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سخن آغازین

آغاز هر کالمی نام خدای یکتا

همواره می برم من نام مقدسش را

ایــران وطــن مــن و بوشــهر زادگاه مــن  ،عشــق مــن پــاره جــان و تــن مــن  ،آبادیــت آرزوی غایــت مــن ؛ شــهروندان گرامــی
اعتمــاد شــما عزیــزان بــه اینجانــب را چــون نگینــی گرانبهــا در خانــه دل بــرای همیشــه جــا داده و اطمینــان شــما را بــه
خویشــتن جــزء افتخــارات خــود مــی پنداریــم و بــرای همیشــه بــه ایــن بــاور جاودانــه تــان مــی بالــم و بــه شــکرانه الطــاف
خداونــدی در خدمتگــزاری تــا ســر حــد تــوان کوشــیده تــا امانــت هــای گرانقــدر شــما را پاســداری و مهــر خادمــی شــما
بزرگــواران را نقــش بــر جبیــن خــود ســازیم .خداونــد بــزرگ و مهربــان را بســیار شــاکرم کــه توفیــق خدمتگــزاری بــه شــما
مــردم شــریف و ســربلند را بــه بنــده عنایــت فرمــود .گــزارش عملکــرد در حقیقــت پــل ارتبــاط دهنــده بیــن ســطح مشــاهده
تــا درک و فهــم و بیــان چگونگــی عملکــرد شــهرداری بنــدر بوشــهر در ســطح و قالــب نظریــه ای اســت کــه بــه صــورت
بیــان کاری خــود را در نمــاد الگــوی عملــی نشــان مــی دهــد بــا ایــن توصیــف منطــق و پارادایــم هــر ســاختار شــهرداری را
مــی تــوان بــر اســاس ارزیابــی او ترســیم کــرد .بــی شــک در شــهر بوشــهر بایــد گفــت کــه احــداث خیابــان  ،اجــرای ســنگ
جــدول و ...تکمیــل کننــده شــهر نیســت لــذا تدویــن طــرح هــای توســعه شــهری خیابــان هــا و کوچــه هــا رفتــه رفتــه شــکل
خــاص خــود را مــی گیرنــد .کاربــری هــا تعریــف و بــاز تعریــف مــی شــوند اینجــا تــازه قصــه شــهر آغــاز شــده اســت .در
فراینــد توســعه شــهری و مشــارکت مــردم بایــد اذعــان نمــود کــه مــردم زمانــی مشــارکت فعــال خواهنــد داشــت کــه هریــک
از آنهــا بــه عنــوان شــهروند و صاحــب حــق و قــدرت در حــوزه عمــل شناســایی شــوند .ســپس بــه تکلیــف خــود یعنــی
رعایــت قانــون و ضوابــط و مقــررات تــن در دهنــد .بنابرایــن مشــارکت معلــول اســت نــه علــت و محصــول فراینــد اســت .کــه
هــر شــهرونددر پــی احســاس تعلــق و قــدرت تصمیــم گیــری یــک شــهردار مــی باشــد کــه اداره امــور را طــی مــی کنــد .در
پایــان شایســته اســت ضمــن قدردانــی از زحمــات تمامــی همــکاران محتــرم در شــهرداری و شــورای اســامی شــهر بوشــهر
تشــکر نمــوده و توفیــق روز افــزون آنــان را از درگاه ایــزد منــان خواســتارم.

سید نورالدین امیری
شهردار بندر بوشهر
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به نام آنکه جان داد تا بودن را تجربه کنیم
پیشگفتار :
از زیباتریــن لحظــات دفتــر عمــر آدمــی  ،لحظاتــی اســت کــه بــا کوشــش وســعی در راه آبادانــی
طــی مــی شــود ،لحظاتــی کــه جــان آدمــی جامــه توانایــی برتــن دارد خاصــه هنگامــی کــه لطف
الهــی فرصــت خدمتگــزاری بــه خونگــرم تریــن مــردم کشــور را جــال بخــش تــن آدمــی مــی
کنــد .درهــر بامــدادان بایــاد خداونــدی وســپاس خدمتگــزاری بــه شــهروندان ســپری شــد ،هــر
پــروژه وهرطــرح نشــانی از کوشــش وتــالش مجموعــه ای اســت کــه خواهان زیســت همشــهریان
خــود در شــهری شایســته وآبــاد مــی باشــددراین مــدت شــهرداری بنــدر بوشــهر همــه تــالش
وتــوان خــود درراســتای بهبــود شــرایط زندگــی شــهروندان در شــهری زیبــا را صــرف نمــوده وبــا
وجــود مشــکالت و نامالیمــت هــا منابــع ومصالــح عمــوم را بــر منافــع اشــخاص ترجیــح داده تــا
اوالًرضایــت پــروردگار باریتعالــی وســپس رضایــت عمــوم فراهــم گــردد.
عملکــرد شــهرداری بنــدر بوشــهر درایــن مــدت از بــدو تاســیس ،حکایــت از شــتاب قابــل قبــول
درتوســعه وعمــران شــهری دارد  ،نهــادی کــه مردمــی تریــن شــکل مشــارکت رادر فراینــد
فعالیــت هــای روزافــزون خویــش همــراه کــرده و بــا نگاهــی ژرف بــه اســتراتژی هماهنگــی
بیــن بخشــی توانســت درصــورت نیــاز از تــوان ادارات ونهادهــا درســطوح کشــوری ،اســتانی
وشهرســتانی درجهــت گســترش رفــاه شــهروندان نیــز یــاری بجویــد  .طــرح هــای اجرایــی کــه
عمــران شــهری را بــه امــری دســت یافتنــی تبدیــل کــرد تــا حکایــت آبادانــی شــهر همچنــان
روایــت درپیــش رو باشــد حکایتــی کــه چشــم هــای همشــهریان عزیــز را بــه دیــدن فضایــی
آرمانــی دعــوت مــی کنــد باایــن همــه آنچــه پیــش روی شمااســت تحفــه کوچکــی اســت
درپیشــگاه شــما عزیــزان ،بدیــن بهانــه خواســتیم پــل ارتباطــی خــود باشــما را درجهــت هدایــت
وراهنمایــی حفــظ ومســتحکم نمائیــم ودرایــن موفقیــت از تالشــهای بــی وقفــه وشــبانه روزی
پرســنل زحمتکــش شــهرداری وتعامــل شــهروندان عزیــز بــا شــهرداری تقدیــر وتشــکر نمائیــم.
به امید پویایی در توسعه شهری ،که کمال آرزوی یکایک خادمین شهرمان است .
ایرج حسین پور
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر
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معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع در ســاختار شــهرداری بنــدر بوشــهر جایگاهــی تخصصــی دارد  .در ایــن ســاختار،
بســتر مناســبی بــرای برنامهریــزی و بازتعریــف فرآیندهــا ،همراســتا بــا اهــداف نظــام ســالمت اداری کــه همــواره
مــورد تأکیــد و اهتمــام شــهردار محتــرم بــوده  ،فراهــم آمــده اســت  .معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع بــا تکیهبــر
ظرفیــت مدیریتــی و تــوان کارشناســی کارشناســان خــود بــرای ارتقــاء کیفــی  ،افزایــش بهــرهوری و تســهیل و تســریع
فرآیندهــا و فعالیتهــای جــاری  ،گامهــای مفیــد علمــی و عملــی برداشــته و در ایــن میــان  ،توجــه بــه حاکمیــت
ارزشهــای اســالمی  ،کرامــت و معیشــت خادمــان مــردم در شــهرداری را در اولویــت همــه برنامههــا قرارگرفتــه اســت.
کــه زیــر مجموعــه معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع در جهــت تأمین،بهســازی ،نگهداشــت،بهکارگیری و درنهایــت
توســعه نیــروی انســانی بــر اســاس شایستهساالری،شایســته گزینــی و عدالــت امــری مهــم و الینفــک دررســیدن بــه
اهــداف نهایــی یــک ســازمان اســت و ایــن مهــم یکــی از اهــداف اصلــی در مدیریــت شــهرداری بنــدر بوشــهر اســت.

