هدف دار شــدن ســاخت و ســاز ، رونق ســاخت و ســاز 

، کاهــش بــار ترافیکــی و ارتقــای محیــط شــهری را از دیگــر مزایای طــرح تفصیلی جدید برشــمرد . 
مشــخصات طــرح تفصیلــی جدیــد  : مســاحت محــدووده طــرح 888 هکتار . ســکونت گاههــای واقع در طرح شــامل تنــگک اول 
و دوم و ســوم ، امامــزاده ، ریشــهر ، رایانــی و ســرتل میباشــد .کلیــه نقشــه هــای طــرح بــر اســاس  وضعیــت اجتماعــی و اقتصــادی 
مــردم همــان محــدوده ، در طــرح کامــا لحــاظ و بــر اســاس آن اصاحــات الزم صــورت گرفته اســت .نقشــه هــای طرح بر اســاس 

آخریــن نقشــه بــه روز شــده  وضــع موجــود تهیــه گردید.
تغییر در ضوابط شامل :حداقل تفکیک از 250، 300 و 350 متر کا به 240 متر کاهش یافت.

تراکم مسکونی از حدود 70 درصد به 120 درصد یعنی دو طبقه افزایش داده شد.

سطح اشغال از 35  و 40 و 45 به 60 درصد همانند سایر نقاط شهر افزایش یافت.
مساحت قسمت مسکونی از 189 هکتار به حدود 320 هکتار افزایش یافت.

کلیــه زمینهــای دولتــی واقــع در محــدوده طــرح بــه کاربــری هــای عمومــی شــامل پــارک ، آموزشــی ، فرهنگــی بهداشــتی و 
تاسیســات و تجهیــزات شــهری اختصــاص یافت.کلیــه معابر موجــود در محدوده شناســایی و  در طرح مشــخص گردید.ســطوح و 
ســرانه کاربــری هــای عمومی ،شــامل پــارک ، آموزشــی ، فرهنگی و... طبق اســتاندارد شهرســازی افزایش یافت.کلیه معابر شــهری 

تدقیــق و معابــری کــه در نقشــه بــر روی منــازل مــردم قــرار داشــت تدقیــق و اصــاح شــد.
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مجموعه ی دهکده گردشگری بوشهر تحویل شهرداری
 بندر بوشهر شد

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ، دکتــر ســید 
نورالدیــن امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر از تنظیــم صورتجلســه و تحویل قطعــی و انحصــاری مجموعه ی گردشــگری 
بوشــهر بــه شــهرداری بنــدر بوشــهر خبــر داد .بــه گــزارش ایــن واحــد : در جلســه مــورخ 97/12/13 پیرامــون موضوع 
تغییــر و تحــول قطعــی مجموعــه ی دهکــده  گردشــگری بوشــهر ، در دفتــر کار فرمانــدار محتــرم عســلویه بــا حضور 
جنــاب آقــای اســتاندار ریاســت محتــرم جلســه ، شــهردار محتــرم بنــدر بوشــهر ، ریاســت محتــرم شــورای اســامی 
شــهر بوشــهر ، معــاون محتــرم امــور عمرانــی اســتانداری بوشــهر و نیــز مدیریــت محتــرم شــرکت هلدینــگ خلیــج 
فــارس و شــورای محتــرم راهبــردی بــه نمایندگــی آقــای دکتــر ربیعــی و آقــای دکتــر یاســری دبیــر محتــرم شــورای 
راهبــردی پتروشــیمی هــا مســتقر در عســلویه ، پــس از بحــث و بررســی و کارشناســی الزم پیرامــون تحویــل و تحول 
قطعــی مجموعــه ی دهکــده گردشــگری بــا تنظیــم و امضــاء صورتجلســه ، مجموعــه ی دهکــده گردشــگری بوشــهر 
بــه صــورت قطعــی تحویــل شــهرداری بنــدر بوشــهر گردیــد . دکتــر امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر ضمــن تقدیــر 
و تشــکر از اعتمــاد و مســاعدت و حمایــت هــای همــه جانبــه جنــاب آقــای عبدالکریــم گراونــد اســتاندار محبــوب 
بوشــهر و هیــات محتــرم همــراه و همچنیــن فرمانــدار محتــرم شهرســتان عســلویه و شــرکت هلدینــگ خلیــج فارس 
و ســایر حاضریــن در ایــن جلســه ، اظهــار داشــت : بــی شــک دهکــده گردشــگری بوشــهر ایــده ای بســیار جالــب 
و جــذاب اســت کــه بــا تــاش و پیگیــری مجدانــه اســتاندار محتــرم بوشــهر، تاکنــون فــاز اول آن بــه بهــره بــرداری 
رســیده و بــا بهــره بــرداری مناســب و بهینــه ، ظرفیــت جدیــدی بــرای گردشــگری ســاحلی در شــهر بوشــهر فراهــم 
ــا ،  ــژه اســتفاده از دری ــه وی ــرای گــردش و تفریــح ب ــی کــه ســالهای ســال مــردم بوشــهر ب ــده اســت در حال گردی
بــه مناطــق محــدودی از ســواحل شــهر نظیــر خیابــان ســاحلی و یــا ســاحل بنــدرگاه دسترســی داشــتند ، اکنــون 
دهکــده گردشــگری ظرفیــت تــازه ای بــه فضاهــای تفریحــی مرکــز اســتان مــی افزایــد . دکتــر امیــری با بیــان اینکه 
اســتان بوشــهر دارای طوالنــی تریــن مــرز دریایــی بــا خلیــج فــارس مــی باشــد ، تصریح کــرد : ایــن ظرفیت ســاحلی 
ســبب شــده کــه قابلیــت هــای ســرمایه گــذاری ویــژه ای بــرای اســتان بوشــهر فراهــم شــود کــه در همیــن جــا از 
ســرمایه گــذاران عاقمنــد بــه ایــن موضــوع دعــوت بــه همــکاری میشــود . وی افــزود : کل مجموعــه ی دهکــده 
گردشــگری 85 هکتــار و دارای 4 فــاز بــا رویکــرد توســعه تفریــح هــای آبــی و ســاحلی اســت کــه فــاز اول آن در 
ســالهای گذشــته بــه بهــره بــرداری اولیــه رســیده ولــی در حــال حاضــر نیــاز بــه انجــام یــک ســری اقدامــات دارد 
کــه بــا تــاش و همــت مضاعــف همکارانــم در خانــواده بــزرگ شــهرداری بندر بوشــهر و بســیج همــه امکانــات موجود و 
البتــه حمایــت و همراهــی ســایر دســتگاه هــا ، بــه یــاری خداونــد متعــال بتوانیــم در طــول ایــام نوروز امســال ، شــاهد 
حضــور چشــمگیر گردشــگران بــه ویــژه مســافران نــوروزی در ایــن دهکــده باشــیم .دکتــر امیــری در پایــان گفــت : 
بــا توجــه بــه نزدیــک شــدن بــه ایــام نــوروز و تجربــه ســالهای قبــل و خیــل عظیــم گردشــگران و مســافران نــوروزی 
، مقدمــات و برنامــه ریــزی هــای الزم در جهــت ایجــاد و توســعه فضاهــای خدمــات عمومــی ،امنیتــی ، بهداشــتی ، 

انتظامــی ، رفاهــی ، ایمنــی و ... انجــام و در دســتور کار شــهرداری بنــدر بوشــهر قــرار گرفتــه اســت .
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کاشت ۱۰۰هزار نشاء انواع گل های فصلی و دائمی در میادین سطح شهر بوشهر

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ، سرپرســت ســازمان 
ســیما ، منظــر و فضــای ســبز شــهرداری بوشــهر از کاشــت  100 هــزار نشــاء انــواع گل هــای فصلــی و دائمــی در معابــر 

و میادیــن ســطح شــهر بوشــهر خبــر داد . 
محمدرضــا حســین پــور افــزود : بــا توجــه بــه نزدیــک شــدن بــه عیــد نــوروز و بــه منظــور افزایــش زیبــا ســازی مناظــر 
شــهری کــه باعــث ارتقــاء ســطح ســامت روحــی شــهروندان میشــود ، امســال نیــز همچــون ســالهای گذشــته ســازمان 
ســیما ، منظــر و فضــای ســبز شــهری شــهرداری بنــدر بوشــهر اقــدام بــه کاشــت گل هــای متنــوع فصلــی و دائمــی 

متناســب بــا شــرایط آب و هوایــی بوشــهر نمــوده ایــم .
وی بــا اشــاره بــه تاثیــرات گل و گیــاه در روحیــه شــهروندان بیــان کــرد : نتایــج پژوهــش هــا نشــان داده که کاشــتن گل 
و گیــاه و بــه طــور کلــی نــگاه کــردن بــه فضــای ســبز باعــث بــر انگیختــه شــدن احســاس شــادی ، آرامــش و طــراوت ، 

مثبــت اندیشــی و دوری از غــم و انــدوه میشــود .
حســین پــور در ادامــه خاطــر نشــان کــرد :  در  همیــن راســتا انــواع گلهــای فصلــی از جملــه کوکــب کوهــی و باغــی ، 
اطلســی ایرانــی و خارجــی ، میمــون ، آفتــاب گــردان زینتــی و گلهــای زینتــی اگاو ، یــوکا ، ســوکا ، آلترناتــرا و دوال در 

رنگهــای متنــوع بــه کاشــت رســیده اســت .
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برگزاری جلسات ستاد مدیریت بحران شهرداری با ریاست 
شهردار بندر بوشهر

ایــن جلســه کــه پیــرو بارندگــی هــای اخیــر و بــه منظــور ارزیابــی میــزان آمادگــی مجموعــه ی ســتاد بحران و بررســی 
پــاره ای مشــکات و نواقــص و کمبودهــا بــا حضــور شــهردار بنــدر بوشــهر برگــزار گردیــد، در ابتــدای جلســه دبیــر 
ســتاد ضمــن تقدیــر از حضــور مســتمر و فعــال تمامــی اعضــا و واحدهــای عضــو مدیریــت ســتاد بحــران شــهرداری 
در مدیریــت و کاهــش مشــکات بارندگــی هــای اخیــر گزارشــی از ســاختار ســتاد مدیریــت بحــران و کارگــروه هــای 
تخصصــی چهارگانــه آن ارائــه نمودنــد.در ادامــه روســای کارگــروه هــا گزارشــی از وضعیــت مشــکات بارندگــی هــای 
اخیــر در ســطح شــهر و اقدامــات صــورت گرفتــه جهــت رفــع آب گرفتگــی هــا بیــان نمودنــد. در همین راســتا شــجاعی 
پــور رییــس ســازمان مدیریــت پســماند و رییــس کارگــروه ســیاب هــای شــهری بــا اشــاره بــه بارندگــی هــای اخیــر بر 
ارزیابــی مشــکات و نقاطــی کــه بیشــترین آب گرفتگــی هــا را داشــته اســت تاکیــد نمودنــد و خواســتار رفع مشــکات 
فنــی و عمرانــی در برخــی نقــاط بــه ویــژه در شــیب بنــدی کانــال هــا و معابــر شــدند.محبی رییــس ســازمان خدمــات 
ایمنــی و آتــش نشــانی و رییــس کارگــروه ایمنــی بخشــی از مشــکات آب گرفتگــی امــروز شــهر بوشــهر را ناشــی از  
سیاســت هــای غلــط در واگــذاری برخــی زمیــن هــا و ســاخت و ســاز هــای بــدون ضابطــه در ایــن مناطــق دانســتند. 
ــا  ــه خیــز و مکاتبــه ب ــه شناســایی اماکــن در معــرض خطــر و حادث ایشــان در حــوزه ی فعالیــت کارگــروه ایمنــی ب

ســازمان هــای مربوطــه اشــاره نمودنــد.
 ایشــان همچنیــن در بخشــی از بیانــات خــود بــر ناکافــی بــود تجهیــزات و امکانــات ســازمان آتــش نشــانی در مواجــه 
بــا بحــران تاکیــد نمودنــد و در همیــن راســتا خواســتار تامیــن تجهیــزات ضــروری شــدند. در ادامــه ایــن جلســه کــره 
بنــدی مدیــر آرمســتان بهشــت صــادق و رییــس کارگــروه تدفیــن بــا اشــاره بــه مشــکات آرمســتان بهشــت صــادق 
و ناکافــی بــودن فضــا بــرای دفــن امــوات در آینــده ی بســیار نزدیــک، خواســتار تکمیــل بخــش هــای باقــی مانــده 
آرمســتان جدیــد در تنــگک ســوم و رفــع پــاره ای از مشــکات آن شــدند. در ادامــه شــهرداران مناطــق بــا ذکــر مواردی 
از نــکات فنــی بــر ضــرورت اصــاح برخــی کانــال هــا و معابــر و محــدوده هــای دارای آب گرفتگــی و تدابیــر ایمنــی 
الزم تاکیــد نمودنــد. غامــزاده شــهردار بافــت تاریخــی نیــز در ایــن جلســه وجــود عمــارت هــای در معــرض خطــر 
و تخریــب را در بارندگــی هــا یــک چالــش بــزرگ خواندنــد کــه در همیــن راســتا بیــان داشــتند بــا میــراث فرهنگــی 
مکاتبــات انجــام شــده اســت امــا منتــج بــه راه حــل الزم و رفــع مشــکات اهالــی و ســاکنین در ایــن ابنیــه هــا نشــده 
لــذا هــر آن احتمــال ایجــاد واقعــه تلــخ را مــی نمایــد کــه شایســته اســت مســئوالن امــر و مدیریــت ســتاد بحــران 
شهرســتان تدابیــر الزم را اتخــاذ نماینــد. شــهردار بوشــهر در ایــن جلســه ضمــن خســته نباشــید بــه تمامــی همــکاران 
کــه بــا کــم تریــن امکانــات در رفــع مشــکات شــهر و شــهروندان بــه ویــژه در بارندگــی هــای اخیــر حضــوری فعــال و 
موثــر داشــتند، الزمــه ی مدیریــت کارآمــد در شــرایط بحرانــی، کــه امکانــات مطلــوب انتظــار نیســت و مشــکات مالــی 
بســیاری وجــود دارد، نــگاه واقــع بینانــه بــه وضعیــت موجــود اســت کــه بتوانیــم در آن بــا بکارگیــری تمامــی ظرفیــت 
هــای موجــود مشــکات را بــه حدقــل رســانیم. ایشــان مســتند ســازی و بــه روز رســانی اطاعــات شــهری را یکــی از 

ضــرورت هــای مدیریــت بحــران و برنامــه ریــزی بــرای حــل مشــکات دانســتند. 
وی همچنیــن آمــوزش و آگاه ســازی شــهروندان را مهمتریــن ابــزار پیشــگیری از بحــران و کاهــش خســارات دانســتند 

و ایــن را یکــی از ماموریــت هــای ســازمان فرهنگــی و ســازمان خدمــات ایمــی و آتــش نشــانی عنــوان نمودنــد.
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گزارش تصویری از تخلیه آب در اثر بارندگی با استفاده از ماشین های 
لجن کش در محدوده ی ورودی شهر 

گزارش تصویری از الیروبی ونظافت کلی با شستشوی کامل کانال ها
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برگزاری جشنواره سرود بازیافت توسط سازمان مدیریت پسماند 
جهت مهدکودک های سطح شهر

برگزاری مسابقه قایقرانی جهت  پاکبانان خدمات شهری
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 نمایشگاه عکس نوستالژی بندر آثار ایرج حسین پور
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دعوت شهردار بوشهر به چالش »هر شهروند یک شهردار«
به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، امیری شهردار
 بندر بوشهر با حضور در برنامه زنده رادیویی مردم و مسئوالن ضمن تشریح کاملی از برنامه های کوتاه

 مدت و بلند مدت خود برای مدیریت شــهر بوشــهر و رفع برخی کمبودها و مشــکات و چالش های 
شــهری، اولویــت خــود را تکمیــل پــروژ هــای نیمــه تمــام، رفــع گــره هــای ترافیکــی در برخــی میایــن، توســعه زیــر 
ســاخت هــای شــهری و برنامــه هــای فرهنگــی و ورزشــی بیــان داشــتند. ایشــان در بخشــی از گفــت و گــوی خــود 
بیــان داشــتند کــه بــا شــناختی کــه از مشــکات و چالــش هــای شــهر بوشــهر داشــتم بــا برنامــه در همــه ی بخــش 
هــای شــهری وارد شــهرداری بوشــهر شــدم و ابــراز امیــدواری نمودنــد کــه بتواننــد در طــی 3 ســال باقــی مانــده از 
عمــر ایــن شــورا اعتمــاد شــهروندان بــه شــهرداری را برگرداننــد. ایشــان همچنیــن مشــارکت و نظــارت شــهروندان 
را الزمــه ی بهبــود کیفــی مدیریــت شــهری دانســتند. در همیــن راســتا بیــان داشــتند کــه در حــال تقویــت ســامانه 
ــر عملکــرد مجموعــه شــهرداری هســتند. ایشــان ضمــن  ــی شــهروندان ب ــل ارتباطــی و نظارت ــوان پ ــه عن 137 ب
شــنیدن برخــی گزارشــات و پیــام هــای مردمــی در طــول برنامــه، بــا شــعار»هر شــهروند یک شــهردار«، شــهروندان 
را دعــوت بــه نظــارت و مشــارکت مســئوالنه در مدیریــت شــهری نمودنــد و در همیــن خصــوص خواســتار همراهــی 

شــهروندان در مدیریــت مطلــوب تــر شــهر.
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برگزاری مراسم همایش پیاده روی به مناسبت روز بزرگداشت 
خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس

59



60

آئین افتتاحیه المپیاد ورزشی محالت بوشهر 

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ، دکتر ســیدنورالدین 
امیــری در آئیــن افتتاحیــه اولیــن المپیــاد ورزشــی محــات بوشــهر کــه بــه مناســبت هفته نکوداشــت 

بوشــهر برگــزار گردیــد ، ضمــن تبریــک بــه مناســبت یــازده همیــن ســال نکوداشــت هفته بوشــهر بــه تمامــی هموطنان 
بــه خصــوص همشــهریان عزیــز و بــا اشــاره بــه اینکــه هفتــه بوشــهر فرصــت مناســبی بــرای معرفــی ظرفیت هــای شــهر 
و اســتان بوشــهر اســت ، اظهــار داشــت: هفتــه بوشــهر فرصــت خوبــی بــرای معرفــی ظرفیــت و توانمنــدی اســتان و 

شــهر بوشــهر توســط صاحــب نظــران ، مورخــان و صاحبــان اندیشــه و فرهنــگ و هنــر اســت.
ــه ســال های گذشــته در هفتــه بوشــهر خبــر داد  دکتــر امیــری  از  اجــرای برنامه هــای متنــوع و متفــاوت  نســبت ب
و گفــت : آنچــه مــردم در برنامــه متنــوع هفتــه بوشــهر شــاهد خواهنــد بــود ، نتیجــه تــاش همکارانــم در ســازمان 
فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری و شــورا و کمیســیون فرهنگــی شــورای محتــرم اســامی شــهر بوشــهر  مــی 
باشــد .وی بــا اشــاره بــه تامیــن رضایــت مــردم در شــهرداری بنــدر بوشــهر بــه عنــوان اولویــت فعالیت هــا بیــان کــرد: از 
شــورای محتــرم اســامی شــهر و ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی  شــهرداری بوشــهر کــه بــا همــکاری صمیمانــه 
خــود بســتر معرفــی ظرفیت هــای بوشــهر را در ایــن هفتــه بــه بهتریــن نحــو ممکــن بوجــود آورده انــد تشــکر  می کنــم 
. دکتــر امیــری در ادامــه بیــان کــرد : امیدواریــم بتوانیــم هفتــه ای تاریخــی و بــه یادماندنــی بــرای مردم در شــهر بوشــهر 
رقــم بزنیــم.وی همچنیــن حضــور پرشــور مــردم در برنامه هــا و مراســم هفتــه نکوداشــت بوشــهر را ســبب ایجــاد نشــاط 
اجتماعــی و افزایــش مشــارکت در میــان اقشــار مــردم دانســت و گفــت: حضــور باشــکوه مــردم در برنامه هــا و مراســم 
در ایــن هفتــه عــاوه بــر افزایــش رضایتمنــدی در میــان مــردم پاســخی شایســته و در خــور بــه مســئولین و برگــزار 

کننــدگان نکوداشــت هفتــه بوشــهر اســت.
شــهردار بنــدر بوشــهر تمــام تــاش همــکاران در برگــزاری مراســم هفتــه نکوداشــت بوشــهر را ناشــی از عشــق بــه مردم 
دانســت و گفــت: هیــچ چیــز باالتــر از خدمــت بــه مــردم نیســت. در پایــان دکتــر امیــری ابــراز امیــدواری کــرد : مــردم 
بوشــهر از برنامــه هــای متنــوع هفتــه نکوداشــت بوشــهر نهایــت اســتفاده را بــرده و ایــن مراســم بســتر مناســب بــرای 

توســعه مشــارکت اجتماعــی و ایجــاد نشــاط و پویایــی در شــهر را بــه وجــود آورد .
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آئین نکوداشت یکصد و بیستمین سالروز تأسیس مدرسه 
فرهنگی، تاریخی سعادت بوشهر

به گزارش واحد خبر و رسانة مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، به مناسبت
ــه عنــوان روز بوشــهر  ــم بوشــهر ب ــاه ســالروز تأســیس مدرســة فرهنگــی، تاریخــی ســعادت کــه در تقوی 18 اســفند م
ــا حضــور دکتــر امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر و اعضــای محتــرم شــورای  نامگــذاری گردیــده اســت .طــی مراســمی ب
اســامی شــهر بوشــهر و همچنیــن عاقمنــدان بــه فرهنــگ و تاریــخ کهــن دیــار بوشــهر و ســایر اقشــار مــردم، آییــن 
نکوداشــت روز بوشــهر برگــزار گردیــد.در ایــن مراســم باشــکوه کــه اســاتید، معلمــان و پیشکســوتان عرصــة فرهنــگ و 
تاریــخ بوشــهر و نیــز دانــش آموختــگان مدرســة مزبــور نیــر حضــور داشــتند شــهردار بنــدر بوشــهر بــا ابــراز ســخنانی بــر 
نقــش و جایــگاه و اهمیــت علمــی مدرســه ســعادت در جنــوب ایــران بعنــوان قطــب و مرکزیــت علــم و ادب در اســتان 
بوشــهر کــه در ادوار گذشــته دانــش آموختــگان و مشــاهیر و بــزرگان بیشــماری را تقدیــم جامعــه و کشــور نمــوده اســت 
اشــاره کردنــد و بــر لــزوم پاسداشــت و تکریــم »روز بوشــهر« بعنــوان نمــاد هویــت فرهنــگ و تاریــح بنــدر بوشــهر کــه 
همــواره مهــد و زادگاه ادیبــان و بزرگمــردان و دلیرانــی همچــون فایــز و مفقــون و معتمــد ریشــهری و آیــت اهلل بــادی 
ــواری و ســایر اندیشــمندان و فرهیختــگان بوشــهری اســت تأکیــد در همیــن راســتا ســخنان  بوشــهری و رئیســعلی دل
مبســوطی ایــراد فرمودنــد، در ادامــه ایــن مراســم کــه بــا تجلیــل از معلمیــن پیشکســوت و دانــش آموختــگان مدرســة 
فرهنگــی، تاریخــی ســعادت همــراه بــود از مســتند مدرســة ســعادت و اجــرای ســرود ســعادت و نیــز گــروه موســیقی 
مفقــون و همچنیــن کتــاب »خاطــرات مطبوعاتــی« زنــده یــاد محمــد رضــا اصــاح بوشــهری)دریس کازرونــی(  رونمایــی 
گردید.گفتنــی اســت ایــن مراســم از دورۀ ســوم شــورای اســامی شــهر بوشــهر و بــا همــت ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی، 
ورزشــی شــهرداری بنــدر بوشــهر همــه ســاله بــه طــرز باشــکوهی بــه صــورت » جشــنواره روز ملــی بوشــهر« از یازدهــم 
الــی هجدهــم اســفند مــاه در بنــدر بوشــهر برگــزار میگــردد و عاقمنــدان زیــادی از شــهر بوشــهر و اقســا نقــاط اســتان 

در آن شــرکت مــی نماینــد.
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خبر خوب شهردار بندر بوشهر برای افراد دارای معلولیت

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ،  دکتــر ســید 
ــراد دارای  ــرای اف ــهری ب ــای ش ــازی فض ــب س ــتاد مناس ــکیل س ــهر از تش ــدر بوش ــهردار بن ــری ش ــن امی نورالدی
معلولیــت در شــهرداری بنــدر بوشــهر بــرای نخســتین بــار خبــر داد و گفــت : هــم اکنــون خانــم ترانــه فرخــی بــه 

عنــوان مشــاور در امــور افــراد دارای معلولیــت ایــن شــهرداری ، مســتقر و مشــغول فعالیــت مــی باشــند . 
دکتــر امیــری بیــان کــرد : طبــق قانــون شــهردایها مکلــف هســتند صــدور پروانــه احــداث و بازســازی و پایــان کار 
تمامــی ســاختمانها و اماکــن عمومــی را بــه رعایــت ضوابــط و اســتانداردهای مصــوب شــورای عالــی شهرســازی و 
معمــاری ایــران و اصاحــات پــس از آن در مــورد دســترس پذیــری افــراد دارای معلولیــت توســط مجــری ، مشــروط کنند .