اهم وظایف حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع
*تشــخیص و تعییــن اهــداف شــهرداری بنــدر بوشــهر در زمینــه هــای مالــی و اداری و تعییــن خــط مشــی و سیاســت
هــای اجرایــی در چهارچــوب سیاســت هــا و اهــداف کلــی و ابــالغ برنامــه هــای و سیاســت هــای مصــوب
*نظــارت بــر اجــرای دقیــق آییــن نامــه هــا و قوانیــن اســتخدامی کشــوری و آییــن نامــه اســتخدامی شــهرداری هــا و
قانــون کار و ســایر ضوابــط مربــوط بــه کارکنــان شــهرداری  ،ســازمان هــای وابســته  ،شــرکت هــای وابســته
*اتخــاذ تصمیــم در مــورد نیازهــای پرســنلی  ،اســتخدام  ،انتســاب و جابجایــی پرســنل بــا اخــذ نظــرات از هــر یــک از
معاونــت هــای حــوزه مربوطــه
*مطالعــه  ،برنامــه ریــزی و سیاســت گــذاری در جهــت ایجــاد درامــد هــای پایــدار و مطالعــه و برنامــه ریــزی در جهــت
کاهــش هزینــه هــای پایــدار
*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 ذیصــالح
*مطالعه و بررسی نظام های مختلف رفاهی در شهرداری(طرح های رفاهی برای کارکنان شهرداری)
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گزارش عملکرد شش ماه نخست سال 1398
مديريت درآمد
کد

شرح

فروش كاالو خدمات( بند الف ماده  38ارزش افزوده)

511/701/072/9990

عوارض گذرنامه

278/494/500

عوارض اسناد رسمی

عوارض بليط هواپيمايی

عوارض مازاد بر تراكم

21/866/487/034

عوارض بر تفكيك و اراضی

12/582/254/535
6/587/528/654

عوارض بر بالكن و پيش آمدگيها

997/440/153

عوارض نوسازي

6/526/84/127

ساير موارد

0

28/766/034

عوارض ساليانه موتورسيكلت وساير وسائط نقليه

1/395/000

عوارض ساليانه خودروهاي سواري

3/566/254/50

عوارض بليط مسافرت و باربري

2/053/000

عوارض بر پروانه كسب و پيشه و حق صدور پروانه

1/131/200/000

عوارض حذف پاركينگ

6/174/958/146

عوارض %5حق نظارت مهندسين

32/326/848

وصولی از دولت  -سهميه از عوارض وصولی ( -موضوع تبصره  2ماده  39قانون)

13/694/708/692

حق كارشناسی و فروش نقشه

3/422/076/044

بهاء خدمات شهري  ،حق اسفالت ،لكه گيري،حفاري

3000

237/771/220

عوارض آاليندگی (بند الف ماده  38ارزش افزوده)

عوارض بر معامالت غير منقول

2000

0

2/002/298/324

عوارض بر پروانه هاي ساختمانی

1000

وصولی شش ماهه 98

1/970/308/730

درآمد حاصل از خدمات فنی و ايمنی

405/070/910

تاسيسات شهرداري  -غسالخانه و گورستان

810/000/270

درآمد حاصل از خدمات شهري

1
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345/650/000

4000

مال االجاره ساختمان ها و تاسيسات

4/907/898/410

كميسيون ماده 100

87/502/797/992

درآمد بازارهاي روز و هفتگي
جرائم و تخلفات ساختماني

6000

23/400/000

ضبط سپرده هاي معامالت شهرداري

0

جريمه سد معبر

282/806/000

حق مشرفيت

88/998/599

درآمد حاصل از تغيير كاربري ( ارزش افزوده )

0

فروش اموال غير منقول

12/336/287/096

فروش اموال منقول و اسقاط

420/000/000

جرائم متعلقه از تاخير پرداخت %2.5

7000

0

1
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45/924/000

گزارش عملکرد شش ماه نخست سال 1398
اداره امور پميان
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
همــه افــراد ســازمان از فعالیتهــاي یکدیگــر مطلــع مــی شــوندومی تواننــد در مــورد تاثیــر کارهــاي
بخــش هــاي مختلــف روي یکدیگــر آگاهــی یابنــد
« شرح مختصر وظایف اداره امور پیمان به اختصار»
برگــزاري اســتعالمات و مناقصــات و مزایــده هــا و عقــد قــرارداد بــا پیمانــکاران و مشــاوران و ســرمایه
گــذران در جهــت تحقــق تعهــدات بودجــه ای از محــل اعتبــارات داخلــی و اســتانی
تهیه و تنظیم اسناد معامالت جزئی و متوسط و عمده و برگزاری آن
برگــزاری مناقصــات و مزایــدات از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت و ثبــت قراردادهــای
مربوطــه در ســامانه مذکــور
تهیه و تنظیم قراردادها و سیر مراحل قانونی ابالغ آن
انجــام کلیــه مکاتبــات اداری در خصــوص مدیریــت قراردادهــا شــامل ابالغیــه هــای تمدیــد  ,اضافــه
بــر پیمــان  ,خاتمــه و یــا فســخ پیمــان
تشــکیل کمیســون هــای مــاده  38منطبــق بــر قانــون اصــالح و تســری آییــن نامــه شــهرداری تهــران
بــه مراکز اســتانها
مستند سازی پرونده ها جهت بایگانی و یا پاسخگویی به ارگان های نظارتی

1
14

« شرح وظایف اداره امور پیمان »
شــرکت در جلســات همایــش هــا و نشســت هــاي مرتبــط طبــق دســتور مســئول واحــد درخواســت
کننــده
تنظیم آگهي مناقصه و یا مزایده جهت درج در روزنامه
بروز رساني سایت مناقصات و مزایده ها
تعییــن وقــت بازگشــایي پــاکات و هماهنگــي بــا واحــد هــا و اعضــاي محتــرم کمیتــه بازگشــایي پــاکات
مناقصــه و مزایــده
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 مدارك و سوابق مربوط به قرارداد واحد ها
ثبت قراردادهاي منعقد شده در سیستم رایورز
تهیه پیش نویس شرایط مناقصه و قراردادها و ارسال آن با آدرس پست الکترونیکي نماینده ها
تنظیم قراردادها
بازنگري فرمت کلي قراردادها و شرایط مناقصه
پاسخگویي به مراجعین از واحد ها و شرکتهاي طرف قرارداد آنها
پاســخگویي بــه ســواالت تلفنــي و راهنمایــي افــراد و شــرکتهاي طــرف قــرارداد ،شــرکتهاي متقاضــي
شــرکت در مناقصــه هــا  ،جهــت رفــع ابهامــات موجــود و یــا ارســال اطالعــات مــورد نیــاز آنهــا از طریــق
فاکــس
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گزارش عملکرد شش ماه نخست سال 1398
اداره امور پميان
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لیست قراردادهای سال 98
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گزارش عملکرد شش ماه نخست سال 1398
مدیریت رسمایه انساین