ترانــه فرخــی مشــاور شــهردار نیــز ضمــن قدردانــی از حمایتهــای دکتــر امیــری در راســتای تشــکیل ایــن ســتاد 
کــه تاکنــون بــی ســابقه بــوده ، گفــت : ایــن ســتاد دارای دســتورالعمل و شــیوه نامــه اجرایــی در خصــوص مناســب 
ــه مجتمــع هــای مســکونی ، تجــاری ، اداری ،  ــری عمومــی از جمل ــا کارب ســازی تمامــی ســاختمانها و اماکــن ب
ــع  ــون جام ــن قان ــپ ، جــداول ، مبلمــان شــهری و همچنی ــاده رو ، رم ــی ، تفریحــی ، آموزشــی شــامل پی درمان

حمایــت از حقــوق افــراد دارای معلولیــت مــی باشــد . 
مشــاور شــهردار در ادامــه اظهــار داشــت : ســتاد مناســب ســازی فضــای شــهری بــرای افــراد دارای معلولیــت بــه 
ــراد دارای  ــای شــهری ، جهــت حضــور اف ــری در خصــوص مناســب ســازی فضاه ــم گی ــت و تصمی منظــور هدای
معلولیــت و ســالمندان بــرای حضــور بیشــتر در جامعــه تشــکیل شــده اســت .ترانــه فرخــی برخــی از مهــم تریــن 

اهــداف تشــکیل ایــن ســتاد را ایــن گونــه برشــمرد :
1- برابرسازی فرصت ها در راستای عدالت اجتماعی 

2-توسعه ی مشارکت فعال افراد دارای معلولیت در بخش های مختلف جامعه
3-توسعه ی تقویت و هماهنگی امور شهرسازی و عمرانی و خدمات شهری

4-اجرایی نمودن مفاد قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت
وی در ادامــه بــه نقــش مهــم ، اساســی و اثربخــش کارگــروه محــات اشــاره کــرد و گفــت : هــدف از تشــکیل ایــن 
کارگــروه ، برقــراری ارتبــاط مناســب میــان شــهرداری و ســتاد مناســب ســازی فضــای شــهری بــا نهادهــای جامعــه 
محــور و مردمــی داخــل محــات شــهر بوشــهر مــی باشــد ؛ چــرا کــه بــا برقــرار شــدن ایــن ارتبــاط و تعامــل ، مــی 

تــوان مناســب ســازی را از محــات شــهر آغــاز کــرد . 
در پایــان ترانــه فرخــی بــه نقــل از  شــهردار بنــدر بوشــهر گفــت : دکتــر امیــری از برنامــه هــا و طــرح هایــی کــه 
باعــث حضــور پــر رنــگ تــر افــراد دارای معلولیــت و ســالمندان در جامعــه بشــود ، اســتقبال مــی کننــد . امید اســت 

در آینــده ، شــهری بــدون مانــع داشــته باشــیم .
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گزارش تصویری از مراسم غبار روبی شهدا و تجدید میثاق با امام 
راحل )ره( در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
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برگزاری نخستین همایش ایثار و شهادت
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری بوشــهر، شــهردار بنــدر بوشــهر در ایــن 
ــا ورود  ــی روز بوشــهر ب ــا عــرض تســلیت بمناســبت ســالروز شــهادت امــام هــادی )ع( گفــت: همزمان همایــش ب
ــه ایــن شــهر باعــث افتخــار مــا است.ســید نورالدیــن امیــری اظهــار داشــت: حضــور در جــوار  شــهدای گمنــام ب
شــهدا در شــب شــهادت دهمیــن امــام شــیعیان توفیقــی اســت کــه امشــب نصیــب مــا و شــهروندان بوشــهر شــده 
اســت.وی تصریــح کــرد: بــه عنــوان شــهردار و کلیــددار شــهر، کلیــد ایــن شــهر را بــه شــهدای گمنامــی کــه امــروز 
وارد ایــن بنــدر شــده انــد، مــی ســپارم.در ایــن همایــش، خانــواده شــهیدان منصــور مقــدم از روســتای سربســت 
و حســین صافــی از شــهر جــم و جانبــاز ســرافراز حــاج ســید مهــدی تنابنــده بــا حضــور روح الــه نصرتــی و اکبــر 
توســلی از اعضــای شــورا، شــهردار، رئیــس ســازمان فرهنگــی شــهرداری و تعــداد دیگــری از مســئولین تجلیــل شــد. 
مــادر شــهید صافــی بــا گریــه بــر تابــوت شــهدای گمنــام و بیــان اینکــه بــه فرزنــد شــهید 12 ســاله ام بعنــوان 
ــام معظــم  ــت از مق ــروی و تبعی ــا پی ــردم اســتان خواســت ب ــم، از م ــی کن ــن شــهید اســتان افتخــار م کوچکتری
رهبــری دل خانــواده شــهدا را شــاد کننــد.در ایــن ویــژه برنامــه کــه در گلــزار شــهدای بهشــت صــادق بنــدر بوشــهر 
بــا حضــور و اســتقبال پرشــور مــردم برگــزار شــد، تابــوت شــهدای گمنــام بــا ادای احتــرام و همراهــی گــرم مــردم 
قدرشــناس بوشــهر در جایــگاه ویــژه همایــش ایثــار و شــهادت قــرار گرفــت و گــروه مفتــون بــه یــاد شــهدای بــزرگ 
ــرای ســالروز شــهادت  ــزاداری ب ــم الســام و ع ــت علیه ــد. مداحــی اهــل بی ــی کردن ــران اســامی، شــروه خوان ای
ــی  ــه حــال و هوای ــود ک ــن مراســم ب ــری از ای ــری بخــش دیگ ــادی )ع( توســط حــاج مرتضــی طاه حضــرت ه

معنــوی و پرشــور را در گلزارشــهدای بوشــهر حاکــم کــرد.
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شهرداری بندر بوشهر به مناسبت میالد یگانه دخت نبی اکرم )ص( ، 
حضرت فاطمه زهرا )س( و بزرگداشت روز مادر و مقام شامخ زن از بانوان 

کارمند این مجموعه تقدیر به عمل آورد

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر، شــهرداری بنــدر 
بوشــهر بــه مناســبت میــاد یگانــه دخــت نبــی اکــرم )ص( ، حضــرت فاطمــه زهــرا )س( و بزرگداشــت روز مــادر و 
مقــام شــامخ زن از بانــوان کارمنــد ایــن مجموعــه تقدیــر بــه عمــل آورد. طــی مراســمی بــه همــت ســازمان فرهنگــی 
،اجتماعی،ورزشــی شــهرداری بنــدر بوشــهر و مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر بــه 
مناســبت فــرا رســیدن ســالروز میــاد دخــت نبــی اکــرم )ص( و روز زن ، بــا حضــور محتــرم ســرکار خانــم شمشــیری 
ریــس کمیســیون فرهنگــی و بانــوان شــورای اســامی شــهر بوشــهر و جنــاب آقــای دکتــر امیــری شــهردار محتــرم 
بنــدر بوشــهر و بــه همراهــی دیگــر مســئولین محتــرم حــوزه شــهرداری از بانــوان شــاغل در شــهرداری بــا اهــدا لــوح 
و هدایایــی تجلیــل بــه عمــل آمــد. در ادامــه جنــاب آقــای دکتــر امیــری شــهردار محتــرم ضمــن تبریــک میــاد 
حضــرت فاطمــه )س( و بزرگداشــت روز زن و مقــام مــادر بیــان نمودنــد: زمانــی کــه روز نــام گــذاری مــی شــود توجــه 
و حساســیت نســبت بــه آن افزایــش مــی یابــدو خجســته تریــن زمانــی کــه در روز زن و مقــام مــادر گرامــی داشــته 
مــی شــود روز تولــد حضــرت فاطمــه )س( اســت زیــرا حضــرت فاطمــه )س( سرمشــق بــرای تمامــی نســل هــا  مــی 
باشــند و مــی تواننــد بهتریــن الگــو بــرای زنــان و دختــران جامعــه باشــند. و ســپس در پایــان مراســم تجلیــل ســرکار 
خانــم شمشــیری رئیــس کمیســیون فرهنگــی و بانــوان شــورای اســامی شــهر بوشــهر بــه بیــان گزارشــی از اقدامــات 
اختصاصــی در حــوزه بانــوان شــهرداری پرداخــت و افــزود بــرای ســال آینــده برنامــه ریــزی الزم جهــت اجــرای برنامــه 
هــای مناســب بــرای بانــوان صــورت خواهــد گرفــت . وی گفــت : خوشــبختانه جایــگاه و ارزش زن روز بــه روز ارتقــاء 
یافتــه و در تمامــی عرصــه هــا زنهــا حضــور فعــال و چشــمگیر دارنــد و بــا اشــاره بــه وظیفــه ســخت زنــان در دو جهبه 
محــل کار و منــزل ، بانــوان را شایســته تحســین و تجلیــل دانســت و از یــک ســال تــاش همــکاران زن مجموعــه 

شــهرداری قدردانــی کــرد.
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حضور شهردار بندر بوشهر و مدیران و کارکنان شهرداری در کنار 
مشارکت پرشور مردمی و دانش آموزان در راهپیمایی باشکوه ۱3 آبان 

روز دانش آموز، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
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اعزام کاروان راهیان نور شهرداری بندر بوشهر

انتخاب آقای گرشاسب گرشاسبی به عنوان مدیر نمونه حراست

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملل شــهرداری بندر بوشــهر،آقای گرشاســب گرشاســبی 
مدیــر حراســت شــهرداری بنــدر بوشــهر از طــرف حراســت کل اســتان بوشــهر بــه عنــوان مدیــر نمونــه حراســت برگزیــده 
شــد . توفیــق روز افــزون ایشــان را از خداونــد متعــال خواســتاریم . امیــد اســت در ســایه توجهــات حــق تعالــی  و در پرتــو 
والیــت ولــی عصــر )عــج( و بهــره گیــری از رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری در مســیر اعتــای نظــام مقــدس جمهــوری 

اســامی و اهــداف ســازمانی همــواره موفــق و پیــروز باشــید.
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برگزاری جشن یلدای مهربانی
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جلسه شهردار بندر بوشهر در خصوص شهر هوشمند
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بازدید شهردار بندر بوشهر از سطح شهر و پروژه های عمرانی
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دیدار شهردار بندر بوشهر به همراه اعضای شورای اسالمی شهر بوشهر با آیت اهلل صفائی 
بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر، صبــح دیــروز شــهردار 
بنــدر بوشــهر بــه همــراه اعضــای شــورای اســامی شــهر بوشــهر و جمعــی از معاونیــن و مدیــران ســازمان هــا و شــهرداران 
مناطــق بــا آیــت اهلل صفائــی بوشــهری نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه بوشــهر دیــدار و گفــت و گــو نمودنــد.

در ایــن نشســت شــهردار بنــدر بوشــهر بــا ابــراز تشــکر از فرصتــی کــه ایجــاد شــد تــا مجموعــه مدیریت شــهری در شــروع 
دوره جدیــد، دیــدگاه و برنامــه هــای خــود را محضــر نماینــده ی ولــی فقیــه در اســتان تشــریح نمایــد، بــه بیــان نقطــه 
نظــرات خــود پیرامــون برنامــه هــای مدیریــت شــهری پرداختنــد. امیــری در ایــن نشســت بــا تاکیــد بــر ارتبــاط انســان ها 
و شــهر هــا بــه عنــوان بزرگتریــن ســاخته هــا و دســتاوردهای تمــدن بشــری، طراحــی شــهرهای امروزیــن را مبتنــی بــر 
انســان هــا و بــر اســاس هویــت و فرهنــگ دانســتند. شــهردار بوشــهر بــا توجــه بــه هویــت فرهنگی و تاریخی شــهر بوشــهر 
بــر بکارگیــری هویــت بومــی در توســعه متــوازن مبتنــی بــر تمامــی فرصــت هــای شــهر بوشــهر در حــوزه هــای بنــدری، 
تجــاری، مذهبــی، فرهنگــی و گردشــگری تاکیــد نمودنــد. در ایــن نشســت دهــدار رییس شــورای اســامی شــهر بوشــهر با 
اشــاره بــه بحــث روح شــهر کــه همــان انســان هــا مــی باشــد بــر توســعه برنامــه هــای فرهنگــی تاکیــد نمودنــد و در ایــن 
خصــوص اولویــت شــورا را توجــه بــه بحــث نــرم فرهنگــی و توســعه فرهنــگ شــهری دانســتند. ایشــان در خصــوص کالبــد 
شــهری نیــز بــه عــدم هماهنگــی میــان دســتگاه هــای اجرایــی در عرصــه ی مدیریــت شــهری اشــاره نمودنــد و ایــن امــر 
را آســیبی بــزرگ بــرای عمــران و توســعه متــوازن شــهری خواندنــد. نماینــده ی ولــی فقیــه در اســتان ضمــن خوشــامد 
گویــی و آرزوی قبولــی عــزاداری هــای عمــوم شــیعیان در ایــام مــاه محــرم و صفــر در درگاه حضــرت احدیــت، یکــی از 
شــاخص هــای توســعه یافتگــی را نــرخ رشــد توســعه شــهری عنــوان نمودنــد. ایشــان توســعه یافتگــی در زیســت شــهری 
را شــاخص عمــده ی توســعه یافتگــی تمــدن هــا و نمــاد جوامــع بشــری بیــان داشــتند و در این راســتا شــهرها را دســتاورد 
بــزرگ تمــدن و فرهنــگ بشــری خواندنــد. ایشــان یکــی از نیازهــای امــروز را طــرح آمایــش ملــی ســرزمینی مبتنــی 
بــر ظرفیــت هــای آمایــش ســرزمینی بومــی مطابــق بــر ظرفیــت هــای منطقــه ای دانســتند.آیت اهلل صفایــی بوشــهری  
اســتان بوشــهر را یکــی از شــهرهای شــاخص و پیشــانی ایــران و در تاریــخ نیــز بوشــهر را همــواره دروازه ی ایــران خواندنــد. 
ایشــان بــا اشــاره بــه بیــش از هفتصــد کیلومتــر کرانــه ســاحلی بــا خلیــج فــارس آن را یــک ظرفیت اقتصــادی برای اســتان 
بوشــهر خواندنــد. نماینــده ولــی فقیــه در اســتان، شــهر بوشــهر را بــه عنــوان مرکــز اســتان الگویــی بــرای توســعه اســتان و 
دیگــر شــهرها خواندنــد. ایشــان بــا اشــاره بــه وجــه تاریخــی و ظرفیــت هــای بســیار شــهر بوشــهر در منطقــه در طراحــی 
پــروژه هــای شــهری و طــرح هــای فرهنگــی، خواســتار نــگاه بیــن المللــی بــه شــهر بوشــهر بــه عنــوان نمــاد اســتان و 
الگــوی توســعه ایــران اســامی شــدند و الزمــه ی ایــن امــر را اســتفاده از ظرفیــت هــای بومــی اســتان دانســتند و تحقق آن 
را مســتلزم یــک طــرح و برنامــه مطالعاتــی اســتراتژیک بــا افــق چشــم انــداز پنجــاه ســاله بــرای توســعه همــه جانبــه شــهر 
بوشــهر مبتنــی بــر ظرفیــت هــای بومــی و منطقــه ای دانســتند. آیــت اهلل صفایــی امــام جمعــه شــهر بوشــهر بــا اشــاره بــه 
مشــکات اقتصــادی و بیــکاری ایــن امــر را ناشــی از عــدم بکارگیــری ظرفیــت هــای اقتصــاد کرانــه ای دانســتند. ایشــان بــا 
اشــاره بــه تاریــخ بــا شــکوه بوشــهر و شــخصیت هــای برجســته ی آن، خواســتار لحــاظ نمــودن این نــگاه تاریخــی در برنامه 
ریــزی هــای توســعه شــهری شــدند و در مقابلــه بــا حجمــه ی مدرنیســم بــر حفــظ ریشــه هــا و اصالــت هــای تاریخــی و 
فرهنگــی در توســعه و طراحــی شــهری تاکیــد نمودنــد. ایشــان ســهم ایــن اســتان از درآمــد هایــی کــه بوشــهر بــرای ایران 
دارد بســیار ناچیــز دانســتند. لــذا ضمــن پیگیــری توســط مســئولین در جهــت افزایــش ســرانه درآمــدی، بــر اســتفاده از 
منابــع نویــن درآمــدی و بکارگیــری ظرفیــت ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی در طــرح هــا و پــروژه هــای شــهری تاکید 
نمودنــد.  نماینــده ولــی فقیــه در اســتان عامــل اساســی پیشــرفت را همگرایــی و تعامــل همــه افــراد و نهــاد هــا خواندنــد و 
بــر حمایــت از یــک دیگــر و دســتگیری از هــم دیگــر تاکیــد و بــرای شــهردار جدیــد بوشــهر و مجموعــه مدیریــت شــهری 

آرزوی توفیــق و موفقیــت نمودنــد.
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بازدید شبانه آیت اهلل صفایی بوشهری نماینده ی ولی فقیه در 
استان و امام جمعه ی بوشهر با حضور شهردار بندر بوشهر
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برگزاری جلسه کمیته منابع درآمدی با حضور شهردار بندر بوشهر 
به گزارش واحد خبر و رسانة مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهردار بندر بوشهر، جلسة کمیته منابع 

درآمــدی شــهرداری بــا حضــور امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر و دیگــر اعضــای کمیســیون مربوطــه در ســالن اجتماعــات 
شــهرداری برگــزار گردیــد. در ابتــدای ایــن جلســه مدیــر اداره درآمــد گــزارش جامــع ای از وضعیــت در آمــدی 6 ماهــه 
نخســت ســال جــاری ارائــه نمــود. همچنیــن در ایــن جلســه شــهردار  بنــدر بوشــهر در خصــوص تشــکیل کار گــروه هــا 
و کمیتــه هــای تخصصــی و راهبــردی منابــع درآمــدی و نیــز ترســیم افــق و چشــم اندازهــای نویــن سیســتم درآمــدی 
در راســتای درآمــدی زایــی پایــدار و بهــره گیــری از تجــارب و اندوختــه هــای شــهرداری هــای موفــق کشــور ســخنان 
مبســوطی ایــراد فرمودنــد.  وی بــا تعییــن ضــرب العجــل دو هفتــه ای بــه اعضــای کمیتــه خواســتار تدویــن شــیوه نامــه 
نویــن منابــع راهبــردی درآمــدی بــا حرکــت بــه ســمت و ســوی ایجــاد منابــع درآمــدی پایــدار و نیــز مدیریــت کاهــش 
هزینــه هــا گردیدنــد. ســپس اعضــای کمیتــه بــا تشــریح مســائل و مشــکات حــوزه کاری خــود در خصوص کاهــش منابع 
درآمــدی و راه هــای جــذب آن بــه تفکیــک پیرامــون موضوعــات و محورهــای مطروحــه بــه ارائــه دیــدگاه هــا و نقطــه 

نظــرات خــود و برخــی راهکارهــا پرداختنــد.
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برگزاری جلسه کمیته شهرداریها و دهیاری های شهرستان 
بوشهر با حضور دکتر سید نورالدین امیری

برگزاری جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان بوشهر 
با حضور شهردار بندر بوشهر
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برگزاری جلسات شورای اداری شهرداری با حضور شهردار بندر بوشهر

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانة مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر، نخســتین جلســه 
شــورای اداری بــا حضــور معاونیــن، شــهرداران مناطــق، روســای ســازمان هــا و مدیــران ســتادی بــه ریاســت امیــری 
شــهردار بنــدر بوشــهر برگــزار گردیــد. در آغــاز جلســه ابتــدا بارگاهــی سرپرســت معاونــت توســعه و منابــع شــهرداری 
گــزارش مبســوطی از اجرایــی شــدن مصوبــات گذشــته شــورای اداری و برخــی مشــکات در خصــوص عــدم تشــکیل 
ــع  ــای مربوطــه جهــت رف ــری حــوزه ه ــه خواســتار پیگی ــن زمین ــد و در همی ــوان نمودن ــاده 100 عن کمیســیون م
مشــکل عــدم تشــکیل کمیســیون مــاده 100 شــدند. ســپس در خصــوص برخــی مســایل و مشــکات حــوزه هــای 

اجرایــی در مناطــق و ســازمان هــا گزارشــاتی توســط مدیــران مربوطــه ارایــه گردیــد.
در ادامــه ایــن جلســه امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر طــی ســخنانی وحــدت و انســجام مابیــن همــکاران مجموعــه هــای 
مختلــف شــهرداری را در جهــت تقویــت و پیشــبرد امــور و هــم افزایــی مدیریــت شــهری مــورد تاکیــد قــرار داده و 
از اعضــای شــورای اداری درخواســت نمودنــد نســبت بــه مــوارد مطروحــه  در جلســه اقــدام عاجــل و جــدی معمــول 

گــردد. در پایــان مقــرر گردیــد :
1. نظــم و انضبــاط اداری در راســتای انســجام بخشــی مجموعــه هــای مدیریــت شــهری بــا جدیــدت پیگیــری شــود. 
2. در راســتای صرفــه جــوی و کاهــش هزینــه هــا نســبت بــه تقویــت بنیــة مالــی و لوژســتیک واحــد فنی امانــی اقدام شــود.

3. پاسخ به نامه های ارسالی به شهرداری در اسرع وقت و با جدیدت پیگیری گردد. 
4. در راســتای تقویــت و گســترش فرهنــگ معنــوی، اســامی و عبــادی نمــاز جماعــت درخواســت گردیــد کارکنــان 

در نمــاز جماعــت کــه همــه روزه در شــهرداری برگــزار مــی گــردد حضــور چشــمگیر داشــته باشــند.
5. پیگیــری هــای حقوقــی در خصــوص زمیــن شــهرداری واقــع در روبــروی بــازار میــوه فروشــان در خیابــان شــهدا 

جهــت احــداث پارکینــگ طبقاتــی بــا جدیــت دنبــال شــود.
6. جانمایــی و تســطیح جایــگاه گل فروشــان در زمیــن متعلــق بــه شــهرداری در جــاده نیــروگاه و انتقــال گل فروشــان 
بــه جایــگاه جدیــد بــا پیگیــری شــود. همچنیــن اعــام گردیــد هرگونــه خریــد و فــروش مجموعــه هــای گل فروشــی و 
یــا واگــذاری بــه غیــر در محــدوده ی میــدان غدیــر تخلــف بــوده و در ایــن خصــوص اطــاع رســانی الزم انجــام گیــرد. 
7. حــوزه ی عمرانــی اقــدام الزم جهــت اتمــام برخــی پــروژه هــای بــه منظــور  بهــره بــرداری و افتتــاح در بهمــن مــاه 

انجــام دهــد.
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دکتر سید نورالدین امیری شهردار بندر بوشهر از برگزاری اولین جلسه 
ستاد مناسب سازی فضای شهری برای افراد دارای معلولیت خبر داد 

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر، نشســت ســتاد 
مناســب ســازی فضــای شــهری بــرای افــراد دارای معلولیــت در دفتــر شــهردار بنــدر بوشــهر بــا حضــور دکتــر ســید 
نورالدیــن امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر، معــاون شهرســازی و معمــاری، اجرایــی و خدمــات شــهری، فنــی و عمرانــی، 
ــازمان  ــس س ــافر، رئی ــار و مس ــل و ب ــل و نق ــازمان حم ــس س ــهرداری، رئی ــک و دو ش ــق ی ــهرداری مناط ــر ش مدی
ــه  ــم تران ــهر و خان ــدر بوش ــهرداری بن ــعه ش ــزی و توس ــه ری ــاور برنام ــهرداری، مش ــی ورزشــی ش ــی اجتماع فرهنگ

فرخــی بــه عنــوان مشــاور شــهردار در امــور افــراد دارای معلولیــت برگــزار شــد .
در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر امیــری اظهــار داشــت : طبــق قانــون شــهردایها مکلــف هســتند صــدور پروانــه احــداث 
و بازســازی و پایــان کار تمامــی ســاختمانها و اماکــن عمومــی را بــه رعایــت ضوابــط و اســتانداردهای مصــوب شــورای 
عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران و اصاحــات پــس از آن در مــورد دســترس پذیــری افــراد دارای معلولیــت توســط 

مجــری، مشــروط کننــد .
ــندی از  ــراز خرس ــا اب ــهر ب ــدر بوش ــهرداری بن ــعه ش ــزی و توس ــه ری ــی، مشــاور برنام ــان چارک ــر ایم ــه دکت در ادام
تشــکیل ســتاد مناســب ســازی بــرای افــراد دارای معلولیــت و حمایتهــای شــهردار محتــرم و پیگیــری هــای مجدانــه 
خانــم ترانــه فرخــی مشــاور شــهردار بنــدر بوشــهر در امــور افــراد دارای معلولیــت، دســتور کار جلســه را چنیــن عنــوان 
نمــود: دریافــت نظــرات و پیشــنهادات در خصــوص اصــاح یــا تکمیــل دســتورالعمل ســتاد، معرفــی اعضــای کمیتــه 
ــای  ــه راهکاره ــن ارائ ــروه محــات و همچنی ــری در خصــوص کارگ ــم گی ــه، تصمی ــوزه مربوط ــی توســط ح تخصص
الزم در خصــوص تســریع در اجــرای مناســب ســازی فضــای شــهری مطابــق قانــون حمایــت از حقــوق افــراد دارای 

معلولیــت اشــاره کــرد .
ــایر  ــهر و س ــدر بوش ــهردار بن ــری ش ــر امی ــای دکت ــی از حمایته ــن قدردان ــز ضم ــهردار نی ــاور ش ــی مش ــه فرخ تران
حاضریــن در جلســه بــه دلیــل تشــکیل ایــن جلســه کــه تاکنــون بــی ســابقه بــوده اســت، گفــت: ایــن ســتاد دارای 
دســتورالعمل و شــیوه نامــه اجرایــی در خصــوص مناســب ســازی تمامــی ســاختمانها و اماکــن بــا کاربــری عمومــی و 

همچنیــن قانــون جامــع حمایــت از حقــوق افــراد دارای معلولیــت مــی باشــد .
مشاور شهردار در ادامه برخی از مصوبات جلسه را اینگونه عنوان کرد:

ــا شــیات(  ــدس ت ــدان ق ــواری )حــد فاصــل می ــان رئیســعلی دل ــم فرخــی، مصــوب شــد خیاب ــا پیشــنهاد خان 1-ب
بعنــوان پایلــوت بــا همــکاری معاونــت عمرانــی ضمــن بررســی موضــوع، اقدامــات الزم مبنــی بــر رفــع کلیــه موانــع 

ــد . را بعمــل آورن
2-مقــرر شــد بــا همــکاری مدیریــت حمــل و نقــل ترافیــک معاونــت عمرانــی شــهرداری بوشــهر، چراغهــای راهنمایــی 
رانندگــی کــه جدیــد نصــب مــی شــوند مجهــز بــه دکمــه )push Button (جهــت عبــور و مــرور ایمــن افــراد دارای 

معلولیــت گــردد .
3-مقــرر شــد ســازمان حمــل و نقــل بــار و مســافر نســبت بــه صــدور کارت رایــگان جهــت اســتفاده از اتوبــوس هــای 

درون شــهری اقــدام و اطــاع رســانی نمایــد .
4-مقــرر شــد ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی در راســتای تشــویق و تقدیــر از کلیــه کســانی کــه بــه هــر نحــو 
ــد،  ــر مــی دارن ــراد دارای معلولیــت ب ــرای اف ممکــن، اقدامــی مثبــت در جهــت اصــاح و مناســب ســازی محیــط ب

اقــدام نمایــد . 
ــای  ــرویس ه ــه س ــهر، کلی ــدر بوش ــهرداری بن ــهری ش ــات ش ــی و خدم ــت اجرای ــکاری معاون ــا هم ــد ب ــرر ش 5-مق

ــود . ــازی ش ــب س ــت، مناس ــراد دارای معلولی ــرای اف ــی ب ــای عموم ــتی در فضاه بهداش
6-مقــرر شــد بــا توجــه بــه نقــش مهــم و اثرگــذار کارگــروه محــات، در خصــوص تشــکیل ایــن کارگــروه در راســتای 
برنامــه ریــزی و بســط و گســترش فرهنــگ مناســب ســازی در ابعــاد محلــه ای، بــا هماهنگــی خانــم فرخــی مشــاور 

شــهردار بنــدر بوشــهر نســبت بــه تشــکیل جلســه در شــهرداری مناطــق یــک و دو اقــدام شــود.
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برگزاری جلسه کمیته شهرداریها و دهیاری های شهرستان 
بوشهر با حضور دکتر سید نورالدین امیری

برگزاری جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان بوشهر 
با حضور شهردار بندر بوشهر
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بازدید شهردار بندر بوشهر و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
بوشهر  و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسالمی 

شهر بوشهر از پارک گردشگری لیان

گــزارش تصویــری از بازدیــد دکتــر ســتوده معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری بوشــهر و دکتــر امیــری 
ــذاری و گردشــگری شــورای  ــی رئیــس کمیســیون ســرمایه گ ــه نصرت ــن روح ال ــدر بوشــهر و همچنی شــهردار بن
اســامی شــهر بوشــهر  و مهنــدس فــرزاد رســتمی مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان بوشــهر  از پــارک گردشــگری 
لیــان در جهــت ســاماندهی و جــذب توریســت و گردشــگر و ایجــاد فرصــت هــای ســرمایه گــذاری و گردشــگری
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برگزاری دورۀ آموزش پدافند غیرعامل
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بازدید میدانی شهردار بندر بوشهر از روند تکمیل پروژه های جانبی 
تقاطع غیر هم سطح آزادی

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر، دکتــر امیــری 
شــهردار بنــدر بوشــهر صبــح امــروز از ادامــه و رونــد تکمیــل پــروژه هــای جانبــی تقاطــع غیــر همســطح آزادی بازدیــد 
نمودنــد. در ایــن بازدیــد میدانــی کــه بــا حضــور سرپرســتان حــوزه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری 
ــور  ــود حســین پ بنــدر بوشــهر و ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهری شــهرداری بنــدر بوشــهر همــراه ب
سرپرســت ســازمان ســیما،منظر و فضــای ســبز شــهری بــا ارائــه گزارشــی از اجــرای فضــای ســبز لــوپ هــای مجــاور 