ارسال آمار به سازمان ها و ادارات استان
آماده سازی و تشکیل 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 احکام 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 همکاران
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 مکاتبات در حوزه امور اداری
تهیه آمار و گزارش از سیستم رایورز
آمــوزش مقدماتــی و پاســخ دهــی و ارائــه مطالــب و تجــارب بــه کلیــه ســازمان هــای وابســته بــه شــهرداری بــه
صــورت تلفنــی و حضــوری
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پاسخ دهی به بانکها در خصوص کسورات بانکی
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 مکاتبات در حوزه کارگزینی
تهیه و بررسی فرم سوابق خدمتی جهت کارکنان رسمی به منظور ارتقاء گروه و انتصاب
انجــام فعالیــت هــای الزم در زمینــه اجــرای طــرح طبقــه بنــدی مشــاغل کارگــری کارکنــان ( از قبیــل جمــع
آوری درخواســت هــا  ،تاییدیــه گرفتــن درخواســت هــا از طــرف مســئول کارگــران  ،بررســی درخواســت
کارکنــان از طریــق کتــاب طــرح طبقــه بنــدی مشــاغل کارگــری  ،تنظیــم صورتجلســات کمیتــه در صــورت
شــرایط احــراز کارکنــان)
درخواست کارکنان در کمیته طرح طبقه بندی مشاغل کارگری ارتقاء گروه و تغییر شغل (پست) می باشد.
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 احکام معوقه کارگران و کارمندان
صدور احکام حق جبهه کارگران
بررسی درخواست کارکنان در مورد معوقه های موجود در حکم و صدور احکام مربوط
ورود و ثبت پرسنل در سیستم رایورز
بررسی و انجام مراحل ارتقاء گروه همکاران
صدور حکم میان دوره ای کارگران(افزایش حق اوالد-کاهش حق اوالد-ایثارگری-ارتقاء-عائله مندی و اصالحیه ها و)...
اسکن پرونده های جدید(کارکنان اتوبوسرانی و)...
بررسی سوابق گذشته کارگران و برقراری معوقه سختی شغل کارگران
صدور حکم نوبت کاری جهت پرسنل با توجه به گزارش مسئول مربوطه
انجام فرم سوابق خدمتی و فرم شورای اداری و استخدامی
بررسی مشکالت سیستم رایورز و مکاتبه جهت اصالح آن و پیگیری صدور فرم های بازنشستگی سخت و زیان آور
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گزارش عملکرد شش ماه نخست سال 1398
مدیریت برانمه ریزی و توسعه
تهیه و تدوین برنامه استراتژیک  ،راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری .
بررسی و تدقیق راهبردها  ،سیاست ها و اهداف کمی برنامه میان مدت شهرداری (برنامه  5ساله ).
بررسی و تعین جهت گیری اصلی و چارچوب پایه ای برنامه استراتژیک و راهبردی عملیاتی شهرداری .
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 .
تدقیــق مقاصــد توســعه شــهری و تعیــن شــاخص هــای کلیــدی قابــل ســنجش و زمــان بنــدی شــده
بــرای رســیدن بــه آن هــا .
تهیه و تدوین سند راهبردی توسعه شهر به صورت فرابخشی و ترسیم آینده شهر .
تعیــن راهبردهــای توســعه شــهر و تشــخیص راهبردهایــی کــه شــهرداری مــی توانــد در قالــب آن هــا ایفای
نقــش نماید .
پشــتیبانی اطالعاتــی 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 بیــن بخشــی هــای مختلــف درون
ســازمانی شــهرداری .
برگزاری منظم جلسات شورای معاونین و شورای اداری و ابالغ و پیگیری مصوبات جلسات مذکور.
سایر وظایف حسب مورد که از جانب معاون توسعه مدیریت و منابع ابالغ می گردد .
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گزارش عملکرد شش ماه نخست سال 1398
آموزش
ایــن گــزارش بــه اختصــار عملکــرد واحــد آمــوزش شــهرداری مرکــزی بنــدر بوشــهر را در طــی شــش ماهــه
اول ســال  1398بیــان کــرده  ،امیــد اســت بــا ایجــاد یــک چشــم انــدازی جدیــد در برنامــه ریــزی هــا و
تصمیــم گیریهــای آتــی شــاهد عملکــرد بهتــری در بخــش آمــوزش ایــن شــهرداری باشــیم.
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گزارش عملکرد شش ماه نخست سال 1398
اداره خدمات رفاه
انعقاد قرارداد دندانپزشکی لبخند به صورت اقساط  ۶ماهه و  ۲۰درصد تخفیف
تعویض فلش تایم کر سرویس های بهداشتی
برقکاری و نصب الم در حوزههای شهرداری
سرویس کردن تمام دستگاه های خنک کننده اداری
نظافت روزانه محوطه بیرون و داخل ساختمان
همکاری با واحد روابط عمومی جهت نصب پرچم به مناسبت ماه محرم و صفر
اخذ بلیت سینما جهت اوقات فراغت همکاران به صورت رایگان
تهیه ناهار به پرسنل اداری که در شیفت بعد از ظهر انجام وظیفه می نمایند
قرارداد با کاالی خانگی آشپزخانه مشی جهت رفاه کارکنان شهر با سود دو و نیم درصد
سرویسهای خودروهای استیجاری جهت رفاه کارکنان شهرداری
تشکیل اعضای کمیته صندوق رفاه جهت کارکنان شهرداری
تشویق و لوح تقدیر به کارکنان خدمات رفاهی توسط معاون مالی جناب آقای مهندس بابایی
خرید لباس فرم پرسنل اداری خدمات و رفاه جهت پرستیژ اداری
تعمیر و نصب آب تصفیه کن آب در خانه شهرداری مرکزی
خریداری و تامین سماور جهت استفاده شهرداری مرکزی
خریداری و توزیع اقالم پذیرایی به حوزههای شهرداری
تعمیر و نگهداری آسانسور ها
احداث سرویس بهداشتی بیرون و محوطه شهرداری
نصب پروژکتور در محوطه شهرداری مرکزی
رنگ آمیزی پارکینگ شهرداری
احداث اتاق استراحت جهت راننده شهرداری کنار پارکینگ محوطه
تهیه رادیو دستی (بی سیم )جهت سهولت خاری نیروهای خدماتی
خدماتدهی و همکاری با تیم شاهین (اسکان ،ایاب و ذهاب ،رستوران)
کفسابی محوطه پشت ساختمان شهرداری و راه پله ها
سرویس دهی مینی بوس اداری جهت رفاه کارکنان شهرداری
همکاری با شهرداری منطقه یک جهت جمع آوری متکدیان در سطح شهر
اسکان دادن به مهمان های شهرداری در مهمانسرای شهرداری منطقه  1و ۲
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احداث تقاطع غیر همسطح هشید مطهری

آسفالت کوچه ها

1
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سنگ فرش پیاده رو ها و معابر

اجرای کاانل دفع آب های سطحی

احداث زمین های چمن مصنوعی

1
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اپرک ها و فضای سزب

عنوان پروژه

اجرای راست گرد میدان غدیر

مدت پیمان

مشخصات پروژه

 2ماه

شامل زیر سازی و آسفالت

مساحت تقریبی  21900مترمربع
عرض 5/13
طول 1200

1
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نام شرکت

اداره فنی امانی شهرداری

مرمت و ابزسازی

اجرای سیویل میدان مهندیس

1
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سایر پروژه های عرماین و خدمایت
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گزارش عملکرد شش ماه نخست سال 1398
اداره حمل و نقل و ترافیک
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گزارش عملکرد شش ماه نخست سال 1398
اجرائیات حوزه معاونت اجرایی و خدمات هشری

1
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گزارش عملکرد شش ماه نخست سال 1398
اداره تخلفات و سد معرب

1
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گزارش عملکرد شش ماه نخست سال 1398
رسیدیگ به شکایات مردیم سامانه 137

1
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1

1
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1
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1
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1
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1
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1
71

1
72

1
73

1
74

1
75

1
76

اجرا پل بتین در خیاابن جفره ورودی کوچه

اجرا روشنایی در اپرک محله ای والفجر در خیاابن صلح آابد

اجرا پل بتین در خیاابن جفره ورودی کوچه

1
77

اجرا و ساخت پل فلزی و نصب و همچنین جمع آوری نخاله های ریخته شده در
کاانل دفع آهبای سطحی تنگک