تقاطــع و همچنیــن زیباســازی و نقاشــی دیــواری بدنــه تقاطــع مزبــور گــزارش مبســوطی ایــراد فرمودنــد.
در ادامــه امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر ضمــن تقدیــر از فعالیــت هــای انجــام گرفتــه بــر تســریع در تکمیــل عاجــل 
پــروژه هــای یــاد شــده تــا قبــل از پایــان ســال جــاری تاکیــد نمــوده و دســتورات الزم را بــه کارشناســان مربوطــه اباغ 
فرمودنــد در حاشــیه ایــن بازدیــد دکتــر امیــری در مصاحبــه بــا واحــد خبــر صــدا و ســیمای مرکــز بوشــهر ضمــن 
تشــریح عملکــرد ســتاد نــوروزی مدیریــت شــهری بــه بیــان مجموعــه اقدامــات انجــام پذیرفتــه در راســتای اســتقبال 
ــگ خــود  ــن دو کمپین ــت و همچنی ــگ ثاب ــک کمپین ــه امســال ی ــار اینک ــا اظه ــه و ب ــوروزی پرداخت از مســافرین ن
چــادری بــا کلیــه امکانــات رفاهــی مناســب جهــت رفــاه حــال مســافران بــه ترتیــب در پــارک هــای شــغاب، لیــان 
و مجموعــه دهکــده گردشــگری پیــش بینــی شــده اســت. از زحمــات و تــاش هــای شــبانه روزی مجموعــه دســت 
ــراز اینکنــه امســال  ــا اب ــد. شــهردار بنــدر بوشــهر ب انــدرکار شــهرداری در همیــن راســتا تقدیــر و قــدر دانــی نمودن
ــوروزی  ــات الزم، ن ــه نیروهــا و امکان ــر از پیــش اندیشــده شــده و همچنیــن بســیج کلی ــا تدابی ــم ب ســعی نمــوده ای
متفــاوت را در راســتای میزبانــی از هــم میهنــان عزیــزی کــه از اقســا نقــاط کشــور بــه بنــدر تاریخــی بوشــهر وارد مــی 
شــوند بــه نمایــش بگزاریــم اظهــار امیــدواری نمودنــد کــه مســافران نــوروزی در مــدت زمــان اقامــت خــود در بنــدر 
بوشــهر از هــوای مطبــوع و دل انگیــز بهــاری و نیــز جاذبــه هــای توریســتی و گردشــگری دریــا و طبیعــت اســتفاده 

بهینــه نمــوده و بــا خاطــره ای خــوش بنــدر بوشــهر را بــه مقصــد دیارشــان تــرک نماینــد.
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بازدید میدانی شهردار از محالت تنگک ها و کتابخانه دکتر حمیدی

بازدید شهردار بندر بوشهر از واحد فنی امانی و کارخانه آسفالت شهرداری

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر امیــری شــهردار 
بــه اتفــاق واعظــی معــاون اجرایــی و خدمــات شــهری از محــات تنــگک هــا بازدیــد نمودنــد تــا از نزدیــک در جریــان 
کمبــود هــا و مشــکات و نحــوۀ خدمــات رســانی مدیریــت شــهری بــه محــات مزبــور قــرار گیرنــد.وی در همیــن 
راســتا بــا برخــی از ســاکنین محــات یــاد شــده دیــدار و گفتگــو نمودنــد .در راســتای بازدیــد هــای میدانــی دکتــر 
امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر از فعالیــت هــای فرهنگــی مدیریــت شــهری، مشــارالیه از کتبخانــة دکتــر حمیــدی واقع 
در پــارک شــغاب بازدیــد نمودنــد و از نزدیــک در جریــان تجهیــزات و امکانــات ســخت افــزاری و نــرم افــزاری و نیــز 

کمبودهــا و کاســتی هــا و همچنیــن گســترۀ فعالیــت هــای کتابخانــة مذکــور قــرار گرفتنــد.
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بازدید شهردار بندر بوشهر از دهکدۀ گردشگری در راستای حفظ و 
نگهداری فضای سبز پیرامونی

دکتــر امیــری شــهردار مرکــز اســتان بوشــهر و همچنیــن اســتاندار بوشــهر بــه اتفــاق هیــأت همــراه و نیــز فرمانــدار 
ــروژه هــای  ــز توســعه پ ــی و نی بوشــهر از دهکــدۀ گردشــگری در راســتای حفــظ و نگهــداری فضــای ســبز پیرامون

زیربنایــی و عمرانــی در محوطــة دهکــدۀ مزبــور جهــت تزریــق روحیــة شــادابی و نشــاط بــه همشــهریان
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بازدید فرماندار و استاندار و شهردار بندر بوشهر از صنایع دستی در دهکده گردشگری
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تقدیر معاون عمرانی وزیر کشور از شهردار بندر بوشهر

معــاون عمــران و توســعه امــور شــهری و روســتایی وزیــر کشــور و رئیــس ســازمان شــهرداری هــا و دهیــاری هــای 
کشــور از شــهردار بنــدر بوشــهر بــرای حضــور فعــال شــهرداری بوشــهر در نمایشــگاه مدیریــت شــهری بندرعبــاس 
ــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتیاطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر  ــر کــرد . ب تقدی
ــا  ــاری هــای کشــور ب ــا و دهی ــر کشــور و رئیــس ســازمان شــهرداری ه ــی وزی ــاون عمران ــژاد مع ــی ن مهــدی جمال
اهــدای لــوح بــه ســیدنورالدین امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر از زحمــات ارزشــمند بــرای حضــور فعــال شــهرداری 

ــر کــرد . بنــدر بوشــهر در همایــش و نمایشــگاه مدیریــت شــهری و روســتایی تقدی
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حضور شهردار بندر بوشهر در مراسم افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای 
چهل ساله انقالب اسالمی

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانة مدیریــت ارتباطات و امــور بین الملــل شــهرداری بندر بوشــهر عصر مــورخ97/11/12 
دکتــر امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر در مراســم افتتاحیــة نمایشــگاه دســتاوردهای چهــل ســالة انقــاب اســامی کــه 
در مدرســه فرهنگــی، تاریخــی ســعادت بــا حضــور مســووالن ارشــد اســتان برگــزار شــد حضــور یافتــه و از نزدیــک 
از غرفــه هــای ایــن نمایشــگاه بازدیــد بعمــل آوردنــد. گفتنــی اســت نمایشــگاه دســتاوردهای چهــل ســالة انقــاب 
اســامی کــه در مدســه فرهنگــی، تاریخــی ســعادت تشــکیل گردیــد. بــا شــرکت فعــال  شــهرداری بنــدر بوشــهر و 
تمامــی دســتگاه هــای دولتــی و نهادهــای انقــاب اســامی از 12 الــی 16 بهمــن مــاه در مدرســه مذکــور در حــال 
برگــزاری اســت و در آن برنامــه هــای متنوعــی از جملــه موســیقی، نواهــای محلــی، نمایشــگاه عکــس پیــروزی انقاب، 
مســابقه و ... پیــش بینــی شــده اســت و همچنیــن نشســت هــای رســانه ای و مطبوعاتــی جهــت گــزارش عملکــرد و 
برنامــه هــای مدیــران در نظــر گرفتــه شــده اســت . همچنیــن شــهرداری بنــدر بوشــهر بــا دائــر نمــودن ســه غرفــه 
عملکــرد بخــش هــای مختلــف شــهرداری را بــه نمایــش گذاشــته اســت . کلیــه عاقــه منــدان مــی تواننــد در تاریــخ 

یــاد شــده از نمایشــگاه دیــدن فرماینــد.
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تشکیل جلسه ستاد تسهیالت نوروز در شهرداری بندر بوشهر
ــه اقدامــات صــورت  ــوروزی شــهرداری بنــدر بوشــهر،با اشــاره ب دکتــر امیــری شــهردار و رئیــس ســتاد تســهیات ن
گرفتــه در زمینــه ســتاد تســهیات نوروزی،اذعــان داشــت: بنــدر بوشــهر بــه عنــوان یــک مقصــد گردشــگری بــرای 
مســافران داخلــی و خارجــی همــواره مــورد نظــر مــی باشــد و در همیــن راســتا شــهرداری بوشــهر اقدامــات الزم بــرای 
آمــاده ســازی شــهر، بــرای شــهروندان و همچنیــن ورود مســافران و میهمانــان نــوروزی را از 3 مــاه مانــده بــه پایــان 
ســال بصــورت جــدی و بــا تــاش شــبانه روزی شــروع کــرده اســت. دکتــر امیــری در ادامــه افــزود: بهبــود ســیما و 
منظــر شهری،کاشــت گلهــای فصلــی، پاکیزگــی و نظافــت تمامــی معابــر و خیاباهــا و محــات ،رنــگ آمیــزی دیــوار 
هــای شــهری و جــداول، نصــب آالچیــق ،نصــب المان،نورپــردازی میادیــن، ایجــاد ایســتگاه اطــاع رســانی راهنمــای 
مســافر، ایجــاد کمــپ اســکان دائــم و موقــت مســافران، ســاخت و ایجــاد سرویســهای بهداشــتی ثابــت و آمــاده ســازی 
سرویســهای بهداشــتی پیــش ســاخته ، ســاماندهی و رنــگ آمیــزی تابلوهــای راهنمــای شــهری ، تهیــه و توزیــع نقشــه 
راهنمــای گردشــگری و ... گوشــه ای از خدمــات شــهرداری بوشــهر بــرای نــوروز 98 مــی باشــد. دکتــر امیــری ضمــن 
تقدیــر و تشــکر از همــکاران شــهرداری بخاطــر همراهــی و همدلــی در جهــت پیشــبرد کارهــای شــهر در ســال جــاری، 
از حاضریــن در ایــن نشســت خواســت تــا در چنــد روز باقیمانــده از ســال بــا بســیج تمامــی امکانــات و بــا گذاشــتن 
ــه ضمــن  ــد .وی در ادام ــاده نماین ــوروزی آم ــان ن ــار و مهمان ــرای اســتقبال از به ــرژی بیشــتر ، شــهر را ب ــت و ان وق
ــه انجــام  ــوروز ب ــام تعطیــات ن ــد در آســتانه عیــد و در ای تشــریح اقداماتــی کــه واحدهــای مختلــف شــهرداری بای
برســانند گفــت: انتظــار ایــن اســت کــه هــر کــدام از واحدهــا بــا جدیــت و اهتمــام ویــژه امــورات محولــه را در اســرع 
وقــت و بــا عالیتریــن کیفیــت و کمتریــن هزینــه بــه انجــام رســانند . شــهردار بنــدر بوشــهر خاطــر نشــان کــرد : یکــی 
از مــوارد مهــم در دیــدگاه عمــوم ، جلــوه و نمــود مدیریــت شــهری در خدمــات و فعالیــت هــای ویــژه ایــام نــوروز و 
کیفیــت میزبانــی از مهمانــان و گردشــگران نــوروزی مــی باشــد کــه مــی توانــد شــاخص مهمــی در ارزیابــی عملکــرد 
شــهرداری در اذهــان عمومــی و ناظــران تلقــی شــود .همچنیــن در ایــن نشســت از آمــاده ســازی دهکــده گردشــگری 
و ایجــاد تســهیات و همچنیــن غرفــه هــای نمایشــگاهی و تدابیــر الزم جهــت پارکینــگ خودروهــا تاکیــد شــد و در 
ادامــه هــر یــک از حاضریــن در ایــن نشســت نظــرات و پیشــنهادات خــود را جهــت ارائــه بهتــر امکانــات رفاهــی و 
گردشــگری بــرای مســافران نــوروزی و شــهروندان عزیــز و همچنیــن عملکــرد بهتــر ســتاد تســهیات نــوروز اعــام 

نمودنــد .
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بازدید شهردار و ریاست محترم شورای اسالمی شهر بوشهر از عمارت تاریخی ملک 

در راســتای تعامــل بــا ســازمان میــراث فرهنگــی و صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان بوشــهر ، جنــاب آقــای امیــری 
شــهردار بنــدر بوشــهر بــه اتفــاق هیــأت همــراه از عمــارت تاریخــی ملــک بازدیــد بعمــل آوردنــد،  در ادامــه ایــن بازدید 
معاونــت محتــرم سیاســی و امنیتــی اســتانداری بوشــهر در خصــوص مرمــت و احیــای بافــت عمــارت تاریخــی ملــک 
ــان  ــاس زحمــات آقای ــه پ ــان ب ــد. در پای ــه فرمودن ــور ســخنان مبســوطی ارائ ــه عمــارت مزب ــزوم توجــه بیشــتر ب ول
دهــدار ریاســت محتــرم شــورای اســامی شــهر بوشــهر و خورشــیدیان ســر پرســت قبلــی شــهرداری  بنــدر بوشــهر در 
مرمــت  و احیــای عمــارت یــاد شــده لــوح ســپاس از طــرف معاونــت محتــرم سیاســی و امنیتــی اســتانداری بوشــهر 

بــه مشــارالیهان اهــداء گردیــد
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بازدید دکتر سید نورالدین امیری شهردار بندر بوشهر از نمایشگاه 
مدیریت شهری و روستایی شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر، نمایشــگاه مدیریت 
شــهری و روســتایی شــهرداری هــا دهیــاری هــای سراســر کشــور توســط ســازمان شــهرداری هــا و دهیــاری هــای 
کشــور در شــهر بندرعبــاس برگــزار گردیــد .ایــن نمایشــگاه کــه بــه موضــوع  دســتاوردها و نمایــه هــای پیشــرفت در 
حــوزه مدیریــت شــهری و روســتایی پــس از انقــاب مــی پــردازد در محــل دائمــی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی بنــدر 
عبــاس برگــزار گردیــد و شــهرداری بوشــهر نیــز بــا نمایــش پــروژه هــای عمرانــی، بافــت شــهری ، بافــت تاریخــی و 
ارائــه کاالهــای فرهنگــی در آن شــرکت نمــود و مــورد اســتقبال خــوب بازدیــد کننــدگان قــرار گرفت.دکتــر امیــری 
ــور  ــا حض ــه ب ــه ک ــم افتتاحی ــرکت در مراس ــن ش ــگاه ضم ــاح نمایش ــا افتت ــان ب ــز همزم ــهر نی ــدر بوش ــهردار بن ش
مســئولین وزارت کشــور از جملــه دکتــر مهــدی جمالــی نــژاد معــاون عمــران و توســعه امور شــهری و روســتایی وزارت 
کشــور  و مســئولین شــهر بندرعبــاس و همچنیــن دکتــر ســتوده معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی و برخــی دیگــر از 
مدیــران اســتانداری بوشــهر در بنــدر عبــاس از غرفــه شــهرداری  بوشــهر و شــهرداری هــای اســتان بوشــهر بازدیــد 
ــن نمایشــگاه از مجموعــه شــهرداری  ــدرکاران ای ــاش دســت ان ــدر بوشــهر ضمــن تشــکر از ت ــد . شــهردار بن نمودن
بوشــهر بدلیــل حضــور موثــر در ایــن نمابشــگاه قدردانــی نمودنــد و ابــراز امیــدواری کردنــد کــه نتایــج آن در رونــد 
پیشــرفت امــور شــهری موثــر واقــع شــود . در ادامــه شــهردار بوشــهر از شــهرداری هــای دیگــر شــرکت کننــده در 

ایــن نمایشــگاه و همچنیــن شــرکت هــای مختلــف عمرانــی بازدیــد و بــا آنــان بــه گفتگــو نشســتند .
ــتاوردها و  ــث دس ــه مباح ــد ک ــزار گردی ــتایی برگ ــهری و روس ــت ش ــش مدیری ــز همای ــگاه نی ــیه نمایش در حاش
نمایــه هــای پیشــرفت در حــوزه مدیریــت شــهری و روســتایی پــس از انقــاب ، شــهر هوشــمند، وصــول مطالبــات 

ــد. ــاز آفرینــی شــهری و .... مطــرح گردی ــل تخصصــی ب ــی ، پ شــهرداری هــا ، روش هــا و راهکارهــای عمران

91



92

92



93

آماده سازی بندر بوشهر برای استقبال از نوروز ۱398
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 ایجاد ایستگاه اطالع رسانی ویژه گردشگران و مسافرین نوروزی در ورودی 
شهر بوشهر

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ، مهنــدس وحیــد 
واعظــی دبیــر ســتاد تســهیات ســفرهای نــوروزی و معــاون اجرایــی و خدمــات شــهری شــهرداری بنــدر بوشــهر بــا 
ــوروزی ، از برپایــی ایســتگاه اطــاع رســانی توســط مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن  ــژه برنامــه هــای ن تشــریح وی
الملــل شــهرداری در ورودی شــهر بوشــهر خبــر داد و گفــت : ایــن ایســتگاه در راســتای اطــاع رســانی نقــاط دیدنــی ، 
اماکــن تاریخــی و فرهنگــی و جاذبــه هــای گردشــگری و همچنیــن ارائــه بســته هــای فرهنگــی و گردشــگری  بــه 
شــهروندان و میهمانــان نــوروزی فعالیــت مــی کنــد . وحیــد واعظــی بــا بیــان اینکــه شــهرداری بنــدر بوشــهر امســال 
برنامــه هــای متنــوع و متعــددی را بــرای اســتقبال از ســال نــو و تعطیــات نــوروزی پیــش بینــی کــرده اســت ، اظهــار 
کــرد : نــوروز ، یکــی از آئیــن هــای ملــی ، هویــت ســاز و جــزو فرهنــگ ملــی مــا مــی باشــد کــه بــه تاییــد باورهــای 
دینــی مــا نیــز رســیده اســت . وی افــزود : شــهرداری بنــدر بوشــهر امکانــات وســیعی را بــرای مســافران و گردشــگرانی 
کــه از ســایر نقــاط کشــور بــه بوشــهر ســفر مــی کننــد پیــش بینــی کــرده و بــرای شــهروندان عزیــز بوشــهری نیــز 
کــه ایــام نــوروز را در بوشــهر حضــور دارنــد ، برگــزاری جشــن هــا و مراســمات شــاد و مفــرح فرهنگــی  بــا اســتفاده 
از ظرفیتهــا و توانمنــدی هــای هنرمنــدان بومــی و محلــی در نظــر گرفتــه شــده تــا باعــث ایجــاد نشــاط و شــادابی 
ــی ایســتگاه  ــه از برپای ــدر بوشــهر در ادام ــوروزی شــهرداری بن ــر ســتاد ســفرهای ن ــز گــردد . دبی ــردم عزی آحــاد م
اطــاع رســانی در مبــادی ورودی شــهر بوشــهر خبــر داد و گفــت : در ایــن ایســتگاه بســته هــای فرهنگــی شــامل 
نقشــه گردشــگری شــهر بوشــهر و مراکــز دیدنــی و تاریخــی و اقامتــی و تفریحــی در اختیــار میهمانــان و مســافران 
نــوروزی قــرار مــی گیــرد و مقاصــد و اماکــن دیدنــی و تارخــی و گردشــگری بــه شــهروندان و ســایر هموطنــان معرفــی 
مــی گــردد . واعظــی یــادآور شــد : بــا اســتقرار افــراد راهنمــا و پاســخگو در ایســتگاه اطــاع رســانی شــهرداری بنــدر 
بوشــهر ، اطاعــات الزم در خصــوص تورهــای گردشــگری ، مکانهــای اقامتــی دائــم و اســکان موقت)کانکس-جــادر-

خــود چــادری( و ...در اختیــار میهمانــان نــوروزی قــرار خواهــد گرفــت . وحیــد واعظــی در پایــان ضمــن دعــوت از 
هموطنــان بــرای ســفر بــه شــهر زیبــای بوشــهر ، تصریــح کــرد : طبــق برنامــه ریــزی و هماهنگــی هــای بعمــل آمــده  
تــاش شــده تــا در کنــار ایســتگاه اطــاع رســانی شــهرداری بنــدر بوشــهر ، جهــت رفــاه حــال همــه اقشــار مــردم  از 
خدمــات ســایر دســتگاه هــای موثــر در ایــن ایــام نظیــر : نیــروی انتظامــی ، هــال احمــر ، اداره کل میــراث فرهنگــی  
پلیــس راهنمایــی و رانندگــی ، آتشنشــانی و ...بــا ارائــه خدمــات پیــش بینــی شــده ، پذیــرای مســافران و گردشــگران 

نــوروزی باشــیم . 

94



95

همایش استقبال از بهار توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر بوشهر

دکتــر ســید نورالدیــن امیــری در همایــش اســتقبال از بهــار کــه توســط ســازمان مدیریــت پســماند بنــدر بوشــهر 
ــون  انجــام شــد ، اظهــار داشــت: بوشــهر یکــی از شــهرهای زیبــای کشــور اســت کــه ایــن طــراوات و زیبایــی مدی

ــان مــی باشــد. تــاش هــای شــبانه روزی پاکبان
وی افــزود: از روزی کــه ســکان شــهرداری بنــدر بوشــهر را بدســت گرفتــه ام ،نگاهــی ویــژه بــه پاکبانــان داشــته ام و از 
آنجــا کــه ایــن افــراد زحمتکــش تریــن و در عیــن حــال کــم ادعاتریــن همــکاران مــا در شــهرداری هســتند، تــاش 

کــرده ام کــه در همــه حــال پیگیــر مطالبــات و حقــوق آنهــا در عرصــه هــای مختلــف باشــم.
شــهردار بنــدر بوشــهر تصریــح کــرد: تــا روزی کــه در شــهرداری خدمــت گــذار مــردم بوشــهر باشــم ، خــود را نماینــده 
پاکبانــان مــی دانــم و اگــر بابــت قصــورات هــر کــدام از کارکنــان و مدیــران شــهرداری گذشــتی هــم بخواهــم بکنــم 
ــت و در  ــم گذش ــد نخواه ــال کنن ــان را پایم ــوق پاکبان ــد حق ــه بخواهن ــرادی ک ــر اف ــرایط از تقصی ــچ ش ــا در هی ام
چارچــوب قانــون بــا متخلفیــن بــه حقــوق ایــن قشــر زحمتکــش مقابلــه خواهــم کــرد. امیــری ادامــه داد: در روزهــای 
پایــان ســال قــرار داریــم و ســعی مــا ایــن اســت کــه بوشــهر را بــه میزبانــی از بهــار آمــاده کنیــم کــه حــق مــردم 
ــا یــک  ــاه گذشــته ب ــادآور شــد: از دو م ــا و توســعه یافتــه اســت. وی ی ــت، داشــتن شــهری زیب ــا اصال ــن شــهر ب ای
برنامــه روزشــمار بــرای اســتقبال از بهــار، شــهر بوشــهر را آمــاده کــرده ایــم و در 15 روز مانــده بــه پایــان ســال ســعی 
مــا ایــن اســت کــه کیفیــت را فــدای کمیــت نکنیــم. شــهردار بنــدر بوشــهر بــا اعــام ایــن کــه یکــی از مهمتریــن 
ســاختارذهایی کــه نقــش اساســی در رونــد آمــاده ســازی شــهر بوشــهر بــرای اســتقبال از بهــار دارد، ســازمان مدیریت 
پســماند اســت، گفــت: اگــر در ســال گذشــته شــهر بوشــهر بــه عنــوان یکــی از بهتریــن شــهرهای ایــران در ایــم نــوروز 
انتخــاب شــده مدیــون تــاش هــای کارکنــان شــهرداری مرکــز اســتان و بــه خصــوص ســازمان مدیریــت پســماند 
اســت. 430 پاکبــان کار تنظیــف شــهری و جمــع آوری پســماند در ایــام نــوروز را بــر عهــده دارنــد مهنــدس حســن 
شــجاعی پــور در ایــن آییــن ، اظهــار داشــت: در راســتای تنظیــف نقــاط مختلــف شــهری و بــه خصــوص محــات، 
ــروی  ــش نی ــا افزای ــوده و ب ــاه ب ــک م ــن طــرح ی ــزود: ای ــاز شــده اســت. وی اف ــار آغ ــروز طــرح اســتقبال از به از ام
ــت 15  ــن لغای ــفندماه و از اول فروردی ــت 29 اس ــه از 14 لغای ــی دو مرحل ــه ط ــتیم ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــانی ب انس
فروردیــن اقدامــات الزم در جهــت جمــع آوری پســماندهای شــهری و تنظیــف معابــر و خیابــان هــای اصلــی و فرعــی 
انجــام شــود.مدیر عامــل ســازمان پســماند شــهرداری بوشــهر تصریــح کــرد: بعــداز اجــرای طــرح اســتقبال از بهــار بــه 
ــه جمــع 400  ــان در ســواحل و محــات بوشــهر ب ــروی انســانی پاکب ــر نی ــوروزی ، 130 نف ــل ورود مســافران ن دلی
نفــری کنونــی پاکبانــان اضافــه مــی شــوند تــا چهــره زیبــای شــهر دســتخوش شــلوغی ایــام نــوروز نشود.شــجاعی 
پــور افــزود: پیــش از اجــرای طــرح اســتقبال از بهــار، در ســال گذشــته بــر اســاس آمارهــی رســمی اســتخراج شــده 
در ســطح کشــور، بنــدر بوشــهر بــه عنــوان زیباتریــن و بهتریــن شــهر در ایــام نــوروز معرفــی شــده کــه ایــن افتخــار 
مدیــون تــاش هــای شــبانه روزی و بــی وقفــه پاکبانــان هســتیم.وی عنــوان کــرد: امســال نیــز بــا برنامــه ریــزی کــه 

صــورت گرفتــه اســت قطعــا اولیــن شــهر در حــوزه جمــع آوری پســماند خواهیــم بــود. 
بوشهر رتبه اول جمع آوری پسماند در سطح کشور در اختیار دارد.
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تالش مضاعف مجموعه شهرداری برای داشتن نوروزی متفاوت

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ، شــهردار بنــدر 
بوشــهر اظهــار داشــت : شــهر بوشــهر بــه دلیــل داشــتن بهــاری مطبــوع و معتــدل و البتــه مردمانــی خــون گــرم و 

مهمــان نــواز ، همــواره پذیــرای تعــداد زیــادی مســافر نــوروزی از اقســا نقــاط میهــن اســامی بــوده و هســت .
دکتــر ســید نورالدیــن امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر از خریــد تعــداد 18 عــدد آالچیــق دارای کبــاب پــز بــا اعتبــاری 
معــادل 2/500/000/000 ریــال توســط حــوزه خدمــات شــهری شــهرداری بنــدر بوشــهر خبــر دادنــد کــه در محلهــای 
ــارک ریشــهر نصــب  ــدد در پ ــد و 9 ع ــارک مرواری ــدد در پ ــداد : 9 ع ــن تع ــاز  نصــب خواهــد شــد و از ای ــورد نی م
ــه هــای  ــرد ، یکــی از جاذب ــه ف ــا و منحصــر ب ــدازی زیب ــا چشــم ان ــارک ســاحلی ریشــهر ب ــزود : پ میشــود . وی اف
گردشــکری شــهر بوشــهر بــوده کــه عــاوه بــر مســافران نــوروزی و ســایر مهمــان هــا ، در طــول ایــام ســال نیــز مــورد 
اســتقبال شــهروندان بوشــهری قــرار مــی گیــرد و در حــال حاضــر بــه دلیــل موقعیــت خــاص ایــن پــارک و ارتفــاع آن 
از ســطح دریــا و جلوگیــری از خطــر ســقوط و افتــادن در دره ی نزدیــک آن ، عملیــات ترمیــم و بازســازی نــرده هــای 

حفاظتــی ) از جنــس بتــن و بــه طــرح چــوب (  از ابتــدا تــا انتهــای پــارک در حــال اجــرا مــی باشــد . 
همچنیــن ایشــان بیــان داشــتند کــه در بازدیدهــای میدانــی و البتــه تجربــه ی ســالهای گذشــته متوجــه شــدیم کــه 
یکــی از گایــه هــای مســافران نــوروزی ، کمبــود امکانــات بهداشــتی بــوده کــه در ایــن راســتا و بــه جهــت رفــاه حــال 
شــهروندان و رفــع ایــن نقیصــه بــه ویــژه در نــوار ســاحلی شــهر بوشــهر ) حــد فاصــل پــارک باســیدون تــا پــارک 
ریشــهر ( کــه بیشــترین ازدهــام جمعیــت در ایــن ایــام خــاص را دارد ، بــر همیــن اســاس حــوزه معاونــت اجرایــی و 
خدمــات شــهری شــهرداری بنــدر بوشــهر بــر اســاس مطالعــات آســیب شناســی و نیازهــای شــهر ، اقــدام بــه خریــد 
تعــداد 6 دســتگاه کانکــس ســرویس بهداشــتی نمــود ،کــه هــر کانکــس دارای 6  چشــمه ) در مجمــوع 36 چشــمه ( 
ســرویس بهداشــتی ، روشــویی ، آینــه و غیــره مــی باشــد  . در ادامــه مهنــدس ســلطانی معــاون عمرانــی شــهرداری 
بنــدر بوشــهر نیــز گفــت : عــاوه بــر سرویســهای بهداشــتی ســیار )کانکــس ( کــه بــه آنهــا اشــاره شــد ، تعــداد 8 
ــا نظــارت مهندســین ناظــر ایــن معاونــت بــه شــرح  ســرویس بهداشــتی بصــورت ثابــت ، توســط مجــری طــرح و ب

ذیــل در حــال ســاخت مــی باشــد:
1-پارک هنرمند ) 2 چشمه همراه با رختکن ( 

2-پارک جاشو ) 2 چشمه همراه با رختکن (
3-پارک تنگک اول ) 2 چشمه همراه با رختکن (

4-بازار ماهی فروشان ) 2 چشمه (
5-عمارت ملک ) 4 چشمه (

6-خیابان ساحلی قبل از ملی نفتکش ) 8 چشمه (
ــن نصــب  ــاع پایی ــتفاده در ارتف ــهولت در اس ــت س ــویی جه ــی و روش ــت فرنگ ــن  ) 2 چشــمه توال ــارک معلولی 7-پ

میشــود (
8-محوطه چرخ و فلک ) 6 چشمه ( 

9-محوطه چرخ و فلک ) 2 دستگاه نمازخانه (
ــه شــهر  ــدن ب ــرای آم ــز ب ــان عزی ــه هموطن ــوت از کلی ــان ضمــن دع ــدر بوشــهر ، در پای ــری شــهردار بن ــر امی دکت
بوشــهر گفتنــد : تمــام تــاش همــکاران در مجموعــه ی بــزرگ و زحمــت کــش شــهرداری همــواره بــر ایــن اســت 
کــه شــهروندان عزیــز و بــه ویــژه مســافران محتــرم ، نــوروزی متفــاوت و بــه یــاد ماندنــی را در شــهر زیبــای بوشــهر 

تجربــه کننــد .
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شهر به استقبال بهار می رود
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100

بازدید از ساحل بوشهر و بررسی و برنامه ریزی
 جهت ایجاد تسهیالت سفرهای نوروزی  بندر بوشهر
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حدیث خدمت

معاونت توسعه دمرییت و منابع
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معاونت توســعه مدیریــت و منابع نبض تپنده
 و قــوه محرکه شهـــرداری هاســت . درک 
جایــگاه و اهمیت نیروی انســانی در مسیـــر
 حرکــت رو بــه جلو ســازمان ، رمز اصلـــی
هـــداف کان و بی بــه ا  موفقیــت ، دستیـــا
 تحقق چشم انداز ترسیم شده برای شهرداری ها

 بشمار میرود. معاونت مذکور به عنوان محور اصلی
 و از جایگاه حساس و کلیدی برخودار می باشد.

 ایــن حــوزه مــی بایســت نقــش آفرینــی خــود را در جهــت حرکــت فعــال و توســعه مســتمر شــبکه 
ــام  ــی و انج ــی را برطراح ــز خاص ــه و تمرک ــت و توج ــه اس ــدی گرفت ــش ج ــش پی ــهرداری را بی ش
فعالیــت هــا و برنامــه هــای هدفمنــد بــه منظــور بهســازی و بــاز آفرینــی انگیــزش در نیــروی انســانی 

معطــوف دارد.
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اهم وظایف حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع 
ــی و  *تشــخیص و تعییــن اهــداف شــهرداری بنــدر بوشــهر در زمینــه هــای مال
اداری و تعییــن خــط مشــی و سیاســت هــای اجرایــی در چهارچــوب سیاســت هــا 

و اهــداف کلــی و ابــاغ برنامــه هــای و سیاســت هــای مصــوب
ــن اســتخدامی کشــوری و  ــا و قوانی ــه ه ــن نام ــق آیی ــرای دقی ــر اج ــارت ب *نظ
آییــن نامــه اســتخدامی شــهرداری هــا و قانــون کار و ســایر ضوابــط مربــوط بــه 

ــان شــهرداری ، ســازمان هــای وابســته ، شــرکت هــای وابســته  کارکن
*اتخــاذ تصمیــم در مــورد نیازهــای پرســنلی ، اســتخدام ، انتســاب و جابجایــی 

پرســنل بــا اخــذ نظــرات از هــر یــک از معاونــت هــای حــوزه مربوطــه
ــای  ــد ه ــاد درام ــت ایج ــذاری در جه ــت گ ــزی و سیاس ــه ری ــه ، برنام *مطالع

ــدار ــای پای ــه ه ــش هزین ــت کاه ــزی در جه ــه ری ــه و برنام ــدار و مطالع پای
*رســیدگی و اتخــاذ تصمیــم در مــورد پیشــنهادات واصلــه از واحــد هــای ذیربــط 
در زمینــه وصــول درامــد  شــهرداری و نظــارت و تهیــه و تنظیــم طــرح هــای الزم 

جهــت تصویــب مقــام مافــوق و مراجعــه ذیصــاح
*مطالعــه و بررســی نظــام هــای مختلــف رفاهــی در شــهرداری)طرح هــای رفاهی 

ــرای کارکنان شــهرداری( ب
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*از روي گزارش عملکرد می توان به شرح وظایف واحد پی برد

*فعالیتهاي مهمی که در بازه هاي زمانی مختلف انجام می شود لیست می شوند

*واحدهاي مختلف براي توسعه وبهبود مستمر خود برنامه ریزي می کنند

*موجب رقابت بین افراد وواحدهاي مختلف سازمان می شود

*حس همکاري وروحیه تیمی را بین افراد یک واحد افزایش می دهد

*افراد پرکار شناسایی می شوند وموجب تشویق کارمندان موثر می شود

*واحدهاي مختلف سازمان براي انجام فعالیتهاي اثر بخش برنامه ریزي می کنند

*همه افراد سازمان از فعالیتهاي یکدیگر مطلع می شوندومی توانند در مورد تاثیر کارهاي بخش هاي 

مختلف روي یکدیگر آگاهی یابند

فواید گزارش عملکرد
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ساختار سازمانی معاونت توسعه و منابع
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گزارش عملکرد امور مالی
بودجه درآمدها و منابع تامین اعتبار 
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گزارش شش ماهه درآمدهای شهرداری 
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دارائي هاي غیر جاري -دارائیهاي در جریان تکمیل-پروژه هاي عمراني

108



109

قیمت تمام شده و هزینه ها-هزینه هاي جاري
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بودجه مصوب و عملکرد عمراني سال 97 ۱3
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عملکرد شش ماهه دوم سال97 ۱3به سازمانها 
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در آمدها و منابع تامین اعتبار بر اساس بودجه مصوب سال 97 ۱3

گزارش عملکرد مدیریت درآمد 
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شرح مختصر وظایف اداره امور پیمان به اختصار 

      

*برگزاري استعالمات و مناقصات و مزایده ها و عقد قرارداد با پیمانكاران و مشاوران در جهت 

*تحقق تعهدات بودجه ای از محل اعتبارات داخلی و استانی 

*تهیه و تنظیم اسناد مناقصات و مزایدات و برگزاری آن

* تهیه و  تنظیم قراردادها و سیر مراحل قانونی ابالغ آن

*مستند سازی پرونده ها جهت بایگانی و یا پاسخگویی به ارگان های نظارتی 

گزارش عملکرد مدیریت اداره امور پیمان 

113



114

ساختار سازمانی اداره امور پیمان  
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فرایند برگزاري مناقصات 
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تقسیم بندي قرارداد ها بر اساس محل تامین اعتبار 
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گزارش نحوه ارجاع کار 
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آمار مکاتبات اداري 
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فن آوري مورد استفاده فن آوري مورد استفاده : 

122



123

شرح وظایف اداره امور پیمان 

*تهیه و تنظیم برگ شراط مناقصه و مزایده 

*تهیه و تنظیم برگ شرایط استعالم 

*تهیه و تنظیم پیوست ها و ضمائم مناقصه 

*تهیه و تنظیم قراردادهاي مورد نیاز واحد هاي درخواست کننده اعم از پیمانكاری و یا مشاوره 

*بررسي و اعالم نظر کارشناسي در خصوص قراردادهاي ارسالي از واحد هاي درخواست کننده 

*تهیه و طراحي فرم هاي مورد نیاز 

*بررسي مدارک و اسناد مورد نیاز جهت تنظیم قرارداد 

*تهیه و تنظیم بانک اطالعاتي در خصوص قراردادهاي منعقده 

*استخراج و ارائه آمار در خصوص قرارداد هاي منعقده 

*مطالعه و رعایت دستور العمل ها بخشنامه ها و آیین نامه هاي مالي و معامالتي در خصوص تنظیم 

*مفاد شرایط و قراردادهاي تنظیمي 

*درج مناقصات و مزایدات در سامانه الكترونیكی دولت ) ستاد ( 
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*شرکت در جلسات همایش ها و نشست هاي مرتبط طبق دستور مسئول واحد درخواست کننده 

*تنظیم آگهي مناقصه و یا مزایده جهت درج در روزنامه 

*بروز رساني سایت مناقصات و مزایده ها 

*تعیین وقت بازگشایي پاکات و هماهنگي با واحد ها و اعضاي محترم کمیته بازگشایي پاکات مناقصه و 

مزایده 

*برگزاري جلسات بازگشایي پاکات و تنظیم صورت جلسه 

*بایگاني مستندات مناقصات برگزار شده 

*بررسي و پاسخگویي به نامه هاي ارجاع شده به امور مناقصات 

*بایگاني نامه ها بخشنامه ها و مدارک و سوابق مربوط به قرارداد واحد ها 

شرح وظایف اداره امور پیمان 
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*ثبت قراردادهاي منعقد شده در سیستم رایورز 

*تهیه پیش نویس شرایط مناقصه و قراردادها و ارسال آن با آدرس پست الكترونیكي نماینده ها 

تنظیم قراردادها 

*بازنگري فرمت کلي قراردادها و شرایط مناقصه 

*پاسخگویي به مراجعین از واحد ها و شرکتهاي طرف قرارداد آنها 

*پاسخگویي به سواالت تلفني و راهنمایي افراد و شرکتهاي طرف قرارداد، شرکتهاي متقاضي شرکت در 

مناقصه ها ، جهت رفع ابهامات موجود و یا ارسال اطالعات مورد نیاز آنها از طریق فاکس 

شرح وظایف اداره امور پیمان 
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گزارش عملکرد اعتبارات استانی 
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گزارش عملکرد ذیحسابی

اعتبارات

 استانی

 سال 97 

شهرداری

 بوشهر
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مقایسه اعتبارات مصوب و تخصیصی و
 هزینه کرد از محل اعتبارات استانی   

128



129

گزارش عملکرد امور اداری  

آمار مکاتبات و نامه های اداری 

129

تعداد ابالغ افزایش ساالنه : 391

تعداد نامه های تمدید  : 100
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*ارسال آمار به سازمان ها و ادارات استان 
*آماده سازی و تشكیل کمیته انضباطي

*ارسال نامه های هیات تخلفات اداری
*جمع آوری و محاسبه مرخصی پرسنل

*کنترل سیستم حضور و غیاب 
*صدور برگ مأموریت پرسنل 

*کلیه امور مربوط به رفاه پرسنل و بازنشستگان ) پرداخت کمک هزینه فوت و ازدواج  و تولد فرزند پرسنل ....(
*صدور احكام بازنشستگان وزارتي و افزایش حقوق

*انجام کلیه مراحل بازنشستگي پرسنل کارگري و کارمندي
*ورود کارکرد ماهیانه پرسنل و بستن سیستم حقوق و ارسال آن به مالي 

*بررسي پیشنهادات همكاران 
*بررسی درخواست به کار متقاضیان کار

*حقوق و دستمزد که شامل برقراری اضافه کاری ، کسورات ، ماموریتها ، غیبت ،بیماری و ... می باشد.
*پاسخگویی به کلیه پرسنل اعم از شهردار ، معاونین و ....
*پاسخ دهی کلیه نامه ها و مكاتبات در حوزه امور اداری 

*تهیه آمار و گزارش از سیستم رایورز
*آموزش مقدماتی و پاسخ دهی و ارائه مطالب و تجارب به کلیه سازمان های وابسته به شهرداری به صورت 

تلفنی و حضوری
*پاسخ دهی به بانكها در خصوص کسورات بانكی

*صدور ابالغ کارکنان
*بررسی پست های سازمان جهت شاغلین رسمی و پیمانی

*فرم ارزشیابی کارکنان 
*انجام نامه های ضمانت ، معرفی به بانک ، گواهی اشتغال به کار ، تاییدیه تحصیلی کارکنان
*انجام نامه های دادگاهی کارکنان از قبیل اخطاریه و ابالغیه و ... با هماهنگی واحد حقوقی

*پیگیری وام های پرسنلی ) شاغلین و بازنشستگان(
*تهیه لوح تقدیر و کارت هدیه جهت بازنشستگان 

*پیگیری قطع حقوق وظیفه بگیران تا مرحله برقراری مجدد حقوق
*برقراری کسر حقوق شاغلین و بازنشستگان 

*پاسخگویی به کلیه پرسنل اعم از شهردار ، معاونین و ....
*پاسخ دهی کلیه نامه ها و مكاتبات در حوزه کارگزینی

*تهیه و بررسی فرم سوابق خدمتی جهت کارکنان رسمی به منظور  ارتقاء گروه و انتصاب
*انجام فعالیت های الزم در زمینه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگری کارکنان ) از قبیل جمع آوری 

*درخواست ها ، تاییدیه گرفتن درخواست ها از طرف مسئول کارگران ، بررسی درخواست کارکنان از *طریق 
کتاب طرح طبقه بندی مشاغل کارگری ، تنظیم صورتجلسات کمیته در صورت شرایط احراز *کارکنان( 

*درخواست کارکنان در کمیته طرح طبقه بندی مشاغل کارگری ارتقاء گروه و تغییر شغل )پست( می باشد.
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*پیگیری سختی و زیان از سازمان تامین اجتماعی و اداره کار
*افزایش ساالنه 
*تمدید قرارداد

*بررسی گروه های شغلی پرسنل
*حق اوالد – فوق العاده ویژه – برقراری حقوق پرسنل مامور بخدمت

*صدور احكام معوقه کارگران و کارمندان
*صدور احكام حق جبهه کارگران

*بررسی درخواست کارکنان در مورد معوقه های موجود در حكم و صدور احكام مربوط 
*ورود و ثبت پرسنل در سیستم رایورز

*بررسی و انجام مراحل ارتقاء گروه همكاران
*صدور حكم میان دوره ای کارگران)افزایش حق اوالد-کاهش حق اوالد-ایثارگری-ارتقاء-عائله مندی و اصالحیه 

ها و...(
*اسكن پرونده های جدید)کارکنان اتوبوسرانی و...(

*بررسی سوابق گذشته کارگران و برقراری معوقه سختی شغل کارگران
*صدور حكم نوبت کاری جهت پرسنل با توجه به گزارش مسئول مربوطه 

*انجام فرم سوابق خدمتی و فرم شورای اداری و استخدامی
*بررسی مشكالت سیستم رایورز و مكاتبه جهت اصالح آن و پیگیری صدور فرم های بازنشستگی سخت و زیان 

آور
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* تهیه و تدوین برنامه استراتژیک ، راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری .

* بررســی و تدقیــق راهبردهــا ، سیاســت هــا و اهــداف کمــی برنامــه میــان مــدت شــهرداری 

)برنامــه 5 ســاله (.

* بررســی و تعیــن جهــت گیــری اصلــی و چارچــوب پایــه ای برنامــه اســتراتژیک و راهبــردی 

عملیاتــی شــهرداری .

* بررسی و تایید زمان بندی برنامه استراتژیک و در صورت لزوم بازنگری در آن .

* بررســی و تاییــد کلیــات برنامــه اســتراتژیک شــامل اعتبــار اختصــاص یافتــه بــه هــر یــک از 

معاونتهــا ، ســازمانها و مناطــق .

* بررسی و تایید نظر سنجی ها ، چشم انداز ها ، راهبردها و سیاست ها .

* فراهــم آوردن بســتر مشــارکت فعــال تمامــی گــروه هــا ی ذینفــع شــهری شــامل ســازمانهای 

مــردم نهــاد ، بخــش خصوصــی و متخصصیــن مرجــع شهرســازی و مدیریــت شــهری در تهیــه 

و تدویــن برنامــه اســتراتژیک شــهرداری .

ــان  ــل ســنجش و زم ــدی قاب ــن شــاخص هــای کلی ــق مقاصــد توســعه شــهری و تعی * تدقی

ــه آن هــا . ــرای رســیدن ب بنــدی شــده ب

* تهیه و تدوین سند راهبردی توسعه شهر به صورت فرابخشی و ترسیم آینده شهر .

ــد در  * تعییــن راهبردهــای توســعه شــهر و تشــخیص راهبردهایــی کــه شــهرداری مــی توان

قالــب آن هــا ایفــای نقــش نمایــد .

   

عملکرد مدیریت برنامه ریزی و توسعه 
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* پشــتیبانی اطاعاتــی و آمــاری از حــوزه هــای مختلــف شــهرداری از طریــق 

ارائــه گــزارش هــای تحلیلــی از عملکــرد حــوزه هــای مختلــف .

* تهیه و تدوین آیین نامه مطالعات و پژوهش شهرداری بندر بوشهر 

* نظــم بخشــی بــه فعالیــت هــای شــهرداری و ایجــاد هماهنگــی بین بخشــی های 

مختلف درون ســازمانی شــهرداری .

ــاغ و  ــورای اداری و اب ــن و ش ــورای معاونی ــات ش ــم جلس ــزاری منظ * برگ

ــور. ــات مذک ــات جلس ــری مصوب پیگی

* ســایر وظایــف حســب مــورد کــه از جانــب معــاون توســعه مدیریــت و منابــع  

ابــاغ مــی گــردد .
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آموزش
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136

ــات  ــام خدم ــا تم ــه ب ــش ماه ــاط ش ــورت اقس ــد بص ــکی لبخن ــرارداد دندانپزش ــاد ق انعق

دندانپزشــکی 

انعقاد قرارداد عینک رائین جهت معاینه چشم با تمام خدمات چشم پزشکی 

انعقاد قراردادبیمه تکمیلی حافظ 

انعقاد قراردادبا خانه معلم 

نصب پارتیشن میز خدمات 

نصب پارتیشن معاونت عمرانی ، معاونت شهرسازی ،خزانه و پدافند غیر عامل 

سفر تفریحی ویژه پرسنل بانوان به گناوه 

بهسازی و بازسازی مجدد طبقه اول ) محوطه فضا سبز(  

عملکرد  اداره خدمات و رفاه
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حدیث خدمت

حوزه معاونت فنی و عمرانی



138

مقدمه 

ــران  ــاي کان عم ــرح ه ــراي ط ــده دار اج ــهر عه ــدر بوش ــهرداري بن ــي ش ــي و عمران ــت فن معاون
ــود  ــا و وج ــرح ه ــن ط ــروع ای ــوص ش ــري در خص ــم گی ــز تصمی ــور تمرک ــه منظ ــوده و ب ــهري ب ش
دیــدگاه کلــي درخصــوص شــهر بعنــوان یــک سیســتم یکپارچــه و پیچیــده و لــزوم انجــام مطالعــات 
و طراحــي ، اجــراي کلیــه پــروژه هــاي فنــي و عمرانــي را بــا توجــه بــه الویــت هــا و نیازهــاي تعییــن 
شــده در چارچــوب برنامــه هــاي مصــوب و سیاســت هــاي شــهرداري بنــدر بوشــهر ، برعهــده دارد.
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مطالعه ، کارشناسی و برنامه ریزی اجرای
 تقاطع غیر همسطح شهید مطهری
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مطالعه ، کارشناسی و برنامه ریزی احداث پارک ساحلی لیان
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مطالعه ، کارشناسی و برنامه ریزی اجرای گذر سرتل به نیروگاه
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مطالعه ، کارشناسی و برنامه ریزی اجرای راستگرد میدان غدیر 
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مطالعه ، کارشناسی و برنامه ریزی اصالح هندسی نقاط و گره های 
ترافیکی شهر بوشهر 
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تحویل قطعی دهکده گردشگری به شهرداری بندر بوشهر
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آسفالت کوچه ها
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آسفالت کوچه ها

روکش آسفالت معابر اصلی
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بازگشایی گذر۱۶ متری سینگر

بازگشایی گذر میدان انتظام به جفره 
و اجرای آسفالت کانال و پیاده رو 
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بازگشایی گذر میدان انتظام به جفره و اجرای آسفالت و کانال و پیاده رو 

زیرسازی و آسفالت گذر شرقی جاللی ، شورای حل اختالف، سایپا کاردانی 

149



150

بازگشایی فاز یک گذر شاهمیری و اجرای آسفالت و کانال و پیاده رو 
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سنگ فرش پیاده رو ها و معابر
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بهسازی پیاده رو خیابان فردوسی ، جمهوری و معلم

موزاییک فرش و بهسازی اطراف میادین معراج ، قدس، رئیسعلی دلواری
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بهسازی پیاده رو خیابان فرهنگ

بهسازی پیاده رو نوارساحلی حدفاصل رافائل تا پارک مرجان
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پارک ها و فضای سبز

اجرای فاز اول پارک  باغ بهزاد
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احداث و تکمیل پارک مروارید فاز ۴
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احداث پارک  توانیابانجسمی
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احداث پارک محله ای تنگک اول
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افتتاح پارک لیل - میدان آزادی تا شهرک نیایش  

بهسازی پارک محله ای شنبدی 
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بهسازی پارک پرندگان 

مرمت و بازسازی
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بهسازی گذر کوتی و فدک و دانشکده معماری
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اجرای کانال دفع آب های سطحی

اجرای کانال و کانیو در سطح شهر )تنگک اول،تنگک دوم،تنگک سوم 
ریشهر،امامزاده سرتل،رایانی،جاللی،شغاب،بهمنی،دواس،مخبلند(
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احداث سرویس بهداشتی ، پارکینگ و نمازخانه
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تکمیل و زیباسازی تقاطع غیر همسطح آزادی
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 اصالح هندسی و رفع گره ترافیکی سه راهی ریشهر-امامزاده
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 اصالح هندسی و رفع گره ترافیکی میدان انتظام
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تخریب و ترمیم و اجرای سنگ جدول
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کارخانه آسفالت شهرداری بندر بوشهر
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بارگیری سنگ جدول از شغاب کارگاه ماهینی به کارگاه اداره فنی امانی )چندین مرحله(   
بارگیری و حمل سنگ جدول و مصالح مازاد از حاشیه تقاطع غیر همسطح   

خیابان مالصدرا   
انتهای کوچه آسیاب ) بارگیری و حمل نخاله(   

کوی رایانی مهر 39 ) بارگیری نخاله (   
خیابان عالی آباد فرعی پردیس9 )بارگیری و حمل سنگ جدول و مصالح ، بارگیری نخاله (   

خیابان باغ زهرا گذر زیر طاق ) بارگیری و حمل نخاله (   
خیابان تنگک 1 کوچه بوشهر توسكا )بارگیری نخاله (   

خیابان تنگک1 گذر کنار نمایندگی سایپا ) بارگیری و حمل نخاله (   
خیابان صلح آباد پشت مدرسه امام خمینی ) بارگیری و حمل نخاله (   

خیابان شكری پیاده رو نبش فردوس 15 )بارگیری و حمل نخاله(   
خیابان امامزاده انتهای کوچه زمین نادری )بارگیری و حمل نخاله(   

خیابان توحید خ قبر ژنرال )بارگیری و حمل نخاله(   
خیابان عاشوری کوچه نباتخور روبروی مدرسه قدس )بارگیری و حمل نخاله(   

بارگیری و حمل سه بشكه گازوئیل به کارخانه آسفالت به طور هفتگی   
بارگیری و حمل گازوئیل جهت ماشین آالت راه سازی در محل پروژه   

بارگیری و حمل لوازم و کارگرها به محل کار بصورت روزانه   
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* اصاح هندسی سه راهی صدف با جانمایی عائم ترافیکی و ایجاد دور برگردان و همچنین نصب چراغ
 راهنمایی و رانندگی  در تقاطع صدف 

* ایجاد دور برگردان خیابان جفره همراه با عائم ترافیکی جهت کاهش ترافیک سه راهی صدف 
ــم ترافیکــی جهــت در میــدان انتظــام و ایجــاد دور برگــردان در ضلــع شــمالی  * اصــاح هندســی و جانمایــی عائ
میــدان ابتــدای بلــوار شــهید چمــران واحــداث رفیــوژ در ابتــدای خیابــان شــهید نســترن بــا ســرعتکاه وعائــم ترافیکی 

در جهــت کاهــش ترافیــک 
*اصاح هندسی خیابان خیبر با احداث جدا کننده رفیوژ وسط جهت تفکیک و عدم تداخل خودروها 

* اصاح هندسی سه راهی ریشهر با نصب عائم ترافیکی در جهت روان سازی ترافیک 
* اصاح هندسی سه راهی امامزاده عبدالمهیمن با نصب عائم ترافیکی 

* اصــاح ترافیکــی موقــت در ســه راهــی انقــاب بــه منظــور نظــم دهــی در رفــت و آمــد خودروهــا بــا نصــب عائــم 
ــل ترافیکی  کام

* نصــب و راه انــداری چــراغ راهنمایــی و رانندگــی در میــدان ســاعت ، بــا توجــه بــه مصوبه شــورای هماهنگــی ترافیک 
شهرستان 

* خرید و نصب 26 سرعتکاه جدید در سطح شهر و حومه و برچیدن سرعتکاه های فرستوده 
* احــداث12 ســرعتکاه آســفالتی در محــات  ســرتل، تنــگک، شــغاب، شــهرک امــام، انتهــای بلــوار امــام عــی )ع( بلوار 

آیــت اهلل طالقانــی، خیابــان والفجر  
* اجرای خط عابر پیاده در 60 نقطه از شهر و حومه با توجه به بازگشایی مدارس در مهر1397

* نقاشی و آشکار سازی سرعتکاه های سطح شهر و حومه 
* نصب جدا کننده ایمنی و استوانه ترافیکی در خیابان آزادگان به منظور حرکت روان و ایمنی بیشتر 

* ساخت تابلو جدید اعام مسیر در وروردی تنگک ها 
* ایجاد دور برگردان در خیابان امام خمینی )ره( در ضلع شمال و جنوب میدان ساعت جهت کاهش ترافیک 

* مســدود نمــودن چهــار دور برگــردون در تقاطــع عاشــوری ، چهــار راه فضیلــت ، روبــروی پــارک پرنــدگان خیابــان 
ســاحلی خلیــج فــارس نرســیده بــه ســه راهــی انقــاب 

ــا اســتوانه ترافیکــی و جداکننــده و عائــم در خیابــان  * اصــاح ترافیکــی ســه راهــی شــغاب بعــد از چــرخ فلــک ب
یکطرفــه شــغاب و مســدود نمــودن دور برگــردان شــغاب بــه منظورایمنــی بیشــتر و رفــع خطــر حادثــه هــای احتمالی 
*نصــب جداکننــده ایمنــی و اســتوانه ترافیکــی در خیابــان آزادگان و جمــع آوری جداکننــده هــای فرســوده بــه منظور 

ــتر   ایمنی بیش

اقدامات و انجام طرح های ترافیکی در سطح شهر و حومه
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حدیث خدمت
حوزه معاونت ارجایی و خدمات شهری
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مقدمه 

حــوزه معاونــت  اجرایــی و خدمــات شــهري متولــي مســائل و امــور مرتبــط بــا بحــث خدمــات شــهري اســت و 
رفــع نیــاز شــهروندان در ایــن مــوارد بــر عهــده ایــن معاونــت و ســازمانها و واحدهــاي زیــر مجموعــه آن مــي 
باشــد. ایــن معاونــت بــر اســاس گســتردگي شــرح وظایــف خــود داراي ســازمان هــاي بــا اساســنامه مســتقل و 
مدیریــت هایــي اســت کــه بــر کلیــه وظایــف خدمــات شــهري نظــارت داشــته و مســتقیماً مســئولیت پیگیــري 

امــور را دارا مــي باشــند .