اجرا و ساخت دریچه فلزی و همچنین همسطح کردن درب کاانل دفع آهبای
زیر زمیین در خیاابن مبارزان

1
78

اجرای پل بتین در هبمین کنار مجمتع فرهنگیان

اجرای روشنایی محوطه مسجد خامت النبیا جهت ایام محرم

اجرای کاانل دفع آهبای سطح و همسطح کردن دریچه در
خیاابن سالن حجاب شکری

1
79

جمع آوری لوله های فرسوده در اپرک ابسیدون

جمع آوری نخاله های موجود در سطح هشر

1
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1

گزارش عملکرد شش ماه نخست سال 1398
آرمستان
عملکرد شش ماهه نخست سال 1398آرامستان
گلزار مطهر شهدا
روزانه نسبت به نظافت و جمع آوری پسماند های محوطه اقدام می گردد

شستشوی محوطه گلزار مطهر شهدا با مواد شوینده  2مرحله در طول هفته انجام می گیرد
روزانه نسبت به تخلیه باکس های زباله

شستشوی محوطه شهدای گمنام  3بار در هفته

مهیا نمودن گلزار مطهر شهدا جهت برگزاری مراسمات مذهبی و غبار روبی و میزبانی از
مقامات استانی و کشوری و لشکری
هرس درختان و گل و گیاه های محوطه شهدای گمنام

ترمیم و تقویت سیستم روشنایی گلزار جهت روشنایی محیط داخلی گلزار مطهر شهدا
نصب سیستم خنک کننده در گلزار مطهر شهدا

نصب  22عدد دوربین مداربسته و پوشش تمام نقاط در گلزار مطهر شهدا و قطعه صالحین
آرامستان بهشت صادق
دفن  184میت در آرمستان طی شش ماه

تعداد روزانه  80کیسه زباله پسماند ها و شاخ و برگ جمع آوری می گردد

روزانه نسبت به گندزدایی و شستشوی سالن تطهیر و تکفین در  2مرحله شروع کار و پایان کار
گندزدایی و ضدعفونی روزانه آمبوالنس های حمل جسد در  2مرحله انجام می گیرد
روزانه یک نفر هم میانگین در آرامستان بهشت صادق دفن می گردد

روزانه یک نفر فوتی هم بصورت میانگین به بیرون آرامستان ارجاع دادده می شود اعم از محالت جنوبی
 ،شهرستان ها و یا دیگر نقاط کشور
دکل ارتباطی آرمستان با اداره مرکزی نصب گردیده است

جابجایی تعداد 52مورد فوتی در سطح شهر که سریعا نسبت به انتقال متوفی به پزشک قانونی اقدام
شده است
نصب آبسردکن

1
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گزارش عملکرد شش ماهه نخست سال 1398
حوزه معاونت هشرسازی و معماری

تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در شش ماهه نخست1398

تعداد گواهی های ساختمانی صادر شده در شش ماهه نخست1398

1
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گزارش عملکرد شش ماهه نخست سال 1398
اداره کنرتل و نظارت

ردیف
1
2
3
4
5
6

اخطاریه(ساختمانی)

توضیحات

قبض انبار(جمع آوری ابزار آالت )

جمع آوری مصالح ساختمانی

152

اخطاریه تغییر کاربری

صورت جلسه نیروی انتظامی و حقوقی

1021
509

معرفی به کمیسیون ماده  100و تغییر کاربری

693

پرداختی کمیسیون ماده 100

37

حکم قضایی (تجاری موقت)

21

7
9

اجرای حکم پلمپ

10

989

1048

حکم قضایی (ساختمانی)

8

تعداد

167
25

1
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حوزه حقویق

1
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گزارش عملکرد شش ماه نخست سال 1398
اداره امالك
انعقاد  1۰قرارداد بیع جهت تملک امالك در مسیر گذر
انعقاد حدود  ۲4قرارداد مصالحه  ،اصالحیه
انعقاد  5قرارداد فروش زمین متروکه
برگزاری کمیسیون تملک ومعامالت ( حدود  14جلسه )
ارســال بیــش از  3۰الیحــه بــه شــورای محتــرم اســالمی شــهر بوشــهردر خصــوص تملــکات و واگــذاری
امــالك
پیگیری از طریق مراجع قضایی وکالنتری جهت تخلیه و تحویل ملک ورثه ابوالقاسم پاك چشم
پیگیــری از طریــق دادســرا جهــت تملــک ملکــی خانــم صفیــه خــدری واقــع در گــذر  ۲۰متــری خیابــان
توحیــد
پیگیــری از طریــق دادســتان محتــرم جهــت دســتورات قضایــی مبنــی بــر تخلیــه و تخریــب مغــازه هــای
بهمنــی عبــوری از گــذر عمــارت ملــک ومتعاقبـاً پیگیــری جهــت ابــالغ بــه متصرفیــن از طریــق کالنتــری
پیگیــری از طریــق مراجــع قضایــی در خصــوص ملکــی آقــای حســین سلحشــورنژاد مبنــی بــر تعییــن
کارشــناس جهــت ارزیابــی زمیــن در مســیر گــذر 1۶متــری ســینگر
پیگیری از طریق واگذاری  3قطعه زمین واقع در کوی امامزاده از امالك شهرداری از طریق مزایده
ارســال بیــش از بیســت و ســه مــورد نامــه جهــت تخریــب ملــک در مســیر پــالك بتــی  457/33کــوی
عاشــوری خانــم پــوالدی
پالك ثبتی 3۰۶8/14کوی سنگی آقای عیسوند
پالك ثبتی  3183/4کوی باغ زهرا آقای محمدی
پالك ثبتی  318۲/438بخش دو آقای یونسی
پالك ثبتی  3199/۶4کوی هاللی آقای عباس جمیری
پالك ثبتی  3۰35/78کوی سنگی آقای ایرج فقیه
پالك ثبتی۶19/1181کوی جفره آقای منصور محسنی زاده
پالك ثبتی  ۲7/119پل پوردرویش خانم گلشن برزگری
پالک ثبتی 31۶۰/1۰۲کوی شکری آقای حسین جفره
پالك ثبتی  31۰4/5کوی شکری آقای بازیار
پالك ثبتی  7۲4/8کوی نیدی آقای نبات خوار
پالك ثبتی 115۲و3۲۲۲/1151بخش دو آقای لیالن