 اهم وظايف اين معاونت بشرح ذيل مي باشد : 

* سیاستگذاري ، برنامه ریزي ، هماهنگي و نظارت بر امور خدمات شهري 
*برنامه ریزي و نظارت بر ایجاد و توسعه فضاي سبز 

*شــرکت و عضویــت در ارکان ســازمان هــاي خدماتــي وابســته به شــهرداري و مســتند مــاده 84 قانون شــهرداریها 
مرتبــط بــا حــوزه خدمــات شــهري و نظــارت بــر حســن انتظــام و گــردش امــور ســازمان هــاي وابســته مربوطــه 

از نظــر نیــل بــه اهــداف پیــش بینــي شــده در اساســنامه آنهــا 
*نظــارت بــر حســن انتظــام امــور انهــار و مســیل هــاي شــهري و هماهنگــي در جهــت آمــاده ســازي و اســتفاده 

بهینــه از آنهــا
* سیاستگذاري ، برنامه ریزي و نظارت بر نظافت شهر اعم از جمع آوري و حمل زباله ، دفن

ــون شــهرداري هــا  ــل مــاده 55 قان ــا بندهــاي ذی * نظــارت برحســن انجــام امــور وظایــف شــهرداري ارتبــاط ب
ــا خدمــات شــهري(  )مرتبــط ب

* نظــارت بــر گــردش امــور کمیســیون هــاي ذیربــط در امــور اجرایــي شــهر از قبیــل کمیســیون بنــد 20 مــاده 
55 ، کمیســیون ایمنــي اماکــن عمومــي و ســتادهاي اجرایــي خدمــات شــهري.

* نظارت بر فعالیت هاي امور تأسیسات و زیباسازي شهري و شرکت در شوراي مشورتي مربوطه
* نظارت برامور ایمني شهر از نظر پیشگیري از بروز خطرات وحوادث وسوانح غیر مترقبه

* ارائه خدمات شهري از قبیل سد معبر، برفروبي، پیشگیري از خطر سیل
*نظــارت برگــردش امــور خدمــات موتــوري وســائط نقلیــه شــهرداري از نظــر انجــام تغییــرات وبرنامــه ریــزي کار 

واحدهــاي تابعــه
*پیگیــري احــداث موسســات عــام المنفعــه در ارتبــاط بــا وظایف شــهرداري دراجــراي مــاده 55 قانون شــهرداریها 

از قبیــل ســرویس هــاي بهداشــتي عمومــي وغیره
* نظارت برحسن انتظام امور مربوط به متوفیان شهر و آرامستان وغسالخانه

* رســیدگي وتعییــن خــط مشــي واحدهــاي تابعــه وصــدور دســتورالعملهاي اداري درمــورد بهبــود امــور مربــوط 
بــه آنهــا بــا رعایــت سیاســت کلــي شــهرداري وراهنمائیهــاي شــهردار

* شرکت درکمیسیونهاي مربوط به پیشگیري از بروز خطرات وحوادث وسوانح غیر مترقب
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حوزه معاونت اجرایی و خدمات شهری
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اجرای نقاشی دیواری در سطح شهر 

طراحی و اجرای نقاشی های گرافیکی بر روی دیوار دانشگاه خلیج فارس
)جداره شمالی، واقع در بلوار شهیدماهینی(

نقاشــی هــای دیــواری یکــی از ارکان زبیاســازی شــهر بــه حســاب مــی آیــد کــه موجــب زیبایــی شــهر و تزریــق 
روح شــادابی بــه شــهروندان مــی گــردد . لــذا بــه منظــور افزایــش زیبــا هــای بصــری شــهر ، برخــی دیوارهــای  

ســطح شــهر بــا طــرح هــای گرافیکــی زیبــا شــد . 
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اجرای نقاشی های هندسی واقع  در خیابان ساحلی
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نورپردازی المان های جدید گلدانی میدان امام خمینی )ره( 
 در چهار نقطه میدان

194

نورپردازی المان های میدان شهید بشکوه 
 و ایجاد فضایی زیبا و هارمونیک
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نصب المان نوشتاری بوشهر
ــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ، دکتــر ســید  ب
نورالدیــن امیــری اظهــار کــرد : در راســتای ایجــاد جلــوه هــای بصــری و زیبــا ســازی محیــط شــهری، شــهرداری بندر 

بوشــهر اقــدام بــه ســاخت و نصــب المــان هایــی در ســطح شــهر کــرده اســت.
امیــری در ایــن خصــوص گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه ارتقــاء کیفیــت معابــر و زیبــا ســازی محیــط شــهری یکــی از 
شــاخص هــای افزایــش نشــاط و ســامتی در بحــث جامعــه ایمــن بشــمار مــی رود لــذا برنامــه نصــب جلــوه هــای 
ویــژه بصــری در ســطح شــهر در دســتور کار شــهرداری قــرار گرفتــه و بــه تدریــج المــان هــای بیشــتری متناســب بــا 
فرهنــگ و آداب اســامی و اســتفاده از باورهــا و نمادهــای بومــی و فولکوریــک تهیــه و در نقــاط مختلــف شــهر نصــب 

خواهــد شــد.
امیــری در ادامــه افــزود: ســاخت و نصــب المــان، آب نمــا و ســایر امکانــات از وظایــف شــهرداری در جهــت زیبــا ســازی 
ســطح شــهر مــی باشــد امــا از مــردم عزیــز هــم انتظــار داریــم تــا در  حفــظ و نگهــداری ایــن وســایل کوشــا و بــا 

شــهرداری همــکاری کننــد .
ــی و خدمــات شــهری شــهرداری بنــدر  ــا تــاش و نظــارت حــوزه اجرای ــن المــان ب بدیهــی اســت آمــاده ســازی ای

بوشــهر انجــام پذیرفــت .
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به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر :  المان های
 شهری به عنوان عنصر شاخص از شهر وابزاری  ارزشمند برای معرفی هویت شهر می باشند. المان ها 

مــی تواننــد آینــه ای تمــام نمــا از هویــت و فرهنــگ یــک شــهر باشــند، ارزش هــای بصــری مهــم تریــن بخــش از 
کیفیــت هــای محیطــی را تشــکیل مــی دهنــد. ادراک شــهروندان از کیفیــت هــای بصــری شــهر وابســته بــه ســیما و 
منظــر شــهری اســت ،کــه توســط شــهروندان مطلــوب تلقــی مــی شــود. در ایــن خصــوص حــوزه معاونــت اجرایــی و 
خدمــات شــهری شــهرداری بنــدر بوشــهر همزمــان بــا بزرگداشــت روز بوشــهر و در آســتانه فــرا رســیدن عیــد نــوروز 
وهمچنیــن در راســتای ایجــاد جلــوه هــای بصــری و ارتقــاء شــاخص هــای مبلمــان شــهری  اقــدام بــه جانمایــی و 
نصــب المــان نوشــتاری بــا ابعــاد 75/2 متــر ارتفــاع و 18 مترطــول از جنــس پروفایــل لولــه  صنعتــی 9 ســانتی متــری 
و رنــگ المــان از نــوع رنــگ اپوکســی نمــود و گفتنــی اســت در چنــد روز آینــده شــاهد جانمایــی و نصــب المــان 

جدیــد در میــدان المپیــک  خواهیــم بــود.
وحیــد واعظــی معاونــت اجرایــی و خدمــات شــهری شــهرداری بنــدر بوشــهر در ایــن خصــوص عنــوان نمودنــد نصــب 
ــا ســازی ســیمای شــهری مــی شــود کــه یکــی از  ــر و زیب ــاء کیفیــت معاب ــا در ســطح شــهر باعــث ارتق المــان ه
شــاخص هــای افزایــش نشــاط بشــمار مــی رود ،لــذا ایــن حــوزه در راســتای تغییــر چهــره و نمــای عمومــی ســطح 
شــهر بــا بهســازی المــان هــا و افــزودن المــان هــای جدیــد در دســتور کار خــود قــرار داده اســت .در پایــان بیــان 
نمودنــد ارتقــاء شــاخص هــای مبلمــان شــهری در کل مثبــت ارزیابــی میشــود و مــی توانــد گام هــای مفیــدی در 
جهــت حرکــت بــه ســمت تغییــر چهــره شــهر و زیبــا شــدن آن باشــد چنــد روز آینــده  شایســته اســت  بــا توجــه بــه 
اینکــه ســاخت ونصــب المــان هــا و ســایر امکانــات از وظایــف شــهرداری در جهــت زیبــا ســازی منظــر شــهری مــی 
باشــد از شــهروندان نیــز خواســتند در حفــظ و نگهــداری ایــن وســایل بــا شــهرداری همــکاری الزم را بــه عمــل آورنــد.

نصب المان میدان المپیک
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نصب سایه بان هیدرولیکی در میدان تشریفات شهر بوشهر

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ، معــاون اجرایــی و 
خدمــات شــهری شــهرداری بنــدر بوشــهر از نصــب  یــک عــدد ســایه بــان هیدرولیکــی بــه صــورت آزمایشــی در میــدان 

تشــریفات شــهر بوشــهر خبــر داد .
وحیــد واعظــی  بیــان کــرد : ارتفــاع ایــن ســایه بــان 8 متــر مــی باشــد کــه شــعاع   100  متــر مربــع را پوشــش مــی 
دهــد و  جنــس آن از پارچــه ) ســبک منعطــف و داکــرون پانامــا ( و اتصــاالت فــوالدی بــا روکــش کرومــات  مــی باشــد . 
ابعــاد فونداســیون 5*5  مترمربــع بــا ضخامــت 50 ســانتی متــر بتــن مســلح بــا عیــار 450 کیلوگــرم ســیمان می باشــد .

ــودن و اضافــه کــردن  ــان دارای آبشــن هــای مختلفــی نظیــر موزیــکال ب واعظــی در ادامــه بیــان کــرد : ایــن ســایه ب
نورپــردازی و مــه پــاش و هوشــمندی بــه جهــت وقــوع بــاد شــدید و بســته شــدن خــودکار مــی باشــد و در صورتــی کــه 

ســازه اجــازه دهــد ایــن آبشــن هــا را مــی توانیــم بــه ســازه اضافــه کنیــم .
وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد : نصــب ایــن ســایه بــان  بــه صــورت آزمایشــی در حــال انجــام اســت  و بــا توجــه بــه 
شــرایط جغرافیایــی و آب و هوایــی شــهر بوشــهر ، در صورتــی کــه  مشــکلی بــرای ایــن المــان پیــش نیایــد ، در ســایر 

نقــاط شــهر نصــب خواهــد شــد .
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ایجاد کوچه چتر ها در بافت تاریخی و فرهنگی
)۴5۰ چتر و به مساحت ۱2۰۰ متر( 
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اجرای زیبا سازی و نقاشی در محدوده تقاطع غیر هم سطح آزادی  

199
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رنگ آمیزی بلوار ها و میادین سطح شهر
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ساخت تونل نوری) مساحت 37۰ متر مربع و۶۰۰۰ متر ریسه (
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المان دانش آموز

بهسازی و نور پردازی المان صدف
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حدیث خدمت

حوزه معاونت ارجایی و خدمات شهری

اداره اتسیسات و ربق
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عملکرد اداره تاسیسات و برق
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206

اجرا بلوک های جداکننده در ورودی خیابان بیمارستان امیرالمومنین

اجرا وساخت درب منهول در خیابان طالقانی

اجرا وساخت کانال 
دفع آبهای سطحی 
در خیابان یادگار امام
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عملکرد اداره تاسیسات و برق

207



208

عملکرد اداره تاسیسات و برق
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چکش قالب بندی و بتون ریزی پل بتونی 
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عملکرد اداره تاسیسات و برق
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اجرای و رفع اتصالی روشنایی پارک انتظام

راه اندازی آبنما روبه رو شهرداری

ساخت درب منهول های خیابان سکان )جفره(
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عملکرد اداره تاسیسات و برق
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ساخت و نصب درب منهول سطح شهر 
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ساخت و نصب و درب منهول فلزی

216



217

اجرای کانال دفع آبهای سطحی در خیابان بعثت

نصب بالرد جهت جلوگیری از ورود موتور سیکلت در پارک مروارید

نصب تابلو در پارک باسیدون و روبروی شورا
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تعمیر وجوشکاری وسایل ورزشی خیابان صدرا

راه اندازی آبنما میدان شهرداری
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حدیث خدمت

حوزه معاونت ارجایی و خدمات شهری

آرامستان



220

آرامستان بهشت صادق 
* آرمستان در طول شبانه روز و کلیه روزهای هفته اعم از تعیات و... خدمات رسانی

 در بخش های مختلف انجام میگیرد 
* خریداری دو د ستگاه خودرو حمل جسد 

* دفن 78 میت در آرمستان 
* اعزام آآمبوالنس به اداره زندان ها جهت انجام حکم قصاص و انتقال اجساد به سردخانه پزشکی قانونی 

* روزانه  نسبت به تنظیف  محوطه و جمع آوری پسماندها 
* جابجایی 26 مورد فوتی در سطح شهر که سریعا نسبت به انتقال متوفی به پزشکس قانونی 

* روزانه نسبت به گندزدایی و شستشویسالن تطهیر و تکفین در 2 مرحله شروع کار و پایان کار 
* ساماندهی موتور سیکلت ارباب رجوع های روز های پنج شنبه ها 

* گندزایی و ضدعفونی روزانه آمبوالنس های حمل جسد در 2 مرحله  
* جمع آوری و بارگیری نخاله های محوطه آرمستان به وسیله لودر و کامیون 

* هرس درختان خطر آفرین و جمع آوری و بارگیری شاخ و برگ های 
* موزاییک کاری و سنگ فرش نمودن محوطه 

* تعمیر تابوت های تشییع توسط نیروهای خدماتی پرسنل 
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گلزار مطهر شهداء
* روزانه نسبت به نظافت و جمع آوری پسماندهای محوطه اقدام می گردد
* روزانه نسبت به تخلیه مخازن  زباله و تعویض نایلکس آن اقدام می گردد

* شستشوی محوطه گلزار  مطهر شهدا با مواد شوینده 2 مرحله در طول هفته 
* غبار رویی و شستشوی روزانه قاب عکس های شهدا 

* شستشوی محوطه شهدای گنام 3 بار در هفته 
* روزانه نسبت به نظافت قطعه صالحین 0 پدر و مادر شهدا ( اقدام می گردد

* شستشوی قطعه صالحین  با مواد شوینده 2 مرحله در طول هفته 
ــی از مقامــات  ــزار مطهــر شــهدا جهــت برگــزاری مراســمات مذهبــی و غبــار روبــی و میزبان * مهیــا نمــودن گل

اســتانی و کشــوری و لشــکری 
* هرس درختان و گل و گیاهان محوطه شهدای گمنام 

* نصب تابلو های قاب عکس شهدا 
* تعمیر تابلو های قاب عکس 

* حفر کانال و لوله گذاری جهت هدایت آب کولر های گلزار  مطهر شهدا
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حدیث خدمت

حوزه معاونت شهرسازی و معماری



223

با  ســاختماني  نه  پروا  404 د   تعدا   1397 ســال  دوم  ماهه    در شش 
ــت اس گرديده  مربع  صادر  متر   439519 ژ   مترا

223



224

ســاختماني  گواهي   3773 د   تعدا   1397 دوم سال  ماهه  در شــش 
ــت اس گرديده  مربع  صادر  متر   740885 ژ   مترا با 
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در شش ماهه دوم سال ۱397  تعداد  783 پرونده تخلف ساختماني منجر به صدور راي ماده ۱۰۰ گردید

در شش ماهه دوم سال ۱397  تعداد  53   فقره  پرونده ساختماني  در کمیته شهرسازي و ۱2۱ فقره پرونده 
ساختماني در کمیسیون ماده پنج شوراي عالي معماري و شهرسازي  مورد بررسي قرار گرفته است .

در شش ماهه دوم سال ۱397  تعداد ۱۴8  نقشه معماري  ساختمان مورد  بررسي قرار 
گرفته است .)بدون احتساب نقشه هایي که دو بار یا سه بار مورد بررسي قرار گرفته اند(
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آمار عملكرد امور مهندسین ناظر   ساختماني در شش ماهه دوم سال 1397 
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حدیث خدمت

اداره امالک
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حدیث خدمت

اداره حقوقی
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آمار تمامی پرونده ها اعم از حقوقی و کیفری
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آئین تجلیل از چهره ماندگار و شهروند افتخاری
بندر بوشهر

حدیث خدمت

اداره پیگیری مصوبات شورای اسالمی 

شهر بوشهر ) مستقر رد شهرداری (
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 مصوبات شورای اسالمی شهر بوشهر 
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حدیث خدمت

حوزه دمرییت رسماهی گذاری

و رگدشگری



235

تهیه کلیپ فرصت های سرمایه گذاری جهت ارائه در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری 
کشور

بررسی طرح های مشاور و اعالم نظر در خصوص آنها
پیگیری طرح ها و بسته های سرمایه گذاری از طریق مشاور

 پیگیری و تشكیل جلسه با مدیران کل ادارات بنادر، میراث فرهنگی ، امور اقتصادی، ورزش 
و جوانان ، محیط زیست، راه و شهرسازی، امور قتصادی استانداری، اوقاف و امور خیریه و اتاق 

بازگانی و شورای شهر با مشاورین جهت هماهنگی اولیه و گرفتن نظرات در بهتر انجام شدن کار و 
تهیه بسته های سرمایه گذاری

تشكیل جلسه جهت ارائه طرح های CDS و برندینگ توسط مشاور

حوزه مدیریت سرمایه گذاری و گردشگری
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بررسی طرح های سرمایه گذاران و ارائه در جلسات کمیسیون کارشناسی و هیأت عالی سرمایه گذاری جهت 
بررسی و تصمیم گیری 

تشکیل جلسات کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری
تشکیل جلسات هیأت عالی سرمایه گذاری

تنظیم صورتجلسات کمیسیون کارشناسی و هیأت عالی سرمایه گذاری و اباغ به اعضاء و همچنین مجموعه های 
مربوطه

ارسال مصوبات هیأت عالی سرمایه گذاری در خصوص فراخوان احداث پارکینگ طبقاتی دریابگرد، فراخوان احداث 
هتل، فراخوان افزایش بیلبردهای تبلیغاتی، فراخوان زیب الین در پارک ریشهر، فراخوان اجاره زمین جهت احداث 

شهربازی در پارک شغاب، فراخوان اجاره محل قدیم بانک شهر، احداث مجموعه اقامتی و گردشگری در پارک 
شغاب و بازسازی و راه اندازی رستوران پارک دانشجو جهت اخذ مجوز به شورای اسامی شهر

حوزه مدیریت سرمایه گذاری و گردشگری
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مكاتبه با مشاور طرح های سرمایه گذاری
بازدید از نوار ساحلی و اماکن و امالک شهرداری و بافت تاریخی با مشاور سرمایه گذاری

بررسی طرح  های سرمایه گذاران با مشاور 
بررسی و پاسخ به نامه های ارسالی سرمایه گذاری از استانداری و سایر ارگانها

شرکت در جلسه هیأت مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی استان

حوزه مدیریت سرمایه گذاری و گردشگری
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بررسی روزانه سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری استان
بررسی روزانه سامانه شکایات سرمایه گذاران استان

ارسال نامه به کارشناس رسمی دادگستری جهت کارشناسی تعیین اجاره محل قدیم بانک شهر، 
رستوران پارک دانشجو، زمین شهربازی در پارک شغاب، و همچنین کارشناسی هزینه های انجام شده 

و میزان هزینه مورد نیاز جهت تکمیل اسکله تفریحی
اباغ اعضای کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری

اباغ اعضای هیأت ارزیابی سرمایه گذاری

حوزه مدیریت سرمایه گذاری و گردشگری
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حدیث خدمت

دمرییت ارتباطات و امور بین الملل
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مقدمه 

ــاد  ــر ســازمان نه ــاي ه ــت ه ــداف و فعالی ــي در توســعه اه ــط عموم ــگاه رواب ــت وجای ــروزه اهمی ام

اجتماعــي، اقتصــادي، فرهنگــي وسیاســي در ســطوح گوناگــون )محلــي، منطقــه اي  وبیــن المللــي ( بر 

کســي پوشــیده نیســت . روابــط عمومــي نبــض تپنــده ســازمان هــاي مــدرن وپیونــد دهنــده ســازمان 

ــط  ــداري رواب ــظ ونگه ــاد  حف ــف  ایج ــایي وظای ــد . شناس ــي باش ــود م ــون خ ــط پیرام ــا محی ب

ــا جامعــه ، از جملــه وظابــف مهــم روابــط عمومــي مــي باشــد . مطلــوب وحســنه ب

باگســترش دامنــه فعالیتهــاي شــهرداري در دهــه هــاي اخیــر، نقــش روابــط عمومــي در شــهرداري بــه 

عنــوان پــل ارتباطــي بیــن مــردم وشــهرداري اهمیــت یافتــه اســت .

در طــي ایــن دوران  بــا توجــه بــه دیــدگاه مدیریــت کان شــهرداري ،  روابــط عمومــي در زمینــه 

ــا اقدامــات زیــر ســاختي وبنیــادي ، در کلیــه ابعــاد فعالیــت هــاي  تشــکیات وســاختار ســازماني ب

خــود گســترش کمــي وکیفــي ایجــاد نمــوده اســت . از جملــه ایــن فعالیــت هــا ایجــاد تغییــر وتحــول 

در تشــکیات وســاختار ســازمانی رواط عمومــی مــی باشــد. 
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اهم فعالیت های اين مديريت  به شرح ذيل می باشد: 
*برگــزاری مراســمات کلنــگ زنــی پــروژه هــای عمرانی)طراحــی و نصــب بنرهــا، دعــوت نامــه، اطــاع رســانی بــه 

خبــر نــگاران و عکاســان و... (
* ارسال اخبار مربوط به شهرداری و مناسبت ها از طریق پیامک انبوه

* درج خبر و تهیه گزارش های تصویری از تمامی فعالیت های شهرداری
* برپایی پایگاه اطاع رسانی و راهنمایی مسافران نوروزی در نوروز

* تهیه و توزیع نقشه شهر به همراه ویژه نامه های مخصوص شهرداری
*تهیه بسته های فرهنگی در راستای استقبال از مسافرین 

* اجرای طرح های آموزش شهروندی
ــی و  ــای رادیوی ــه ه ــه مســئولین شــهرداری در برنام ــکان پاســخگویی ب ــه ی ام ــودن زمین ــم نم * فراه

ــون تلویزی
ــایت  ــی و س ــای محل ــه ه ــه نام ــری ، هفت ــای سراس ــه ه ــده در روزنام ــه و مزای ــی مناقص * درج آگه

ــهرداری ش
*به روزرسانی سایت شهرداری به صورت روزانه

*تهیه لوح تقدیر به پرسنل
*تولید مجموعه های مستند ویژه شهرداری

*پاســخگویی بــه درخواســت هــای بوشــهروندان از جملــه ارتبــاط مســتمر یــا برنامــه تلویزیونــی در شــهر 
پخــش شــده از شــبکه اســتانی بوشــهر

*آرشیو و بایگانی نشریه ها و تیتر خبر های مربوط به شهرداری
*برگزاری نشست های خبری شهردار بندر بوشهر

*چاپ نشریه داخلی بندر کهن ویژه فعالیت های شهرداری بندر بوشهر
ــای  ــل ه ــورد و پرتاب ــر روی بیلب ــدر بوشــهر ب ــای فرهنگــی -شــهروندی شــهرداری بن ــام ه * نصــب پی

ســطح شــهر
*درج پیام های فرهنگی و اخبار شهرداری بندر بوشهر در جراید

*برگزاری مراسم تجلیل از ستاد تسهیات سفر های نوروزی 
*شرکت در نمایشگاه دستاوردهای چهل سال انقاب اسامی 

*شرکت در نمایشگاه و همایش مدیریت شهری و روستایی در شهر بندر عباس
*تهیه و چاپ کتابچه های  عملکرد شهرداری

*ساخت فیلم مستند پروژه های عمرانی
*ساخت فیلم مستند آماده سازی شهر بوشهر جهت نوروز

* برگزاری نشست شهردار بندر بوشهر با ایثارگران)آزدگان و جانبازان(
* برگزاری نشست خبری هفته بوشهر

*تهیه وچاپ کتابچه پروژه های مهم عمرانی شش ماه دوم سال1397
*تهیه وچاپ کتابچه شهرداری بندر بوشهر در آئینه مطبوعات شش ماه دوم1397

*تعامل با رسانه ها و مطبوعات
*تهیه فیلم و تیزر نشست با ایثارگران

*برگزاری برنامه کاشت 20/000 نهال درخت حرا
*تهیه فیلم و تیزر کاشت 20/000 نهال درخت حرا

*تهیه پیام شهروندی به صورت بیلبورد و پرتابل
*تهیه و نصب بنرهای اطاع رسانی پروژه های عمرانی در محل

*هماهنگی و برگزاری ماقات مردمی) تکریم ارباب رجوع( با شهردار بندر بوشهر
*تهیه فیلم و تیزر نشست شهردار بندر بوشهر با یثارگران و جانبازان
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نشست شهردار بندر بوشهر با رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی  استان بوشهر

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانة مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر صبــح امــروز  
مــورخ 14/11/97  آقــای جمشــید اســکندری رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی اســتان بوشــهر در دفتــر 
دکتــر امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر حضــور یافتــه و بــا وی دیــدار کردنــد. در ایــن نشســت صمیمــی دو جانبــه 
اســکندری ضمــن تبریــک انتصــاب دکتــر امیــری بعنــوان شــهردار بنــدر بوشــهر بــر تعامــل و همــکاری دانشــگاه 
جامــع علمــی، کاربــردی بــا مدیریــت شــهری تأکیــد و آمادگــی خــود را جهــت ارائــه دوره هــای آموزشــی پودمانی 
ــا اظهــار خوشــامدگویی و خرســندی از  ــد. شــهردار بنــدر بوشــهر نیــز ب ــرای کارکنــان شــهرداری اعــام نمودن ب
ایــن دیــدار مشــترک نقــش و جایــگاه مراکــز علمــی و دانشــگاهی را در توســعة جوامــع امــروزی از ضــرورت هــای 
مهــم و حائــز اهمیــت برشــمرده و بــر اســتفاده از ظرفیــت هــای علمــی ایــن مراکــز در توســعه و پیشــرفت شــهرها 
بعنــوان عامــل محــرک و تأثیــر گــذار ســخنان مبســوطی ایــراد فرمودنــد. گفتنــی اســت در دیــدار مزبــور آقایــان 
آتشــی رئیــس مرکــز علمــی کاربــردی ســازمان همیــاری شــهرداری هــا و پارســایی فــر عضــو هئیــت مدیــره مرکــز 