1
92

پالك ثبتی  3۲۲۲/114بخش دو خانم ناصری وشرکاء
پالك ثبتی ۲۰99/13بخش دو آقای نادر غریبی
پالك ثبتی 4۰۶7/1و 4۰۶7/۲کوی جبری
پالك ثبتی  4۰۲9/3بخش یک بوشهر خانم غریبی
پالك ثبتی  1۰89/5کوی دواس آقای ابراهیمی
پالك ثبتی ۲9/۲و ۲9/3کوی سنگی خانم موسوی
پالك  1۲43/۲3کوی جاللی آقای حبیب علیمرادی
پالك  3۲۲۲/۲7کوی صلح آباد آقای امین علیمرادی
پالك ثبتی  7۲1/7۲کوی بیسیم خانم نادرپور
پالك ثبتی  3189/۲58خیابان مطهری آقای حسینی منفرد
پالك ثبتی  497/۲کوی عاشوری آقای امیر مشتاقی
پیگیری و تنظیم نامه های اداری جهت قیمت گذاری اجاره بهای کیوسک های سطح شهر
معرفی مالکین به سازمان راه و شهرسازی جهت واگذاری زمین معوض از  9۰قطعه
ارسال بیش از  ۲۰نامه به دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال زمین در مسیر گذر بنام شهرداری
ارسال بیش از  5۰نامه به کانون کارشناسان رسمی دادگستری جهت تملکات
ارسال و پیگیری گردش ثبتی از اداره ثبت
پاسخ استعالمات ثبتی روزانه دو الی سه مورد
اصالح سند (اجرای ماده  ) 45حدود  ۲8مورد
بیش از  1۲۰مورد بازدید از پالک
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گزارش عملكرد سه ماهه اول سال 1398
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گزارش عملكرد سه ماهه دوم سال 1398
شماره و تاریخ نامه
ارسال شده از
شهرداری

5110

1398/02/30
5720

1398/03/05
5718

1398/03/05
5107

1398/02/30
3427

1398/02/15
3673

1398/02/17
5106

1398/02/30
7387

1398/03/26
7390

1398/03/26
1623/204/18

1398/01/20
126

1397/04/31

واحد درخواست
کننده

موضوع درخواست

شهرداری

مصالحه با ورثه مرحوم اصغر تماری

شهرداری

مصالحه با آقای رحیم عباسی

شهرداری

مصالحه با آقای شهریار اشکی

شهرداری

مصالحه با آقای محمد لطفی

شهرداری

مصالحه باآقای غالمحسین حسینی

شهرداری

تغییر کاربری ریشهری  ،محزون زاده و راستی

شهرداری

مصالحه با آقای سید مهدی مرادی

شهرداری

مصالحه با سرکار خانم مونس سعیدی

شهرداری

مصالحه با آقای محمد ماهینی

درخواست معاونت
وظیفه عمومی

فرمانده انتظامی
استان بوشهر

درخواست مساعدت

نامه معاونت وظیفه عمومی فرمانده انتظامی استان بوشهر
در خصوص ارایه خدمات وسایل نقلیه عمومی و امکانات
تفریحی شهرداری به سربازان

مساعدت مالی به باشگاه فوتبال فوالد بانوان به مبلغ
 100/000/000ریال.

1396/12/29

گزارش حسابرسی

گزارش حسابرسی منتهی به سال 1396و تفریغ بودجه

1397/12/10

گزارش حسابرسی

گزارش حسابرسی منتهی به سال 1395و تفریغ بودجه

46ک/ف/ش

1398/03/12

46ک/ف/ش

1398/03/12

پیشنهاد کمیسیون
فرهنگی اجتماعی
شورا

پیشنهاد کمیسیون
فرهنگی اجتماعی
شورا

مساعدت مالی به انجمن حمایت از بیماران سرطانی به
مبلغ  50/000/000ریال .

مساعدت مالی به هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان به
مبلغ  150/000/000ریال
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شماره و تاریخ
تشکیل جلسه شورا

179

1398/04/04
179

1398/04/04
179

1398/04/04
179

1398/04/04
179

1398/04/04
179

1398/04/04
181
1398/04/11
181
1398/04/11
181

1398/04/11
181

1398/04/11
181

1398/04/11
182

1398/04/16
183

1398/04/18
183

1398/04/18
183

1398/04/18

تصمیمات اتخاذ
شده در شورا

موافقت با الیحه
موافقت با الیحه
موافقت با الیحه
موافقت با الیحه
موافقت با الیحه
موافقت با الیحه
موافقت با الیحه
موافقت با الیحه
موافقت با الیحه

موافقت با الیحه

موافقت با الیحه
موافقت
موافقت

موافقت

موافقت

1
99

1
100

چکیده ای از انمه ها و مصوابت ارسال شده از شورای
اسالیم در سال1398

1
101

1
102

1
103

1
104

1
105

1
106

1
107

1
108

مصوابت فرمانداری و هئیت حل اختالف 98

1
109

1
110

1
111

1
112

1
113

1
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گزارش عملکرد شش ماه نخست سال 1398
لوایح و انمه های ارسال شده