یــاد شــده نیــز اســکندری را همراهــی مــی کردنــد.
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نشست شهردار بندر  بوشهر با نمایندگان دانشگاه خلیج فارس 
در راستای ایجاد زیر ساخت های شهر هوشمند
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نشست هم اندیشی شهردار بندر بوشهر با مدیریت دادگستری شهرستان بوشهر 

ــل ا ز  ــهر قب ــدر بوش ــهرداری بن ــل ش ــن المل ــور بی ــات و ام ــت ارتباط ــانة مدیری ــر و رس ــد خب ــزارش واح ــه گ ب
ظهــر امــروز  مــورخ 97/11/2 دکتــر امیــری بــه اتفــاق هیــأت همــراه در دفتــر آقــای آل بویــه مدیــر دادگســتری 
شهرســتان حضــور یافتــه و از نزدیــک بــا وی دیــدار کردنــد. در ایــن نشســت صمیمــی طرفیــن پیرامــون پیگیــری هــای 
موضوعــات حقوقــی و قضایــی شــهرداری و همچنیــن پرونــده هــای مطروحــه در دادگســتری در راســتای حفــظ 
حقــوق عمومــی و شــهروندی و نیــز نحــوۀ تملــک اراضــی در مســیر گــذر طــرح هــای عمومــی بحــث و تبــادل 

نظــر نمودنــد.
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برگزاری نشست هم اندیشی روابط عمومی های شهرداری مرکزی و
 مناطق ۱ و 2 و سازمان های تابعه شهرداری بندر بوشهر

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانة مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر نشســت هــم 
اندیشــی مســووالن روابــط عمومــی شــهرداری هــای مناطــق و ســازمان هــای تابعــة شــهرداری امــروز صبــح مــورخ 

97/11/8 در حــوزۀ مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری مرکــزی برگــزار گردیــد.
در ایــن نشســت صمیمــی کــه بــه دعــوت سرپرســت جدیــد حــوزۀ مزبــور و بــا حضــور کارشناســان ایــن حــوزۀ 
ــل شــهرداری مرکــزی  ــن المل ــور بی ــور سرپرســت حــوزۀ ارتباطــات و ام ــای حســین پ ــدا آق ــد ابت برگــزار گردی
ــار و رویدادهــا در ارکان مجموعــة  ــع اخب ــه موق ــط عمومــی هــا و انتقــال ب ــژۀ رواب ــگاه وی پیرامــون نقــش و جای
مدیریــت شــهری و نیــز انعــکاس دســتاوردهای حاصلــه جهــت تنویــر افــکار عمومــی ســخنان مبســوطی ایــراد 

ــد. فرمودن
ــات  ــز موضوع ــراروی و نی ــای ف ــش ه ــا و چال ــک در خصــوص راهکاره ــه تفکی ــن ب ــدام از حاضری ــر ک ســپس ه

ــد. ــادل نظــر پرداختن ــه بحــث و تب مطروحــه در جلســه ب
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نشست شهردار بندر بوشهر با رئیس نیروگاه اتمی بوشهر
ــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر شــهردار بنــدر  ب
ــر  ــان دکت ــاک میهم ــی و اداره ی ام ــران اداره ی حقوق ــازی و مدی ــاون شهرس ــیدیان مع ــراه خورش ــه هم ــهر ب بوش
جعفــری رئیــس نیــروگاه اتمــی بوشــهر بودنــد. در ایــن نشســت بــر تعامــل شــهرداری و نیــروگاه در جهــت عمــران و 
آبــادی مناطــق جنوبــی بــه ویــژه محورهــای اصلــی و ایجــاد خروجــی هــا و رینــگ هــای دسترســی و توســعه فضــای 
ســبز در ایــن مناطــق تاکیــد گردیــد. در همیــن راســتا امیــری، شــهردار بنــدر بوشــهر ضمــن قدردانــی از نــگاه مثبــت 
و ســازنده ی دکتــر جعفــری رئیــس نیــروگاه اتمــی در تعامــل بــا مجموعــه ی مدیریــت شــهری بــا اشــاره بــه جایــگاه 
نیــروگاه اتمــی و انتظاراتــی کــه شــهروندان در خصــوص تعهــدات اجتماعــی و پیوســت هــای فرهنگــی  از ایــن مجموعــه 
دارنــد خواســتار مشــارکت پرنــگ تــر ایــن مجموعــه در طــرح هــای عمرانــی و توانمندســازی محــات جنوبــی شــدند. 
ــروگاه اتمــی،  ــراه نی ــروگاه اتمــی در ســامان بخشــی بزرگ ــن نشســت خواســتار مشــارکت نی شــهردار بوشــهر در ای
ــه تنــگک ســوم، توســعه فضــای ســبز در محــات  ــان دسترســی ســرتل ب ــی و خیاب تکمیــل رینــگ محــات جنوب
جنوبــی، توانمنــد ســازی، آمــوزش و مهــارت آمــوزی شــهروندان در ایــن محــات شــدند. شــهردار بوشــهر در حاشــیه 
ــان امــام خمینــی )ره( خواســتار مســاعدت نیــروگاه  ــه مشــکات ترافیکــی محــور خیاب ــا اشــاره ب ی ایــن نشســت ب
اتمــی در ایجــاد پارکینــگ طبقاتــی در ایــن خیابــان شــدند و اعــام نمودنــد در ایــن خصــوص شــهرداری آمادگــی 

دارد ســرمایه گــذاری الزم انجــام بدهــد.
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نشست هم اندیشی شهردار بندر بوشهر با فرمانده نیروی انتظامی 
استان بوشهر

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانة مدیریــت ارتباطــات و امور بیــن الملل شــهرداری بندر بوشــهر صبح امــروز مــورخ 97/11/2 
دکتــر امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر در دفتــر ســردار خلیــل واعظــی فرمانده نیــروی انتظامی اســتان حضــور یافتــه و با وی 
دیــدار کردنــد. در ایــن نشســت صمیمــی ســردار واعظــی ضمــن اظهــار خرســندی از حضــور دکتــر امیــری و هیأت همــراه، 
نقــش و جایــگاه مدیریــت شــهری را در عرصــه هــای گوناگــون خدمات شــهری و اداره شــهر مهــم و حائز اهمیت برشــمردند 
و از زحمــات و تــاش هــای مجموعــة دســت انــدرکار شــهرداری تقدیــر بعمــل آوردنــد.  در ادامــة این نشســت شــهردار بندر 
بوشــهر بــا ابــراز خوشــحالی از ایــن دیــدار پیرامــون تعامل و همــکاری هــای دو جانبه در راســتای ترافیک شــهری، سیســتم 
پایــش تصویــری، رفــع ســد معابــر، همــکاری تنگاتنــگ مأمــوران نیــروی انتظامــی بــا متولیــان امــر در ســایر بخــش هــای 
مدیریــت شــهری و تأمیــن امنیــت عمومــی شــهر و شــهروندان ســخنان مبســوطی ایــراد فرمودنــد. وی صابــت و حضــور 
مقتدرانــة نیــروی انتظامــی را در عرصــه هــای مختلــف جامعــه مایــة آرامــش و ســرافرازی دانســته و از زحمات و تــاش های 

شــبانه روزی آن نیــرو در برقــراری نظــم و امنیــت عمومــی شــهر و همشــهریان تجلیل و ســتایش نمودند.
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نشست شهردار بندر بوشهر با مدیران پایگاه هوایی شهید یاسینی
ــروز شــهردار  ــدر بوشــهر، ام ــل شــهرداری بن ــن المل ــور بی ــت ارتباطــات و ام ــر و رســانه مدیری ــزارش واحــد خب ــه گ ب
بوشــهر میزبــان مدیــران پایــگاه هوایــی شــهید یاســینی بوشــهر بودنــد. در ایــن نشســت کــه بــه منظــور تعامــات پایــگاه 
ــای مشــترک در خصــوص  ــروژه ه ــگاه و انجــام برخــی پ ــا ســازی بخشــی از عراضــی پای و شــهرداری در خصــوص ره
دیوارکشــی عراضــی پایــگاه برگــزار گردیــد طرفیــن بــر همــکاری متقابــل در جهــت رفــاه حــال شــهروندان و کمــک بــه 

شــهر بوشــهر و رفــع برخــی گــره هــای ترافیکــی تاکیــد نمودنــد. 
ــام  ــای شــهری اع ــگاه در طــرح ه ــده پای ــای فرمان ــکاری ه ــی از هم ــن نشســت شــهردار بوشــهر ضمــن قدردان در ای
آمادگــی نمودنــد کــه در خصــوص برخــی کاربــری هــای غیــر نظامــی در جــداره ســاحلی بــه منظــور رونــق گردشــگری 

ــا پایــگاه همــکاری هــای متقابــل داشــته باشــند.  و توســعه شــهری ب
ایشان همچنین خواستار همکاری پایگاه در تعریض راست گرد روگذر آزادی به سمت بهمنی شدند.
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نشست مشترک رئیس و جمعی از اعضای سازمان نظام مهندسی 
ساختمان با شهردار بندر بوشهر

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانة مدیریــت ارتباطــات و اموربیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر مهنــدس راویــان 
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان بوشــهر بــه اتفــاق جمعــی از اعضــای آن ســازمان بــا حضــور 
ــد. در ایــن دیــدار صمیمــی ابتــدا مهنــدس راویــان  ــا وی دیــدار کردن در دفتــر امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر ب
ضمــن عــرض تبریــک بــه مناســبت انتصــاب دکتــر امیــری بــه ســمت شــهردار بنــدر بوشــهر بــا ارائــه گزارشــی 
مبســوط از فعالیــت هــای ســازمان متبــوع خــود در حــوزۀ نظــارت و اجــرا بــر ســاختمان هــای در حــال احــداث  
همــکاری هــای فنــی مابیــن مدیریــت شــهری و ســازمان نظــام مهندســی را مثبــت ارزیابــی نمــوده و بــر ادامــة 
تعامــل و همــکاری هــای مشــترک تاکیــد نمودنــد. وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه ســازمان نظــام مهندســی 
ســاختمان آمادگــی دارد در زمینــه هــای عمرانــی بعنــوان بــازوی مشــورتی یــار و یــاور شــهرداری باشــد خواســتار 
تشــکیل کارگــروه مشــترک ســازمان نظــام مهندســی و شــهرداری بــرای تســریع در رونــد نظــارت عالیــه و همــه 
جانبــه بــر فراینــد ســاخت و ســازها  شــد. راویــان همچنیــن اجرایــی شــدن شناســنامة فنــی مســکن و تبــادل 
ــت  ــی جه ــذف بروکراس ــتای ح ــی را در راس ــام مهندس ــازمان نظ ــهرداری و س ــان ش ــک می ــات انفورماتی اطاع
ســرعت بخشــیدن در رونــد صــدور نقشــة ابنیــه را مــورد تأکیــد قــرار داد. ســپس دیگــر اعضــای ســازمان مزبــور 
بــا ارائــه دیــدگاه هــا و نقطــه نظــرات خــود پیرامــون ضوابــط و مقــررات فنــی و ملــی ســاخت و ســاز هــر کــدام 
ــا اظهــار خوشــآمدگویی و  ــان دکتــر امیــری طــی ســخنانی ب ــد. در پای ــه تفکیــک موضوعاتــی را مطــرح نمودن ب
ــت هــای در  ــرون ســپاری در بخــش شهرســازی را از اولوی ــاد شــده ب خرســندی در جمــع صمیمــی ســازمان ی
پیــش روی مدیریــت شــهری عنــوان کــرد. و اظهــار نمــود هــر جــا کــه شــهرداری و ســازمان نظــام مهندســی 
ــی در حــوزۀ نظــارت و اجــراء  ــل قبول ــد شــاهد اتفــاق هــای خــوب و قاب و ســاختمان هماهنــگ عمــل کــرده ان
ــت شهرســازی و  ــا حضــور خورشــیدیان معاون ــم . وی همچنیــن خواســتار جلســه ای ب ــوده ای در ســطح شــهر ب
ــدرکار ســازمان مذکــور در  ــاوای شــهرداری و مجموعــة دســت ان معمــاری و نیــز چارکــی سرپرســت ســازمان ف
راســتای رفــع موانــع و چالــش هــای فــراروی هــر دو دســتگاه گردیــد. شــهردار بنــدر بوشــهر بــا اشــاره بــه اینکــه 
رویکــرد نظــارت فنــی از طــرف مدیــرت شــهری بــا جدیــت دنبــال مــی شــود خواســتار شناســنامه دار شــدن انبــوه 

ســازان احــداث مســکن گردیــد.

249



250

نشست فرمانده پایگاه نیروی دریایی ارتش در بوشهر با شهردار بندر بوشهر

ــه  ــدر بوشــهر در ادام ــل شــهرداری بن ــن المل ــور بی ــت ارتباطــات و ام ــر و رســانة مدیری ــزارش واحــد خب ــه گ ب

دیدارهــای شــهرداری بنــدر بوشــهر بــا فرماندهــان نظامــی و انتظامــی اســتان ، فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش در 

بوشــهر بــه اتفــاق هیــأت همــراه بــا حضــور در دفتــر امیــری انتصــاب ایشــان را تبریــک عــرض نمودنــد. در ایــن 

نشســت صمیمــی در خصــوص زمینــه هــای همــکاری دو جانبــه و نیــز مســاعدت و تعامــل نیــروی دریایــی ارتــش 

بــا مدیریــت شــهری در راســتای رهاســازی اراضــی در مســیر طــرح هــای عمرانــی و نیــز مشــارکت در امــور زیــر 

بنایــی و زیــر ســاختی شــهر بحــث و تبــادل نظــر گردیــد
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نشست رئیس پلیس مرکز راهور استان به اتفاق 
هیأت همراه با شهردار بندر بوشهر

نشست رئیس پلیس مرکز راهور استان به اتفاق هیأت همراه با شهردار بندر بوشهر:
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر رئیــس پلیــس 
مرکــز راهــور اســتان بوشــهر بــه اتفــاق هیــأت همــراه بــا جنــاب آقــای دکتــر امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر دیــدار 
کردنــد. در ایــن دیــدار صمیمــی شــهردار بنــدر بوشــهر طــی ســخنانی یکپارچــه ســازی مدیریــت حمــل و نقــل 
درون شــهری ،  توســعه حمــل و نقــل شــهری ، هوشــمند ســازی پارکینــگ هــای ســطح شــهر )بوســیله کارت 
بلیــط ( ، روان بخشــی ترافیــک خیابــان امــام خمینــی )ســنگی ( ، آمــوزش و بهینــه ســازی فرهنــگ ترافیــک را 
از جملــه موضوعــات مهــم در ایــن نشســت عنــوان کردنــد . وی نصــب و راه انــدازی سیســتمهای پایــش تصویــری 
در ســطح شــهر بوشــهر را از جملــه اقدامــات مدیریــت شــهری در راســتای کنتــرل و روان ســازی ترافیــک ســطح 
شــهر برشــمردند و اظهــار امیــدواری نمودنــد پلیــس مرکــز راهــور بــا بهــره وری از ایــن سیســتمهای هوشــمند 
امــور مربــوط بــه ترافیــک ســطح شــهر را تســریع و ســامان بخشــند ، در ادامــه ایــن دیــدار رئیــس پلیــس مرکــز 
راهــور اســتان نیــز بــر لــزوم و پیگیــری مبحــث ترافیــک و آمــوزش و بهینــه ســازی فرهنــگ ترافیــک شــهروندان 

و همچنیــن ســایر مــوارد مطروحــه از ســوی شــهردار محتــرم قــول مســاعد دادنــد..
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نشست مشترک شهردار بندر بوشهر با مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ، بــه میزبانــی 
مدیــر کل راه شهرســازی اســتان بوشــهر نشســت مشــترکی میــان شــهردار بوشــهر بــه همــراه معــادن شهرســازی 
ــا  ــد ب ــی و در آم ــاک ، حقوق ــر اداره ام ــازی مدی ــاون شهرس ــراه مع ــه هم ــهر ب ــهردار بوش ــان ش ــترکی می مش
رســتمی مدیــر کل راه شهرســازی و معاونیــن ایشــان برگــزار گردیــد. در ایــن نشســت کــه بــه منظــور رفــع برخــی 
زیــر ســاخت هــای شــهری ، بازگشــایی معابــر و دیگــر حــوزه هــای فــی مابیــن برگــزار گردیــد.  پــس از تبــادل 
نظــر در خصــوص مــوارد یــاد شــده شــهردار بوشــهر بــا تاکیــد بــر اهمیــت بهبــود محیــط شــهری و ایجــاد زیــر 
ســاخت هــای شــهری و نقشــی کــه اداره کل راه و شهرســازی در کمــک بــه اجــرای طــرح هــای تفضیلــی شــهرها 
دارد. خواســتار مســاعدت مدیــر کل راه شهرســازی جهــت کمــک بــه رفــع مشــکات شــهروندان شــدند. در ادامــه 
ایــن نشســت در خصــوص تامیــن جهــت ســاخت پارکینــگ طبقاتــی و احــداث تــاالر فرهنگــی و هنــری شــهر، 

بازگشــایی برخــی معابــر در محــات بحــث و گفتگــو شــد و برخــی توافقــات بــه عمــل آمــد.
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نشست شهردار بوشهر با رییس بنیاد ایران شناسی دفتر بوشهر با حضور 
برخی پژوهشگران و نویسندگان شهر بوشهر

ــری  ــدر بوشــهر ، امی ــل شــهرداری بن ــن المل ــور بی ــات و ام ــت ارتباط ــانه مدیری ــر و رس ــزارش واحــد خب ــه گ ب
شــهردار بنــدر بوشــهر میهمــان پژوهشــگران و نویســندگان عرصــه ی تاریــخ و فرهنــگ بودنــد. ایــن نشســت کــه 
بــه میزبانــی رییــس بنیــاد ایــران شناســی دفتــر بوشــهر برگــزار گردیــد ضمــن اشــاره بــر ظرفیــت هــای پژوهشــی 
و توانمنــدی هــای نویســندگان ایــن عرصــه، بــر ثبــت و ضبــط اســناد و هویــت تاریخــی و فرهنگــی شــهر بوشــهر 
ــر  ــای دکت ــاش ه ــر از ت ــن تقدی ــن نشســت ضم ــندی از حضــور در ای ــراز خرس ــا اب ــری ب ــد.  امی ــد گردی تاکی
مشــایخ در عرصــه معرفــی گنجینــه هــای نامکشــوف فرهنــگ و تاریــخ بوشــهر از همــکاران ایشــان و نویســندگانی 
کــه ســال هــا در ایــن عرصــه پژوهــش نمــوده انــد تشــکر و تقدیــر نمودنــد. ایشــان بنیــان هــر شــهر را هویــت 
و فرهنــگ آن در قالــب میــراث ملمــوس و ناملمــوس آن  بیــان داشــتند و در ایــن خصــوص شــهر بوشــهر را بــا 
پیشــینه ای بیــش از پنــج هــزار ســال تمــدن کشــف شــده یکــی از غنــی تریــن شــهرهای ایــران عنــوان نمودنــد. 
ظرفیتــی کــه مــی توانــد در رونــق گردشــگری و رشــد اقتصــاد شــهری موثــر  واقــع شــود. در همیــن راســتا ایشــان 
حمایــت خــود را از طــرح هــای پژوهشــی، احیــا و بازآفرینــی بافــت تاریخــی، ایجــاد مراکــز فرهنگــی و مــوزه در 
بافــت تاریخــی و حمایــت از نویســندگان بــه منظــور ثبــت و ضبــط اســناد تاریخــی شــهر بوشــهر بــا مشــارکت 

نهادهــای مربوطــه اعــام نمودنــد.
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نشست شهردار بندر بوشهر با مدیرکل بندر و کشتیرانی استان بوشهر
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر در اواخــر هفتــه 
گذشــته شــهردار بنــدر بوشــهر میزبــان مدیــرکل بنــدر و کشــتیرانی و هیــات همــراه ایشــان بــود. در ایــن نشســت 
ــود زندگــی شــهروندان و توســعه  ــرای رشــد اقتصــادی، بهب ــرد ب ــه ف ــا را ظرفیتــی منحصــر ب شــهردار بوشــهر دری
ــهر  ــهر بوش ــاحلی ش ــای س ــت ه ــیاری از ظرفی ــفانه از بس ــه متاس ــن ک ــان ای ــا بی ــان ب ــد. ایش ــگری خواندن گردش
ــا محوریــت ســاحل تاکیــد  ــی شــهری گردشــگری و تجــاری ب ــه عنوان ــر معرفــی بوشــهر ب اســتفاده نشــده اســت ب
نمودنــد و خواســتار فراهــم نمــودن زمینــه ی حضــور بخــش خصوصــی در ســرمایه گــذاری هــای گردشــگری مرتبــط 
بــا دریــا شــدند. در ادامــه ایــن نشســت شــهردار بوشــهر در خصــوص نقــش اداره کل بنــادر و کشــتیرانی در توســعه 
شــهری گفــت و گــو کردنــد و خواســتار مســاعدت اداره کل بنــادر در پــروژه هــای شــهری شــدند .ایشــان درخصــوص 
ســاخت اســکله تفریحــی، فانــوس دریایــی و فراهــم نمــودن زمینــه ی توریســت دریایــی بــا مدیــرکل بنــادر اســتان 

گفتگــو و تبــادل نظــر نمودنــد

254



255

نشست مشترک شهردار بندر بوشهر با نمایندگان تاکسی داران

نشســت مشــترک شــهردار بنــدر بوشــهر بــا نماینــدگان تاکســی داران پیرامــون بررســی وضعیــت نوســازی نــاوگان 
تاکســی رانــی بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر 
نشســت مشــترک ســید نورالدیــن امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر بــا نماینــدگان راننــدگان تاکســی و بــا حضــور 

کــردگار سرپرســت ســازمان حمــل و نقــل بــار و مســافر درون شــهری در دفتــر شــهردار برگــزار گردیــد.
در ایــن نشســت امیــری از راننــدگان تاکســی بعنــوان تاشــگران عرصــه ی حمــل و نقــل درون شــهری یادکــرد و 
زحمــات و تــاش هــای واالی آنــان را در جهــت خدمــات رســانی بــه شــهروندان ســتود. وی در ادامــه ی ســخنان 
خــود خصلــت هــای امانــت داری و امنیــت را از خصائــص راننــدگان تاکســی برشــمرد و خاطــر نشــان کــرد مــردم 
بــا لمــس کــردن ایــن ویژگــی هــا، در راســتای ایــاب و ذهــاب درون شــهری احســاس آرامــش و امنیــت خاطــر 
ــه پاکیزگــی و آراســتگی داخــل  ــای الزم تاکســی داران را توجــه ب ــر مشــخصه ه ــرد. ایشــان از دیگ ــد ک خواهن
خــودروی آنــان و همچنیــن رعایــت حســن اخــاق حســنه در مواجهــه بــا مــردم ذکــر کــرد و از آنــان خواســت تــا 
در ایــن راســتا الگــوی شــهر خــوب و فرهنــگ والــی باشــند. شــهردار بنــدر بوشــهر بــا اشــاره بــه فرســودگی بیــش 
از 60 درصــد نــاوگان تاکســی رانــی بــر لــزوم نوســازی و بهســازی آن تاکیــد نمودنــد و در همیــن راســتا شــهرداری 
را همــراه مالــکان تاکســی هــای فرســوده دانســتند. شــهردار بوشــهر در همیــن زمینــه قــول مســاعد دادنــد کــه 

زمینــه ی ارایــه تســهیات بــا ســود چهــار درصــد را بــرای مالــکان تاکســی هــای فرســوده فراهــم نماینــد.
در پایــان ایشــان از زحمــات و تاشــهای بــی دریــغ راننــدگان در راســتای خدمتگــزاری بــه همشــهریان تقدیــر 
ــگاه مثبــت شــهردار بوشــهر در  ــی از ن ــن نشســت نماینــدگان تاکســی داران ضمــن قدردان و تشــکر نمــود.در ای
حمایــت از تاکســی داران بــه ارائــه دیــدگاه هــا و نقطــه نظــرات خــود پیرامــون مشــکات و چالــش هــای فــراروی 
خــود پرداختنــد و از مدیریــت شــهری تقاضــا نمودنــد تــا بــا حمایــت و پشــتیبانی از راننــدگان موجبــات دلگرمــی 

و تحقــق خواســته هــای آنــان را فراهــم آورد.
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نشست هیأت رئیسه دانشگاه خلیج فارس با شهردار بندر بوشهر

 در ایــن نشســت کــه بــا حضــور دکتــر مصلــح و اعضــای هیــات رییســه دانشــگاه خلیــج فــارس در محــل دفتــر 
شــهردار بوشــهر برگــزار گردیــد. ضمــن تبریــک انتصــاب امیــری از چهــره هــای علمــی ایــن دانشــگاه در ســمت 
شــهردار بنــدر بوشــهر بــر لــزوم اســتفاده از دانــش متخصصــان در گفتمــان جدیــد در پاســخ بــه چالــش هــای 
ــا ابــراز خرســندی از حضــور اعضــای هیــأت  شــهری تاکیــد گردیــد. در ایــن نشســت امیــری شــهردار بوشــهر ب
علمــی و برجســته دانشــگاه خلیــج فــارس در ایــن نشســت بــر ظرفیــت هــای علمــی دانشــگاه و بــکار گیــری آن در 
عرصــه مدیریــت علــم محــور شــهر بوشــهر و همــکاری هــای عملــی و راهبــردی در حــوزه هــای علــم و فنــاوری، 

عمــران و شهرســازی و تهیــه پیوســت هــای جامعــه شــناختی و فرهنگــی تاکیــد نمودنــد.
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نشست هم اندیشی معاونت هماهنگی و امور 
عمرانی استانداری بوشهر با شهرداری بندر بوشهر

بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانة مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر نشســت هــم اندیشــی 
مهنــدس ســتوده معاونــت هماهنگــی و امــور عمرانــی اســتانداری بــه اتفــاق هیــآت همــراه بــا شــهردار و معاونیــن و مدیــران 
بخــش هــای مختلــف شــهرداری در ســالن اجتماعــات شــهرداری برگــزار گردیــد. در ایــن نشســت ابتــدا دکتــر امیری شــهردار 
بنــدر بوشــهر ضمــن عــرض خوشــآمدگویی بــه مدعویــن هــدف از برگــزاری نشســت مشــترک مدیریــت شــهری بــا مهنــدس 
ســتوده و هیــات همــراه را تعامــل و همفکــری ســازنده در راســتای سیاســت هــای کان و راهبــردی مدیریــت شــهری در 
جهــت حرکــت بــه ســمت و ســوی مدیریــت یکپارچــه شــهری عنــوان نمودنــد و بــا تاکیــد بــر نوســازی زیــر ســاخت هــا و 
بدنــة کارشناســی شــهرداری در کلیــة ســطوح ، و همچنیــن ترســیم افــق و چشــم انــداز ســند راهبــردی مدیریــت شــهری بــا 
هــدف هــم افزایــی و همــگام و همســو شــدن در جهــت تحقــق مدیریــت الکترونیــک و یکپارچــة شــهری از معاونــت عمرانــی 
اســتانداری درخواســت نمودنــد تــا بــا پرداخــت و افزایــش بیــش از بیــش اعتبــارات اســتانی شــهرداری بنــدر بوشــهر را در 