1
115

1
116

1
117

1
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1
119

1
120

1
121

1
122

1
123
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گزارش عملکرد شش ماه نخست سال 1398
حوزه مدیریت رسمایه گذاری و مشارکت های مردیم
برگزاری جلسه کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری و بررسی کلیه درخواست های سرمایه گذاران
برگزاری جلسه هیأت عالی سرمایه گذاری و بررسی کلیه درخواست های سرمایه گذاران
ارســال نامــه بــه امــور پیمــان و قراردادهــا در خصــوص فراخــوان شــهربازی پــارك شــغاب ،زیــپ الیــن،
پــارك حاشــیه ای و انجــام قــرارداد مجموعــه گردشــگری (کافــه رســتوران -اقامتــگاه و باشــگاه ورزشــی
دریایــی) در پــارك شــغاب و رســتوران پــارك دانشــجو
شرکت در جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی استان با موضوع بسته های سرمایه گذاری شهرداری بوشهر
بازدید از نوار ساحلی با مشاور سرمایه گذاری
بررسی طرح های سرمایه گذاران با مشاور
بررسی روزانه سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری استان
بررسی روزانه سامانه شکایات سرمایه گذاران استان
تشکیل کارگروه بررسی مکان های بسته های سرمایه گذاری با حضور مشاور طرح
نشست با سرمایه گذاران در دفتر مدیریت سرمایه گذاری
جمع آوری و بررسی طرح های سرمایه گذاران
مکاتبه با مشاور طرح های سرمایه گذاری
راهنمایی سرمایه گذاران به صورت تلفنی و حضوری
شرکت در جلسات هیأت مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر
تهیــه لیســت غرفــه هــای دهکــده گردشــگری و ارســال نامــه بــه کارشــناس رســمی دادگســتری در خصوص
کارشناســی غرفــه هــای تجــاری دهکده گردشــگری
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عملکرد حوزه مدیریت رسمایه گذاری و مشارکت های مردیم
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گزارش عملکرد شش ماهه نخست سال 1398
مدیریت ارتباطات و امور بین امللل
برگــزاری مراســمات کلنگزنــی پروژههــای عمرانــی (طراحــی و نصــب بنرهــا ،دعوتنامــه ،اطــالع
رســانی ،دعــوت از خبرنــگاران و عکاســان و)..
ارسال اخبار مربوط به شهرداری و مناسبت ها از طریق پیامک انبوه
درج خبر تهیه گزارشهای تصویری از تمامی فعالیتهای شهرداری
اجرای طرحهای آموزش شهروندی
فراهم نمودن زمینه امکان پاسخگویی به مسئولین شهرداری در برنامههای رادیویی و تلویزیون
درج آگهی مناقصه و مزایده در روزنامههای سراسری ،هفته نامه های محلی و سایت شهرداری
به روز رسانی سایت شهرداری به صورت روزانه
تهیه لوح تقدیر به مناسبت های مختلف
پاســخگویی بــه درخواســتهای ،شــهروندان از جملــه ارتبــاط مســتمر بــا برنامههــای تلویزیونــی در
شــهر پخــش شــده از شــبکه اســتانی بوشــهر
آرشیو و بایگانی نشریه ها و تیتر خبرهای مربوط به شهرداری
نصــب پیامهــای فرهنگــی شــهروندی شــهرداری بنــدر بوشــهر بــر روی بیلبــورد و پرتابــل هــای ســطح
شــهر
درج پیامهای فرهنگی و اخبار شهرداری بندر بوشهر در جراید
تعامل با رسانه ها و مطبوعات
تهیه و نصب بنر های اطالع رسانی پروژه های عمرانی در محل
هماهنگی و برگزاری مالقات مردمی(تکریم ارباب رجوع) با شهردار بندر بوشهر
راه اندازی ایستگاه اطالع رسانی مهمانان نوروزی
برگزاری مراسم استقبال از مسافران نوروزی
تهیه و چاپ شماره های  1و  ۲گاهنامه خبری شهرداری بندر بوشهر با عنوان» بندر کهن»
تهیه و توزیع  1۰هزار نقشه و راهنمای گردشگری بندر بوشهر
اهدای بسته های فرهنگی ویژه نوروز به مسافرین نوروزی
نصب المان اقوام ایرانی در ایستگاه اطالعرسانی مهمانان نوروزی
تهیه بنرهای طرح تکریم و راهنمای مهمانان نوروزی
ارسال پیام تبریک عید نوروز جهت دستگاه های دولتی و کارکنان شهرداری
انجام نظرسنجی و ارزیابی خدمات دهی به مسافرین نوروزی
تهیه و چاپ کتاب عملکرد ستاد تسهیالت سفر نوروزی
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برگزاری جشن ستاد تسهیالت سفرهای نوروزی و بزرگداشت روز شوراها
تهیه و چاپ کتاب پروژه های مهم  ۶ماهه دوم سال  1397شهرداری بندر بوشهر به اختصار
تهیه و چاپ عملکرد شش ماهه دوم سال  1397شهرداری بندر بوشهر
تهیه و چاپ شهرداری بندر بوشهر در آینه مطبوعات شش ماهه دوم سال 1397
تهیه فیلم آماده سازی شهر بوشهر جهت استفاده از نوروز
تهیه تیزر استقبال از میهمانان و مسافرین نوروزی
تهیه فیلم پروژه های شاخص شش ماهه دوم سال  1397شهرداری بندر بوشهر
تهیه فیلم جشن ستاد نوروزی و بزرگداشت روز شورا ها
اجرای برنامه های شاد و توزیع شیرینی در اعیاد مختلف جهت کارکنان شهرداری
همــکاری در راه انــدازی ایســتگاه صلواتــی ســربازان گمنــام امــام زمــان (عــج) در میــالد بــا ســعادت حضــرت
ولــی عصــر حضــرت مهــدی (عج)
آذین بندی ساختمان شهرداری در مناسبت های مختلف ملی و مذهبی
اطالع رسانی و راه اندازی ایستگاه کمک رسانی به هموطنان سیل زده
برگزاری مراسم کلنگ زنی شروع عملیات اجرایی  9پروژه عمرانی شهری به مناسبت روز شوراها
تهیه کتابچه شروع عملیات اجرایی  9پروژه عمران شهری به مناسبت روز شوراها
برگزاری مراسم افتتاح ورود به خط دو ایستگاه خودروی آتشنشان
برگزاری مراسم روز خبرنگار با حضور روزنامهنگاران و رسانههای مختلف خبری
برگــزاری مراســم بهــره بــرداری از پــروژه هــا دوربیــن هــای پایــش تصویــری و ســایر پــروژه هــای شــهرداری
بنــدر بوشــهر در هفتــه دولــت
برگزاری نمایشگاه عکس و ابزارآالت جنگی در هفته دفاع مقدس در سالن شهرداری بندر بوشهر
هماهنگــی جهــت حضــور شــهردار بنــدر بوشــهر ســید نورالدیــن امیــری در برنامــه زنــده گفتگــو از شــبکه
اســتانی ســیمای بوشــهر جهــت تشــریح عملکــرد شــهرداری بنــدر بوشــهر
ساخت کلیپ بازدید شهرداری بندر بوشهر از پروژه های عمرانی
تهیه کلیپ ورود به خط عملیاتی دو خودرو و جدید آتش نشانی
تهیه تیزر و فیلم مراسم روز خبرنگار
برگزاری دوره خبر نویسی برای کارشناسان روابط عمومی های شهرداری بندر بوشهر
برگزاری جلسه هم اندیشی روابط عمومی های شهرداری با حضور شهردار بندر بوشهر
تجلیل از دانش آموزان ممتاز فرزندان کارکنان شهردار بندر بوشهر
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برگزاری مرامس افتتاح ورود به خط دو ایستگاه خودروی
آتشنشان