خدمــت رســانی بهینــه و مطلــوب بــه شــهروندان گرامــی و آرمــان شــهر بوشــهر بعنــوان مرکــز اســتان یــاری رســانند.
در ادامــة ایــن نشســت آقایــان ابــوذر دهــدار و روح اهلل نصرتــی بــه ترتیــب رئیــس و نایــب رئیــس شــورای اســامی شــهر 
بوشــهر ضمــن تقدیــر و تشــکر از ایــن حضــور گــرم و صمیمــی معــاون عمرانــی اســتانداری در شــهرداری،  هــر کــدام بــه 
ــه در راســتای  ــت دو جانب ــع موجــود و راهکارهــای تقوی ــع موان ــت یکپارچــة شــهری و رف ــون تحقــق مدیری تفکیــک پیرام
هــم افزایــی و بهــره وری بیشــتر و نیــز اختصــاص و افزایــش اعتبــارات اســتانی بــه شــهرداری نســبت بــه ســالهای گذشــته و 
همچنیــن تعییــن تکلیــف مجموعــه پارکهــای دهکــدۀ گردشــگری و لیــان بــا مشــارکت ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی در 

راســتای تزریــق روحیــة شــادابی و نشــاط بــه همشــهریان گرامــی بــه تفصیــل مطالبــی را عنــوان داشــتند.
ــدرز  ــر پنــد وان ــا توصیــه ب ــام ســوگواری اربعیــن و دهــة آخرمــاه صفــر ب ــا عــرض تســلیت ای ــان مهنــدس ســتوده ب در پای
گرفتــن از نهضــت حســینی و آموختــن درس ایثــار و آزادی و آزادگــی از ســرور و ســاالر شــهیدان کربــا همــگان را بــر ادامــه 
راه و ســیره مکتــب امــام حســین)ع( دعــوت نمودنــد ایشــان بــا اظهــار اینکــه شــهرداری نــه تنهــا نمــاد و ویتریــن خدمــات 
رســانی بــه مــردم و دولــت بلکــه بــه کل نظــام اســت یــاد آور گردیدنــد. ارایــه ی خدمــات مطلــوب و بهینــه بــه مــردم بعنــوان 
ولــی نعمتــان نظــام مــی بایســت همــواره در اولویــت جــدی مجموعــه ی شــهرداری بــه شــمار آیــد تــا رضایــت خداونــد را در 
پــی داشــته بــا شــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه نظــم و برنامــه محــوری بایــد ســر لوحــه و الگــوی کار  در مدیریــت شــهری باشــد 
ــا شــهردار منتخــب  تــا نتیجــة مطلــوب حاصــل گــردد تســریع نمودنــد همــة مــا و همــکاران در شــهرداری مــی بایســت ب
شــورای شــهر کــه برآینــد و عصــارۀ رأی مــردم اســت همــکاری و مســاعدت فزاینــده داشــته باشــیم تــا رونــد خدمــت رســانی 
بــه شــهر و همشــهریان بــا ســرعت و شــتاب بیشــتری انجــام پذیــرد وی توجــه و نــگاه مدیریــت شــهری بــه نصــب المــان هــا 
و مبلمــان شــهری و نحــوۀ چیدمــان آنهــا را توجــه بــه روح شــهر و شــهروندان قلمــداد نمودنــد و از شــورای شــهر و شــهرداری 
تقاضــا نمودنــد تــا بــا هــم افزایــی و تعامــل ســازنده و ارائــة گــزارش هــای شــفاف در همــة زمینــه هــا بــه مــردم و اســتفاده 

از نظــر مشــورتی  صاحبــان نظــر، اعتمــاد مــردم بــه شــورا و شــهرداری را تقویــت نماینــد.
ایشــان در ادامــه ســخنان خــود تشــکیل کمیســیون حفــاری را بــرای جلوگیــری از هــدر رفــت هزینــه هــا و ســرمایه هــای 
ــتوده  ــد. س ــی نمودن ــم ارزیاب ــا را مه ــروژه ه ــاب پ ــنجی در انتخ ــنجی و نیازس ــت س ــتند و اولوی ــروری دانس ــهری را ض ش
همچنیــن بــا تاکیــد بــر ضــرورت هــای پرداختــن بــه توســعه گردشــگری شــهری و فراهــم نمــودن امــکان حضــور ســرمایه 
ــا مشــارکت بخــش خصوصــی در بوشــهر و چنــد شــهر دیگــر را در  ــان گردشــگری ب گــذاران در ایــن بخــش، احــداث خیاب
ــا  ــتانداری ب ــی اس ــت عمران ــش روی معاون ــای در پی ــه ه ــتان از برنام ــم  در اس ــت توریس ــج صنع ــت و تروی ــتای تقوی راس

ــد. مشــارکت شــهرداری هــا عنــوان نمودن
معــاون عمرانــی اســتانداری بوشــهر بــا بیــان اینکــه حمایــت اســتاندار از پروژه هــای عمــران شــهری بی ســابقه اســت افــزود: 
مــا نیــز از همــه تــوان و ظرفیــت موجــود بــرای توســعه و زیباســازی بنــدر بوشــهر و جلــب رضایــت خاطــر شــهروندان بهــره 
می بریــم و از شــهردار و مدیــران شــهرداری و اعضــای شــورا نیــز می خواهــم شــبانه روزی پــای کار باشــند و از ایــن فرصــت 

نهایــت بهــره را ببرنــد
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نشست هم اندیشی معاونت هماهنگی و امور عمرانی استانداری 
بوشهر با شهرداری بندر بوشهر
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نشست های اقتصادی شهردار بندر بوشهر با برخی مدیران بانک ها و موسسات مالی

ــدر  ــهردار بن ــهرداری، امیری،ش ــل ش ــن المل ــور بی ــات و ام ــت ارتباط ــانه مدیری ــر و رس ــد خب ــزارش واح ــه گ ب
بوشــهر طــی نشســت هایــی جداگانــه بــا مدیــران و نماینــدگان موسســات مالــی مهــر ایران،بانــک شــهر و پســت 
بانــک دیدارهایــی داشــتند.در ایــن نشســت هــا ضمــن تبریــک انتصــاب امیــری در ســمت شــهردار بنــدر بوشــهر، 
پیرامــون برخــی زمینــه هــای همــکاری مشــترک بویــژه ارایــه خدمــات مالــی بــه شــهرداری و ارایــه تســهیات 
ــه نقــش موسســات  ــا توجــه ب ــدر بوشــهر ب ــو شــد. شــهردار بن ــه شــهروندان و پرســنل شــهرداری گفــت و گ ب
ــازده اقتصــادی مــی  ــر مشــارکت موسســات مالــی در پروژهــای شــهری کــه دارای ب مالــی در توســعه شــهری ب
باشــند بــا مشــارکت بخــش خصوصــی تاکیــد نمودنــد. ایشــان همچنیــن خواســتار مشــارکت بانــک هــا در ارایــه 
ــات آن در حــوزه ی  ــه مقدم ــل درون شــهری شــدند ک ــاوگان حمــل ونق ــژه در حــوزه نوســازی ن تســهیات وی
نوســازی تاکســی هــای فرســوده فراهــم شــده اســت کــه ایــن طــرح مــورد اســتقبال راننــدگان تاکســی نیــز قــرار 
گرفتــه اســت.الزم بــه ذکــر اســت در حــال حاضــر مودیانــی کــه بدهــی بابــت پرداخــت جرایــم و عــوارض و غیــره 
بــه شــهرداری دارنــد مــی تواننــد بــا معرفــی بــه بانــک شــهر جهــت پرداخــت بدهــی هــای خــود تســهیات ویــژه 

دریافــت نماینــد.
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نشست هم اندیشی شهردار بندر بوشهر با اصحاب رسانه  
در ایــن نشســت صمیمــی خبــری دکتــر ســید نورالدیــن امیــری بــا اظهــار خرســندی از فرصــت پیــش آمــده و نیــز تبریــک 
ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر و عــرض تســلیت بــه مناســبت ایــام ســوگواری حضــرت صدیقــه طاهــره بــا تشــریح عملکــرد 
ــان  ــور را بی ــری مزب ــای نشســت خب ــن محوره ــه از دوره انتصــاب خــود؛ عمــده تری ــه انجــام گرفت ــای ســه ماه فعالیت ه
برنامــه هــای دهــه مبــارک فجــر چهلمیــن ســالروز پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی و پــروژه هــای در حــال اجــرا و 
همچنیــن برنامــه هــای گرامیداشــت روز بوشــهر) 18 اســفندماه( اعــام نمودنــد. وی بــا اظهــار اینکــه بــرای جلوگیــری از 
هــدر رفــت هزینــه هــا و ســرمایه هــای شــهر، خــود را موظــف بــه تکمیــل پروژه هــای نیمــه تمــام ادوار گذشــته می دانــم، 
تصریــح نمودنــد بــا مذاکــره و تاش هــای انجــام گرفتــه ، رونــد اجــرای پــروژه هــای چــرخ و فلــک و پــارک بهــزاد ریشــهر 
و ســاماندهی پــارک لیــان و گــذر 45 متــری کــوی ســرتل بــه جــاده نیــروگاه بــا آهنــگ بیشــتری در حــال انجــام اســت و 
انتظــار مــی رود تــا قبــل از ســال جــاری و یــا اوایــل ســال آینــده بــه مرحلــه اتمــام برســند.امیری بــا اظهــار اینکــه ســازوکار 
مطالعــه و برنامــه ریــزی را در اجــرای پــروژه هــا از اولویــت هــای جــدی خــود مــی دانــم، ابــراز نمودنــد کلیــه پــروژه هــای 
ــت  ــم مدیری ــای مه ــود.از اولویت ه ــد ب ــتوار خواهن ــور( اس ــران مح ــور و عم ــازه مح ــتراتژی ) س ــر اس ــهری ب ــت ش مدیری
ــا 10 کیلومتــری  ــم ســکونت گاههــای 7 ت ــرد حری ــط و کارب ــد نظــر در ضواب شــهری برشــمرده و از اجــرای )طــرح تجدی
حریــم نیــروگاه اتمــی( از ابتــدای ســال جــاری بــه عنــوان طرحــی کالبــدی و کارشناســانه در تثبیــت ســاخت و ســازهای 

محــات یــاد شــده بــه عنــوان ضــرورت و دســتاورد چنــد ســاله مدیریــت شــهری خبــر دادنــد.
ــا عنایــت بــه هویــت خــاص محــات  ــا اظهــار اینکــه بوشــهریک شــهرفرهنگی اســت و طــرح ســرای محــات ب امیــری ب
ــرای  ــا مشــارکت هنرمنــدان ب ــد درهفتــه بوشــهرطرح گــذر فرهنــگ ب ــه نمودن درهمیــن راســتا احــداث مــی شــود اضاف
عرضــه محصــوالت فرهنگــی اســتارت زده خواهــد شــد و مــکان ایــن طــرح حــد فاصــل دانشــکده هنــر و معمــاری دربافــت 
ــا بیــان اینکــه بــه پیشــنهادات همشــهریان احتــرام قائلــم،  قدیــم و مدرســه فرهنگی،تاریخــی ســعادت خواهــد بــود.وی ب
ســاخت یــک میــدان رو بــه روی پــارک شــغاب در جهــت کاهــش ترافیــک و در راســتای طــرح چالــش شــهروند عنــوان 
نمودنــد. ســید نورالدیــن امیــری پــروژه هــای در پیــش روی مدیریــت شــهری را تقاطــع غیرهمســطح میــدان مطهــری ، 
احــداث 50 چشــمه ســرویس بهداشــتی، خریــد25 دســتگاه کانکــس مجهزبــه ســرویس بهداشــتی و حمام،احــداث ســردرب 
ورودی شهربوشــهر، نصــب المــان هــای میادیــن، تکمیــل لــوپ هــای تقاطــع غیرهمســطح آزادی و نصــب عایــم و تابلوهای 
ــارک هــای مرواریــد و لیــل، اصــاح هــای هندســی ترافیکــی ســطح شهر،آســفالت کوچــه هــای  راهنمــای آن،تکمیــل پ
خاکــی مناظــق 1و2 اعــام کــرده و اظهــار امیــدواری نمودنــد پــروژه هــای یــاد شــده درکمتریــن زمــان ممکــن بــه بهــره 

بــرداری برســند.
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نشست  شهردار بندر بوشهر با مدیر و مسوولین شرکت 
پیشگیری از تخلفات شهری

ــدر  ــهردار بن ــهرداری، امیری،ش ــل ش ــن المل ــور بی ــات و ام ــت ارتباط ــانه مدیری ــر و رس ــد خب ــزارش واح ــه گ ب
بوشــهر طــی نشســت هایــی جداگانــه بــا مدیــران و نماینــدگان موسســات مالــی مهــر ایران،بانــک شــهر و پســت 
بانــک دیدارهایــی داشــتند.در ایــن نشســت هــا ضمــن تبریــک انتصــاب امیــری در ســمت شــهردار بنــدر بوشــهر، 
پیرامــون برخــی زمینــه هــای همــکاری مشــترک بویــژه ارایــه خدمــات مالــی بــه شــهرداری و ارایــه تســهیات 
ــه نقــش موسســات  ــا توجــه ب ــدر بوشــهر ب ــو شــد. شــهردار بن ــه شــهروندان و پرســنل شــهرداری گفــت و گ ب
ــازده اقتصــادی مــی  ــر مشــارکت موسســات مالــی در پروژهــای شــهری کــه دارای ب مالــی در توســعه شــهری ب
باشــند بــا مشــارکت بخــش خصوصــی تاکیــد نمودنــد. ایشــان همچنیــن خواســتار مشــارکت بانــک هــا در ارایــه 
ــات آن در حــوزه ی  ــه مقدم ــل درون شــهری شــدند ک ــاوگان حمــل ونق ــژه در حــوزه نوســازی ن تســهیات وی
نوســازی تاکســی هــای فرســوده فراهــم شــده اســت کــه ایــن طــرح مــورد اســتقبال راننــدگان تاکســی نیــز قــرار 
گرفتــه اســت.الزم بــه ذکــر اســت در حــال حاضــر مودیانــی کــه بدهــی بابــت پرداخــت جرایــم و عــوارض و غیــره 
بــه شــهرداری دارنــد مــی تواننــد بــا معرفــی بــه بانــک شــهر جهــت پرداخــت بدهــی هــای خــود تســهیات ویــژه 

دریافــت نماینــد.
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تجلیل از جانبازان شهرداری بندر بوشهر همزمان با والدت 
حضرت ابوالفضل العباس)ع( و بزرگداشت روز جانباز

نشست صمیمی ایثارگران،جانبازان و آزادگان با شهردار بندر بوشهر
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نشست مستمر شورایاران محالت با شهردار بندر بوشهر
ــت  ــهر نشس ــدر بوش ــهرداری بن ــل ش ــن المل ــور بی ــات و ام ــت ارتباط ــانة مدیری ــر و رس ــد خب ــزارش واح ــه گ ب
مشــترک شــورا یــاران محــات جنوبــی بــا حضــور امیــری شــهردار و معاونیــن وی در خصــوص رفــع مشــکات و 
تنگنــا هــای موجــود بــا میزبانــی جنــاب آقــای زالــی شــورایار محلــة تنــگک اول در تــاالر پذیرایــی ســتاره ایــران 
برگــزار گردیــد . در ایــن نشســت صمیمــی آقــای آبــادی بــه نمایندگــی از شــورا یــاران محــات یــاد شــده ضمــن 
عــرض خــوش آمــد گویــی و خیــر مقــدم بــه مدعویــن بــه نقــش و مشــارکت ســازنده شــورا یــاران بعنــوان بــازو 
هــای پــر تــوان شــورای اســامی و شــهرداری اشــاره و خاطــر نشــان کــرد شــورا یــاران محــات جنوبــی بــا اشــراف 
و درک متقابــل مشــکات و معضــات محــات متبــوع خــود و نیــز چالــش هــا و کمبــود هــای فــراروی مدیــرت 
شــهری در راســتای تحقــق خواســته هــای بحــق شــهروندان بــا تــاش هــای شــبانه روزی ســر از پــا نشــناخته و 

همــواره در جهــت نیــل بــه اهــداف و رفــع موانــع پیرامونــی نقــش بســزایی ایفــاء مــی نماینــد.
در ادامــة هــر کــدام از شــورا یــاران محــات جنوبــی بــه تفکیــک بــه ارائــه دیــدگاه هــا و نقطــه نظــرات و مشــکات 
ــی و مســاعدت  ــم گرای ــا ه ــا ب ــد. ت ــا نمودن ــواردی را تقاض ــهری م ــرت ش ــه و از مدی ــود پرداخت ــوزه کاری خ ح
شــورای شــهر و شــهرداری در جهــت مرتفــع نمــودن مــوارد مطروحــه گام هــای مؤثــر و جــدی ای برداشــته شــود.

از عمــده تریــن مــواردی کــه در ایــن جمــع مشــترک صمیمــی مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت مــی تــوان 
بــه مــوارد مشــروحة ذیــل اشــاره کــرد :

1 - تعییــن تکلیــف و اجــرای ســریع مصوبــة جدیــد شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران در قالــب طــرح 
تفضیلــی محــات جنوبــی بــه منظــور رفــع محدودیــت هــا و تنگناهــای موجــود در امــر ســاخت و ســاز مســکن 

2 - توجه و اهتمام ویژه به احداث و تجهیز پارک ها و فضای سبز و مبلمان شهری 
3 - بازگشایی معابر جدید در مسیر تعریض گذرها 

4 - تأمین روشنایی و تعویض پایه های فرسوده برق پارک ها 
5- آسفالت کوچه های خاکی 

6- تسهیل و تسریع در امر صدور پروانه 
7 - لزوم توجه و نگاه همسو به امر توسعة متوازن منطقه دو همپاه با منطقة یک.

ســپس امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر طــی ســخنانی بــا ابــراز تشــکر و قدردانــی صمیمانــه از میزبانــی آقــای زالــی 
شــورایار محلــة تنــگک اول و نیــز حضــور گــرم و پــر مهــر و محبــت و صفــای ســایر شــورایاران محــات جنوبــی 
ــوان شــورای  شــهر و مدیــرت شــهری  ــال هــای پرت در ایــن محفــل صمیمــی، از شــورایاران بعنــوان بازوهــا و ب
یادکــرد و حضــور چشــمگیر و مشــارکت همــه جانبــة آنــان را در امــر توســعه و بالندگــی و شــکوفایی وپویایــی روح 
و کالبــد شــهر بــه گرمــی ســتود وی بــا اشــاره بــه اینکــه آغازیــن روز فعالیتــم را در زمــان تصــدی شــهرداری بــا 
بازدیــد میدانــی از محــات جنوبــی شــروع نمــودم ایــن امــر را توجــه و نــگاه ویــژه مدیریــت شــهری بــه محــات 
مذکــور دانســت و خاطرنشــان کــرد بــا همــت و همراهــی شــورایاران و مجموعــة مدیریــت شــهری شــاهد رشــد و 

شــکوفایی بیــش از پیــش و رفــع تنگنــا هــا و عقــب ماندگــی هــای محــات مذکــور باشــیم .
امیــری بــا اشــاره  بــه تدویــن و ترســیم افــق چشــم انــداز ســند راهبــردی شــهر بوشــهر، توســعة متــوازن منطقــة 
دو را همــگام و همســو بــا منطقــه یــک از دیگــر برنامــه هــای مدیــرت شــهری دانســت و اظهــار امیــداری نمــود 
بــا هــم افزایــی و تعامــل شــورایارن و مجموعــة دســت انــدرکار شــهرداری ایــن مهــم بــزودی محقــق گــردد. وی 
ــر  ــر شــمرد و ب تکمیــل پــروژه هــای نیمــه کاره بعنــوان ســرمایة شــهر را از اولویــت هــای جــدی کاری خــود ب
ــارک لیــان و نیــز گــذر 45 متــری  ــارک بهــزاد  ریشــهر و پ ــروژه هــای چــرخ و فلــک و پ تســریع در تکمیــل پ
کــوی ســرتل بــه بلــوار نیــروگاه اتمــی بعنــوان یکــی از شــاه راه هــای ارتباطــی و زیــر بنایــی شــهر تأکیــد کــرد.  
شــهردار بنــدر بوشــهر همچنیــن بــر پیگیــری و تســریع در اجــرای طــرح تفضیلــی جدیــد محــات جنوبــی بعنــوان 
ــا  ــرد و اظهــار امیــدواری نمــود کــه هــر چــه ســریعتر ب ــام ب ــور ن یکــی از دغدغــه هــای ســاکنین محــات مزب
رفــع ابهامــات موجــود در طــرح مذکــور ایــن مهــم در راســتای خواســتة دیرینــة ســاکنان عملــی گــردد. امیــری 
همچنیــن از احــداث فرهنــگ ســراها در محــات جنوبــی و نیــز احــداث دو بوســتان بــزرگ بــه ابعــاد )10 هکتــار 
و 20 هکتــار( در محــات تنــگک هــا خبــر داد و اظهــار امیــدواری نمــود ایــن مهــم نیــز در راســتای خواســته هــای 

بحــق ســاکنین محــات مزبــور بــه زودی میســر گــردد.
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ــای شــغاب  ــارک ه ــع در محــدوده پ ــاب واق ــخ کب ــگاه طب ــق و جای ــر اجــرا و نصــب 18 آالچی * نظــارت ب
ــی و ریشــهر  ــد ، جال ،مروای

* نظــارت بــر نصــب و اجــرا بلــوک هــای جداکننــده نورانــی و ورودی خیابــان میثــم تمــار و محــدوده شــمالی 
ــغاب  پارک ش

* نظارت مستمر بر عملکرد پیمانکار نگهداری سرویس های بهداشتی در سطح منطقه 
* نظارت مستمر بر عملکرد پیمانکار رفع تخلفات شهری و اعام موارد به پیمانکار مربوطه 

ــر اجــرای نــرده هــای حفاظتــی و نیــز ترمیــم نــرده هــای موجــود در واقــع در محــدوده دره و  * نظــارت ب
پــارک ریشــهر 

* نظارت مستمر بر اجرای پاکسازی جداول و جمع آوری نخاله 
* شناسایی و صدور اخطاریه به تاالرها، انبارو کیوسک ها جهت پرداخت عوارض

ــد ونیــز ترمیــم و تجهیــزات کامــل  ــارک شــغاب و مرواری * اجــرای نقاشــی ســرویس بهداشــتی واقــع در پ
ــارک لیــان  ســرویس هــای بهداشــتی واقــع در پ

* پاستر ، نرمه کشی و اجرای نقاشی های گرافیکی بر روی دیوار شمالی دانشگاه خلیج فارس 
* شناســایی مــوارد حفــاری ، تبلیغــات غیــر مجــاز و... اعــام بــه ســازمان هــا و واحدهــای مربوطــه جهــت 

پیگیــری موضاعــات 
ــع در  ــه و نیمکــت هــای فرســوده واق ــری جهــت برداشــت ســت هــای ورزشــی ، ســطل هــای زبال * پیگی

ســطح منطقــه و نوســازی آنهــا 
* هماهنگی با سازمان فرهنگی اجتماعیدر خصوص آذین بندی معابرو اماکن واقع در سطح منطقه 

* نظارت بر اجرا روشنایی معابر و اماکن واقع در سطح منطقه دو 
* نصب بنر مربوط به ماده 55 و 110 قانون شهرداری ها و پیگیری موضاعات مربوطه 

ــع در  ــوب واق ــای معی ــل ه ــم پ ــازی و ترمی ــن بازس ــزی و همچنی ــل فل ــول پ * ســاخت و نصــب درب منه
محــات 

ــردد  ــر جهــت تســهیل امــور ترافیکــی و ت ــی و نصــب بوالردهــای بتنــی در برخــی معاب * نظــارت برجانمای
ایمــن معابــر پیــاده 

* جمع آوری کانکس ها و خودروهای فرسوده رها شده در سطح معابر 
* نظارت بر سرویس های بهداشتی و حمام های واقع در سطح منطقه 

* نظــارت بــر اجــرا و ترمیــم ســرعتکاه هــای واقــع در محــات جنوبــی و جمــع آوری ســرعتکاه هــای غیــر 
مجــاز 

* سرکشی و پیگیری مداوم در خصوص وضعیت آبنما های موجود در پارک ها و میادین 
* هماهنگــی بــا پلیــس راهــورد جهــت اعمــال قانــون در خصــوص خودروهایــی کــه در معابــر در پیــاده روهــا 

توقــف مــی نماینــد 
* ترمیم پایه تابلوهای معیوب شناسایی معابر و اماکن عمومی واقع در محات جنوبی 

* تشکیل ستاد سیل و مدیریت بحران در سطح منطقه 
* جانمایــی و نظــارت بــر اجــرای غرفــه هــای عرضــه کتتــده ماهــی گلــی و تزییناتــن ســفره هفــت ســین در 

ســطح منطقــه 
* پیگیری شکایات شهروندان ساکن در محات جنوبی و پاسخگویی به آنها 

عملکرد واحد اجرایی و خدمات شهری منطقه دو 

285



286

286



287

حدیث خدمت

 شهرداری بافت رفهنگی اتریخی بوشهر



288

نظارت بر اجرای حفاری و لوله گذاری فاضالب  و ترمیم موزاییک فرش در بافت

نظارت بر حفاری اداره برق و ترمیم موزاییک فرش در محله بهبهانی

288



289

پیگیری رفع خطر و اعمال ماده 55 ساختمان در کوچه انقالب ۴ در محله کوتی

پیگیری رفع خطر و اعمال ماده 55 ساختمان در کوچه انقالب ۶  در محله کوتی

289



290

جلسه با مسئوالن شرکت آب و فاضالب برای شروع عملیات لوله گذاری فاضالب در بافت

جلسه با هیت امناء مساجد در بافت جهت هماهنگی برای خدمات به مسافرین نوروزی

290



291

رفع خطر ساختمان خانم حفیظی در محله دهدشتی

رفع خطر ساختمان مدرسه شاهدخت در محله کوتی
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حدیث خدمت
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جنگ شادی شکوه پابرجا
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استقبال از خدام امام رضا )ع(

برگزاری همایش پیاده روی معلولین
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نشست هماهنگی محفل شعر و ادبیات 

ویژه برنامه »فجر فاطمی« در ساحل بوشهر

برگزاری ویژه برنامه » شوق بازی با کودکم«
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آموزش فرهنگ ترافیکی در پارک ترافیک سازمان فرهنگی

جشن کتاب خانه فرهنگ

تحویل کلید بندر ماهشهر به رئیس کمیسیون فرهنگی شورای بوشهر

296



297

برگزاری  مراسم تقدیر از خانواده شهدا مسجد شیخ سعدون

پرواز بادبادک ها بمناسبت روز کودک در ساحل زیبای بوشهر

 شادی های کودکانه در اردوی یکروزه پالژ بانوان
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جشنواره گل های قرآنی فاطمی انقالب در ساحل بوشهر

جشنواره بزرگ شادی و نشاط کودکان در پارک شورا

»چهارشنبه یادتون نره «جشنی برای کودکان
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آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی به کودکان در پارک ترافیک

کالس قرآن و جشن یادگیری حروف الفبا

پیاده روی
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همایش بزرگ نابینایان بمناسبت روز عصای سفید 

برگزاری جشن یلدا
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برگزاری مهم ترين برنامه های هفته نكوداشت روز بوشهر
* همایش یكصد و بیستمین سالروز مدرسه سعادت و تجلیل از معلمان پیشكسوت و دانش آموختگان

* معرفی چهره های ماندگار و شهروند افتخاری

* افتتاحیه المپیاد ورزشی

* گذر فرهنگ و هنر

*جشنواره خانواده و دریا

* جشنواره شیرینی پزی و پخت غذاهای دریایی

* مسابقه خانوادگی رالی

* دومین دوره هفته فیلم

*همایش مداحان و شهدای آینی

* سلسله نشست های تاریخ و فرهنگ عامیانه بوشهر

* نخستین همایش ایثار و شهادت

* همایش نكوداشت فایز همراه با آیین شروه خوانی

*نخستین همایش موسیقی نواحی خلیج فارس

* نمایشگاه  خوشنویسی، نقاشی خط آفتاب مهر

* کارگاه کارگردانی فیلم با حضور نرگس آبیار

* نشست شب شاعر،  شاعر این ماه

*جشنواره نخبه پروری رباتیک روبولیان
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یادواره زنده یاد همایون شهنواز )همایش گرامیداشت خالق دلیران تنگستان(

نهمین جشنواره ورزش و تفریح
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برگزاری دومین دوره هفته فیلم

نخستین همایش ایثار وشهادت
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برگزاری مسابقه جهت یابی و نقشه خوانی

نخستین همایش موسیقی نواحی خلیج فارس

تجلیل از پیشکسوتان اصناف و تجارت بوشهر )همایش تجارت در عهد ایالمیان(
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بازدید میدانی شهردار محترم و سرپرست سازمان

تقاطع غیر همسطح آزادی

پارک پایش
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عملکرد سازمان سیما ، منظر و فضای سبز

* تسطیح، خاکبرداری و پا بیل کردن پارک جفره علیباش 
* شستشوی شبانه درختان نارنج کاشت شده در بلوار اصلی سطح شهر

* حذف درختان خشک شده و بیماردر بلوار امام خمینی )ره(و جایگزین آنهابا نهال نارنج 
* تســطیح و کشــت گیاهان پوششــی و کاشــت گل در ســطح بلوارهای فضیلت و امام رضا علیه الســام 

* اســتفاده ازطعمــه ســموم جهــت مبــارزه با موشــها در بلوار پلیــس راه 
*  هرس و مرتب کردن ،باچوش گیری جهت تکثیرسوکاهای بلوار امام رضا علیه السام 

* سم پاشی علیه آفت ریشه خوارو طوقه بر واقع در پارک باسیدون و سیادت 
* کاشت 1000 اصله گل کاغذی دربلور شهیدقرنی

* تسطیح ،آماده سازی و کاشت گل ناز و آلترناترا در ابتدای بلوار دادسرا 
* نظارت برنیروهای اداره برق واحد انتقال  جهت هرس مناسب،اصولی وجمع آوری ضایعات موجود  

* هرس شبانه درختان حادثه خیز
* احداث مخزن 12مترمکعبی بتنی در پارک مادر

* سمپاشی ،حذف شرایط آلوده و تیمارداری درختان نارنج واقع در بلوار فرودگاه و مطهری 
* تنک کردن، انتقال و کاشت نشاءپرویش های بلوار امام در بلوار امام خمینی 

* کاشت نهال خیابان عباسعلی 
* هرس ریشه درختان که باعث مزاحمت گردید ه اند

* کاشت نهال در پیاده رو دبیرستان سعادت و کوچه تراشکاری جهان آبادان 
* سم پاشی  چمن های پارک استانداری علیه آفت ریشه خوار و طوقه بر

* سم پاشی گیاه آلترناترا واقع در چهار راه اداره کار علیه آفت برگخوار
* شستشوی درختان نارنج با آب به همراه کود شیمیایی  
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 تسطیح و گل کاری در بلوار فضیلت با گل های اطلسی ایرانی و آگاو

انتقال گل ابریشم بلوار ساحلی وکاشت مجدد قبل از نفتکش

قطع غیرمجاز درخت سطح شهر و صدور اخطاریه از واحد حقوقي 
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عملکرد سازمان سیما ، منظر و فضای سبز

* کاشت 2408 اصله انواع چریش ،گل ابریشم ،نارنج ، لیل فرنگی نخل ..... در سطح شهر 
* سم پاشی 7 موقعیت فضای سبز با سم کاربندازیم،دورسبان،برودیتاب.

* گلکاری 61345 انواع گلهای فصلی) پنسیتوم ،مرجان ، پرویش ،ناترک،آگاو(در سطح شهر
* تکه چینی و علف زنی بلوار جمهوری و بلوار فضیلت 

* حذف درختان آلوده به قارج ناتراسیا
* سمپاشی کرم سفید ریشه و آگروتیس با آب پاش در پارک باسیدون 

ــه ســایر نقــاط  ــارک هنرمنــدو ولفجــر و انتقــال چمــن ب * احــداث ســرویس بهداشــتی در پ
ــت واکاری  جه

*  سم پاشی نخیات فنیکس جهت کنترل بیماری قارج لکه
*  سم پاشی وکنترل کرم سفید ریشه در پارک باسیدون 

* کاشت گلهای فصلی در گلدانهای حاشیه خلیج فارس ، میدان بسیج ، بلوار فضیلت 
* هرس ، جمع آوری ضایعات درختان شکسته شده در بارندگی 

* انتقال درختان بام سبز شهرداری به پارک مادرو بلوارجفره ساحلی 
* تعمیر وسایل بازی پارک 

* تسطیح و گل کاری در بلوار فضیلت با گلهای اطلسی ایرانی و آگاو
* هوادهی گلهای  اطلسی کاشت شده در همه موقعیت ها جهت جلو گیری از صدمه

* کاشت آگاو، درخت و درخچه و ناز گوشتی در پارک خیبر
* سبک نمودن تعدادی از درختان کج شده و خطر ساز در خیابانهای اصلی شهر 

* خاک ریزی و کاشت درخت در خیابان شهدای مسجد توحید 
* سم پاشی با قارچ کش جهت درختان و چمن قارچی شده در بلوار شهید فقیهی

ــه فضــای ســبز صدمــه و خســارت  * اخطاریــه صــادر شــده) حقوقــی( جهــت کســانی کــه ب
ایجــاد مــی کننــد 

*انتقال گلهای سگوش میدان انتظام به دلیل تعرض  و ایجاد دور برگردان 
* آماده سازی ،ایجاد طرح گل در میادین ، سه گوش و لچکی ها جهت کاشت گلهای فصلی 

* نصب تابلو برق ) جدید (در پارک ولفجر 
* تعمیرات چمن زن ،اره تلسکوپی و برشکاری قفسه های خیابان لیان 
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انتقال و کاشت ریشه درختان افتاده در فصول بارندگی در پارک نسیم و شکوفه

جابجایی  درختان کمیسیون ماده 7 و کاشت مجدد درمکان جدید

انتقال گل های سه گوش میدان انتظام به دلیل تعرض و ایجاد دوربرگردان
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عملکرد سازمان سیما ، منظر و فضای سبز
* انتقال درخت گل ابریشم از بلوار ساحلی به قبل از نفتکش 

* سم پاشی نارنجهای بلوار سنگی با قارج کش و تیمارآنها جهت جلوگیری و پوسیدگی 
* گزارش هرس مردمی 514 مورد در سطح شهر 

* گلکاری موقعیتها با گلهای )کوکب کوهی ،اطلس ایرانی ،کوکب باغی و... ( 125256نشاء در سطح شهر 
* سرویس ادوات ، تعمیردرب ماشین باالبر

* انتقال درختان کمسیون ماده 7 و کاشت  مجدد 
*  هرس و فرم دهی درختان سطح شهر به صورت روزانه 

* انتقال و کاشت درختان کمسیون ماده 7 در پارکها و.... در سطح شهر
* تعمیر و نگهداری وسایل بازی در پارکها 

* رنگ آمیزی درب های ورودی پارکها نیاز به رنگ آمیزی داشته اند 
* کاشت نهال در خیابانهای بسیم ، مطهری  و..... امام رضا علیه السام 

* بخش خاک و کود در پارکهای شورا مادر و بلوار فرمانداری
* جابجایی و کاشت مجدد  اختر دربلوارچهارباندی 

* کاشت یوکا،نازیخی ،نخل بادبزنی و اگاو،در میدان تشریفات 
* چمن زنی و هوادهی موقعیتهای فضای سبز به صورت روزانه 

* حفاری تقاطع بلوار جفره روبروی پارک صدف جهت غاف گذاری 
* شن ریزی دروسط بلوار چهارباندی صدف بارنگ بندی شن های رنگی 

* تعمیرلوله خط انتقال آب میدان غدیر جلو فرماندهی انتظامی 
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حدیث خدمت

سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
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عملکرد شش ماهه دوم 97 ۱3 واحد پیشگیری
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حدیث خدمت

سازمان دمرییت حمل و نقل بار و مسارف 



323

بازدید جناب آقای دکتر امیری شهردار بندر بوشهر از واحد خط سازمان 

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان مدیریــت حمــل و نقــل بــار و مســافر شــهرداری بنــدر بوشــهر جنــاب آقــای 
دکتــر امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر و آقــای دکتــر آســایش عضــو محتــرم شــورای شــهر بنــدر بوشــهر و آقــای 
ســلطانی معــاون عمرانــی شــهرداری بنــدر بوشــهر بــا حضــور در پارکینــگ مرکــزی واحــد خــط ضمــن دیــدار و 
گفتگــو بــا پرســنل و همچنیــن اهــدای کارت هدیــه از پرســنل زحمتکــش ایــن واحــد تقدیــر و ابــراز امیــدواری 
نمــود در نیمــه ی دوم ســال جــاری بــا تــاش مضاعــف همــکاران ســازمان مدیریــت حمــل و نقــل بــار و مســافر 
ــان گام  ــت آن ــب رضای ــه شــهروندان و جل ــر ب ــدر بوشــهر در جهــت خدمــت رســانی هــر چــه بهت شــهرداری بن

برداریــم.
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برگزاری جلسه با واحد نظارت و بازرسی

برگزاری همایش ویژه مدارس

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندر بوشهرآقای عبداهلل 
ــکاران  واحــد  ــوت از هم ــا دع ــدارس  ب ــاه و بازگشــایی م ــر م ــاز مه ــه آغ ــا توجــه ب ــازمان ب ــردگار سرپرســت س ک
نظــارت و بازرســی و برگــزاری جلســه ای در دفتــر مرکــزی ســازمان ضمــن اطــاع از میــزان آمادگــی ایــن واحــد بــر 
جلوگیــری و بازرســی از ســرویس هــای غیــر مجــاز مــدارس و همچنیــن شــنیدن نکتــه نظــرات همــکاران ایــن واحــد، 
خاطــر نشــان کــرد انشــااهلل در ســال تحصیلــی جدیــد بــا تــاش مظاعــف و ایجــاد هماهنگــی بیشــتر مابیــن شــرکت 
ــه دانــش آمــوزان،  هــای بخــش خصوصــی، مــدارس و آمــوزش و پــرورش شــاهد ســرویس دهــی هــر چــه بهتــر ب

همچنیــن رضایــت کامــل خانــواده هــای آنهــا خواهیــم بــود. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان حمــل و نقــل بــار و مســافر شــهرداری بنــدر بوشــهر بــا آغــاز ســال تحصیلــی 
جدیــد در مهــر مــاه ســال 97 و بازگشــایی مــدارس ایــن ســازمان طــی همایشــی بــا همــکاری پلیــس راهنمایــی 
ــا  ــواده ه ــرورش شهرســتان بوشــهر ضمــن اطــاع رســانی و آگاه ســازی خان ــوزش و پ ــی اســتان و آم و رانندگ
در خصــوص برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه شــده در راســتای ارتقــاع ســطح امنیــت حمــل و نقــل دانــش 
ــرای دانــش آمــوزان مقطــع پیــش دبســتانی  ــه اجــرای برنامــه هــای متنــوع ب آمــوزان در ســال جدیــد اقــدام ب
و دبســتان نمــود کــه موجــب رضایــت و توجــه خانــواده هــا و دانــش آمــوزان قــرار گرفــت، همچنیــن در طــول 
ایــن مراســم شــش نفــر از راننــدگان نمونــه  ایــن ســازمان بــا اهــداء لــوح ســپاس مــورد تقدیــر و تشــویق قــرار 

گرفتنــد .
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بازدید جناب آقای دکتر امیری شهردار محترم بندر بوشهر از سازمان حمل و نقل بار و مسافر 

دیدار با خانواده محترم شهید رئیسی در قلعه سوخته

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان حمــل و نقــل بــار و مســافر شــهرداری بنــدر بوشــهر جنــاب آقــای دکتــر 
ــداهلل  ــای عب ــا آق ــدار ب ــن ســازمان و دی ــزی ای ــر مرک ــا حضــور در دفت ــدر بوشــهر ب ــرم بن ــری شــهردار محت امی
کــردگار سرپرســت ســازمان ضمــن بازدیــد از واحدهــای اداری و مالی،گشــت و بازرســی و توســعه و برنامــه ریــزی 
ســازمان و ابــراز رضایــت از برنامــه ریــزی و اقدامــات صــورت گرفتــه و عملکــرد شــش ماهــه ایــن ســازمان ابــراز 
ــا تــاش مضاعــف همــکاران در واحــد هــای مختلــف ســازمان  امیــدواری نمــود در نیمــه ی دوم ســال جــاری ب
ــه  ــر ب ــر چــه بهت ــت رســانی ه ــدر بوشــهر در جهــت خدم ــار و مســافر شــهرداری بن ــل ب ــت حمــل و نق مدیری

ــان گام برداریــم. شــهروندان و جلــب رضایــت آن

325



326

شرکت در همایش بزرگ اقتدار بسیجیان 

326

برگزاری جلسه با رانندگان تاکسی درون شهری
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سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  گزارش شش ماهه دوم درآمد و هزینه سال ۱397
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سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  گزارش شش ماهه دوم درآمد و هزینه سال ۱397
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حدیث خدمت

سازمان دمرییت پسماند



330

330

جمع آوری و حمل و نقل پسماند

*مدیریت روزانه 300تن پسماند ورودي به سایت دفن
*جمع آوري ماهیانه  2725 سرویس زباله به روش مكانیزه از سطح شهر

در شــهر بوشــهر عملیــات جمــع آوري زبالــه از ســطح شــهر) 3 ناحیــه( بصــورت مــداوم و هرشــب غیــراز 
شــب هــاي پنــج شــنبه و جمعــه صــورت مــي گیــرد. 

در بخشــي از ناحیــه 1 بدلیــل وجــود بافــت قدیمــي و غیــر ممکــن بــودن ورود خودروهــاي خدمــات شــهري 
، جمــع آوري زبالــه در شــیفت روز از ســاعت 30/5 لغایــت 13 بصــورت ســنتي و بنحــوي متفــاوت از نواحــي 
دیگــر )جمــع آوري توســط کارگــر( صــورت میگیــرد ، و در بخــش دیگــري از ناحیــه  1 طبــق روال معمــول  

شــبانه   ســاعت 21 جمــع آوري انجــام مــي شــود.
در ناحیــه 2و3 جمــع آوري زبالــه محــات توســط خودروهــاي مکانیــزه  شــبانه از ســاعت 21 صــورت مــي 
ــر ، شــب  ــح ، ظه ــت  صب ــز در ســه نوب ــي ســطح شــهر نی ــاي اصل ــان ه ــه از خیاب ــع آوري زبال گیرد.جم

بصــورت مــداوم  انجــام میپذیــرد.
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آمار شش ماهه جمع آوری زباله نواحی
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آمار شش ماهه جمع آوری ضايعات فضای سبز
برداشت شاخ و برگ درختان

332
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تنظیف محات به صورت ویژه و مستمر      

پاکسازی ساحل و نظافت رفیوژهاي سطح شهر و نوار ساحلي توسط خودروی جاروب به صورت مستمر  

پاکسازی زمین های با استفاده 

جمع آوری مستمر خاک و نخاله

 جمع آوری و برداشت سر شاخه ها 

برگزاري همایش هاي پاکسازي ) مدارس ، NGO  ، دانشجویان و... ( 

شستشوی مستمر کانال های رو باز و بسته وکانیوو های اصلی سطح شهر توسط ماشین آالت واترجت و تانکر و جدول شوی، 

مخزن شوی مکانیزه طبق برنامه زمانبدی شده 

جایگزینی گاری های جدید به جای گاری های فرسوده جهت حمل  ضایعات پاکبانان 

 کشیک شب توسط نواحی  به همراه مامورین  انتظامی به منظور جلوگیری از تخلیه غیر مجاززباله و نخاله های ساختمانی در سطح شهر 

شست وشوی مخازن ، ایستگاه های اتوبوس ، عائم راهنمایی و رانندگی و المان های شهری

عمده فعالیت ها در بخش تنظیف و پاکسازی

334

اليروبي تمامي کانال هاي دفع آب هاي سطحي توسط 
3 گروه به دو صورت مكانیزه و دستي به متراژ 3697 متر 

453سرويس لجن در شش ماه دوم سال  97

الیروبی
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برنامه ریزی مدون سازمان جهت پاکسازی و جمع آوری خاک و نخاله های سطح شهر  
به صورت روزانه با بکارگیری دو دستگاه لودر و کامیون به طور مداوم

مستقر نمودن اکیپ شبانه روزی با همکاري مامور انتظامی جهت کنترل مستمر خودرو 
های متخلف در محور های اصلی

صدور مجوز برای پیمانکاران مجاز حفاری

گشت زنی و نظارت مستقیم بر عملکرد پیمانکاران حفار و جلوگیری از تخلفات در هر 
مرحله از عملیات

 خاکبرداری, بارگیری, حمل و تخلیه خاک ونخاله 

جمع آوری نخاله های رها شده توسط ساخت و سازها و صدور اخطار به متخلفین

جمع آوري و ساماندهي خاک و نخاله با صاحب و رها شده در محات در راستاي طرح 
محله پاک

پاکسازی و جمع آوری نخاله های ساختمانی در سطح شهرکه به صورت غیر مجاز تخلیه 
شده است

ساماندهی نخاله های ساختمانی در سایت دفن

  عمده اقدامات ستاد خاک و نخاله 

335
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336

تعداد سرويس ها ی خاک و نخاله هدايت شده
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در حال حاضر فعالیت های صورت گرفته در زمینه طرح
 تفكیک از مبدا و بازيافت شامل موارد ذيل می باشد

عمده فعالیت های انجا م گرفته 
 *تنظیم شیوه نامه اجرایی در خصوص اجرای طرح تفكیک از مبدا پسماند جهت ادارات ، آپارتمان ها 

، مجتمع ها ،  مدارس

*کدبندی محالت و ارائه برنامه زمان بندی جمع آوری مواد بازیافتی از درب منازل به تفكیک نواحی 

* اطالع رسانی و آموزش شهروندی )جذب تعداد 4نفر آموزشگر جهت اجرای مرحله اول آموزش 

چهره به چهره و ارائه کد اشتراک به شهروندان و مدارس (

* پلمب گارگاههای غیر مجاز بازیافت و ضبط خودروهای غیر مجاز بازیافت در جهت کاهش اثرات 

نامطلوب زیست محیطی به دلیل بازیافت ناصحیح و غیر اصولی و غیر بهداشتی .

*اهدا کارتن پالست به ادرات و مدارس

*تفاهم نامه با آموزش پرورش استان بوشهر

*تفاهم نامه با بهزیستی استان بوشهر
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گردش کار غرفه بازيافت

گردش کار روش سیار 
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نتايج آموزش چهره به چهره شهروندي
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341

پردازش پسماند

*بازیافتي هاي بدست آمده جهت بسته بندي نهایي وارد بخش پردازش میشوند.

*تفكیک پسماند هاي خشک در سوله هاي مخصوص

*فشرده سازي و کم حجم کردن بازیافتي ها 

* بسته بندي جهت مزایده فروش پسماند هاي خشک

اقدامات صورت گرفته
دفن پسماندهاي عادي به شیوه سطحي 

دفن پسماندهاي عفوني به روش ترانشه اي

دفن ضایعات فضاي سبزبه صورت جداگانه

جمع آوري و تفكیک مواد بازیافتي و پردازش آن در محدوده کمپوست 

تنظیف سایت دفن بصورت روزانه 

تسطیع محدوده پاییني سایت دفن

پیگیري جهت خریداري دو عدد دستگاه چیپس چوب جهت ساماندهي ضایعات فضاي سبز

پیگیري جهت راه اندازي کارخانه تولید کیسه زباله

وسایل نقلیه بهینه سازي شده و در حال حاضر کلیه وسائل نقلیه سالم و در حال کار مي باشند 

شبانه روزي کامل سلیت دفن تامین شده است

حفر حوضچه جدید جهت تخلیه آب هاي سطحي و ایجاد راه مواصالتي به حوضچه

ساخت سرویس بهداشتي با تمام امكانات که هم اکنون در حال استفاده مي باشد

انهدام کاالهاي تاریخ گذشته و قاچاق 

341
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آمار مواد بازيافتي سايت دفن

342
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 کمپ نگهداري از سگ هاي بي سر پناه و اجراي امور مربوطه

تجهیز زمین به وسعت 5/1 هكتار در موقعیت جاده نیروگاه 

انجام نقشه برداري واجراي پالن اجرایي محدوده داخلي کمپ از قبیل بتون ریزي کف وفنس کشي و 

احداث سقف  و سایر ملزومات الزم از قبیل احداث چاه و تجهیز ساختمان اداري و نگهباني    

آماده سازي و حصارکشي و تمهیدات الزم از قبیل تامین آب و برق و...

بكارگیري اکیپ زنده گیري سگ هاي بال صاحب

تجهیز ساختمان اداري و نگهباني

احداث چاه و احداث سبتیک تانک و ساخت حوضچه انگل زدایي

زنده گیري سگ بي سرپناه و انتقال به کمپ

جلسه با حامیان حیوانات و کانون هاي مردم نهاد

واکسیناسیون سگ هاي بي سرپناه در کمپ توسط دامپزشكي شهرستان

343
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سازمان مدیریت پسماند 
عملکرد شش ماهه دوم درآمد و هزینه ۱397
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حدیث خدمت

سازمان فناوری و اطالعات و ارتباطات



346

*  راه اندازی سیستم ها در شهرداری مرکزی ، مناطق 1 و2 و سازمان ها

* نصب ویندوز ، نصب نرم افزارهای کاربر در شهرداری مرکزی ، مناطق 1و2 و سازمان ها

* راه اندازی شبکه و اینترنت )کابل کشی( در شهرداری مرکزی ، مناطق 1و2 و سازمان ها

*  برطرف کردن ایراد سخت افزاری و نرم افزاری در شهرداری مرکزی ، مناطق 1و2 

346
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* بروز رسانی برنامه رایورز شهرداری مرکزی وسازمان ها نصب نگارش 6,1,1.

* رفع اشکاالت نرم افزاری رایورز 

* تهیــه لیســت تجهیــزات جهــت راه انــداری ســرور جدید رایــورز در رســاتی تجمیع شــهرداری 

مرکــزی وســازمان ها

* تهیه نسخه      پشتیبان روی هارد اکسترنال سرور رایورزسازمان ها

* استقرار سرور رایورز سازمان پسماند/فرهنگی ورزشی/آتشنشانی در اتاق سرور

* پیگیری جهت بروزرسانی  نرم افزاری سرور سازمان فرهنگی ورزشی

* انجام امور پشتیبانی سامانه عوارض خودرو.

* بروز رسانی تعرفه های سال 97 در سامانه عوارض خودرو.

*انعقاد قرارداد جدید سامانه عوارض خودرو جهت بهبود خدمات رسانی به شهروندان.
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* پیگیری امور و حفاری های پروژه فیبر نوری

* بروز رسانی سامانه تحت وب مکاتبات اداری پرگار

348
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* تحویل فاز آخر پروژه مطالعاتی هوشمند سازی شهر بوشهر.

* حفــاری فیبــر نــوری و  اتصــال ســاختمان شــهرداری مرکــزی بــه مخابــرات جهــت برقــراری 

شــبکه  دولــت

* انعقــاد قــرار داد بــا شــرکت ناجــی جهــت ارســال پیامــک هــای پرداخــت عــوارض خــودرو 

در راســتای افزایــش درآمــد.

* پشتیبانی سایت شهرداری ، آموزش و تحویل به سازمان های تابعه . 

349
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* پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم ها

ــام  ــوار ام ــیر بل ــی مس ــهر در ط ــهر بوش ــوری ش ــر ن ــروژه فیب ــای پ ــول ه ــی هنده * جانمای

ــی   ــات جغرافیای ــامانه اطاع ــتر س ــر بس ــی ب خمین

* تحویل اطاعات مسیر اجرا شده فیبر نوری به پروژه پایش تصویری شهر بوشهر  

* جانمایــی دوربیــن هــای پــروژه پایــش تصویــری شــهر بوشــهر بــر بســتر ســامانه اطاعــات 

ــات  ــامانه اطاع ــر بســتر س ــاک شــهرداری بوشــهر ب ــی ام ــاماندهی و جانمای ــی  س جغرافیای

مکانــی . 

350
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* مصوبــه شــورای اســامی شــهر بوشــهر در ارتبــاط بــا پــروژه بــه روزرســانی ســامانه اطاعــات 
مکانــی و غنــی ســازی داده هــای GIS بــا اســتفاده از تصویــری بــرداری هوایــی )پهبــاد( با شــرکت 

. مگفا
* برگــزاری دوره آموزشــی نــرم افــزار سیســتم اطاعــات جغرافیایــی GIS بــه مــدت 16 ســاعت 

بــرای کارکنــان شــهرداری بنــدر بوشــهر.
* بررسی و راه اندازی سامانه نامگذاری معابر و اماکن شهری در شهرداری بندر بوشهر.

* مشــاوره و راهنمایــی بــا دادگســتری کل اســتان بوشــهر جهــت بکارگیــری از ســامانه اطاعــات 
مکانــی شــهرداری بنــدر بوشــهر در راســتای کاهــش وقــوع جــرم و آســیب هــای اجتماعــی.

* شرکت در نمایشگاه دستاوردهای 40 ساله انقاب اسامی .
* صــادر نمــودن یــوزر و پســورد ســامانه اطاعــات مکانــی )Web GIS( بــرای پرســنل شــهرداری 

ــهر. بندر بوش
* نصــب نــرم افــزار سیســتم اطاعــات جغرافیایــی )ArcGIS( در بخــش هــای تابعــه شــهرداری 

بنــدر بوشــهر.
ــا پــروژه بــه روزرســانی ســامانه  * پیگیــری مصوبــه شــورای اســامی شــهر بوشــهر در ارتبــاط ب
اطاعــات مکانــی و غنــی ســازی داده هــای GIS بــا اســتفاده از تصویــری بــرداری هوایــی )پهبــاد( 

بــا شــرکت مگفــا.
ــات  ــری از ســامانه اطاع ــی دادگســتری کل اســتان بوشــهر جهــت بکارگی * مشــاوره و راهنمای

ــوع جــرم و آســیب هــای اجتماعــی. ــدر بوشــهر در راســتای کاهــش وق ــی شــهرداری بن مکان
.GNAF پیگیری اجرای همکاری با اداره پست در ارتباط با طرح ملی *

*   امکان سنجی، مطالعه و شبیه سازی هوشمند سازی ساختمان شهرسازی
*ارتقــا سیســتم حفــاری: 1- افــزودن مــاژول ارزش افــزوده 2- ارتبــاط بــا سیســتم رایــورز جهــت 
متمرکــز ســازی عملیــات پرداخــت 3 -راه انــدازی ســایت شــورای اســامی شــهر بــه همــراه انتقال 

داده هــای پیشــین.
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ــرم افــزار در  ــرم افزارهــای کل کاربرهــا در هنــگام آپدیــت کــردن ن ــدازی ن 43 نصــب و راه ان

شــهرداری و مناطــق1و2 و ســازمان هــا

Salary.bushehr.  . راه انــدازی ســامانه اینترنتــی فیــش حقوقــی شــهرداری مرکــز  -45

ir/salary

راه اندازی سامانه فیش حقوقی سازمان آتشنشانی.  -46
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* رفع اشکاالت نرم افزاری ایران سیستم 

*نصب و بروز رسانی آنتی ویروس

* تنظیم الیه های GIS ارزش منطقه ای شهرداری بندر بوشهر
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بوشهر ــهرداري  رتباطات ش ا و  اطالعات  فناوري  سازمان 
ريال ر  به هزا ارقام   13  97 ــال  و هزينه س درآمد  دوم  ماهه  گزارش  شش 
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بارانی باید، ات هك رنگین امكنی رب آید 

و گاه روزاهیی رد زحمت 

ات هك از ما ، انسانهایی تواانرت بسازد ... 
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