برگزاری مرامس کلنگ زین رشوع عملیات اجرایی  9پروژه عرماین
هشری به مناسبت روز شوراها
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برگزاری مرامس روز خربنگار اب حضور روزانمهنگاران و رسانههای
مختلف خربی

راه اندازی ایستگاه اطالع رساین مهماانن نوروزی
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گزارش عملکرد شش ماه نخست سال  1398واحد هشرسازی منطقه يك

ترمیم-ابزسازی-جمع اوری نخاله ه و موارد مشابه

جمع آوری متکدیان
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عملكرد واحد عرماین
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خدمات هشری

اجراییات-پلیس ساخمتاین
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حفاری  -مخابرات،گازو فاضالب

صددور اخطاریه-اعمال بند 14ماده110و55
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گزارش عملکرد شش ماه نخست سال 1398

اداره امالك هشردار ی منطقه يك

احترام ـاً بــه اطــالع مــي رســاند اداره امــالك منطقــه یــک شــهرداري بنــدر بوشــهر در مــدت زمــان ذکــر شــده
بالــغ بــر  85مــورد پرونــده کارشناســي و بازدیــد از محــل صــورت گرفتــه و بیــش از  31مــورد قــرارداد مصالحــه
همــراه بــا اصالحیــه قــرارداد مصالــح و همچنیــن صلــح نامــه و حبــه زمیــن در مســیر گــذر انعقــاد گردیــد کــه
اجــراي مــاده  45اداره ثبــت نیــز در ایــن مــدت تنظیــم و بــه اداره ثبــت و امــالك ارســال گردیــد.از دیگــر کارهــاي
صــورت گرفتــه توســط واحــد امــالك حضــور در دفاتــر رســمي بــه عنــوان نماینــده شــهرداري در  34مــورد مــي
باشــد.تخریب تصرفــات غیــر قانونــي و دیــوار کشــي هــاي غیــر مجــاز نیزتوســط اداره امــالك پیگیــري و در مــوارد
الزم تخریــب صــورت پذیرفــت کــه پرونــده هایــي در ایــن خصــوص پیگیــري گردید.پاســخ اســتعالمات اداره ثبــت
جهــت اصــالح ســند و تعییــن مالکیــت و پرونــده هایــي بــا موضیعیــت تعریــض ویــا منطبــق نبــودن نقشــه هــاي
اجرایــي و همچنیــن مجــوزات صــدور دســتور نقشــه در مــواردي کــه زمیــن در مســیر گــذر قــرار گرفتــه در دســتور
کار ایــن اداره واقــع گردیــده و بــه انجــام رســید ه اســت.
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گزارش درآمد و هزینه شش ماهه نخست سال 1398
سازمان فرهنیگ اجمتاعی ورزیش

گزارش بودجه مصوب و عملكرد سال 98سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري بندر بوشهر

عملكرد شش ماهه سال98

شماره

شرح

اعتبار تامين منابع و درآمدها
عملكرد 6ماهه

 1درآمد اجرای وظایف
درآمدهای عملياتي--درآمدهای

 2تابلوهای تبليغاتي ,بيلبورد,پرتابل,پل
هوایي

3

4

عملكرد مالي

درآمد تابلو-تابلوهای صنفي-درآمدهي

تابلوهای صنفي

درآمداجاره فضاهای نمایشگاهي ,
تفریحي

 5درآمد اجاره فضاهای ورزشي

هزینه هاي سازمان

شرح

عملكرد6ماهه

 9,274,816,610هزینه های جاری :
 2,974,605,000هزینه های پرسنلي

5,200,000,000

 23,388,600هزینه های اداری

3,600,000,000

هزینه های سرمایه ای

200,000,000

هزینه های انتقالي

620,000,000

 457,692,500هزینه های عمراني:
247,405,000

برنامه های ایجاد اماکن ورزشي و تفریحي و
جشن ها و سایر مراسمات

4,500,000,000

جـمع هزینه های عمراني
جمع درآمدها
جــمع کـل

جــمع کـل

12,977,907,710
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14,120,000,000

1

گزارش عملکرد شش ماه نخست سال 1398
سازمان سیما  ،منظرو فضای سزب هشری
تولیــد و تکثیــر درختــان  ،درختچــه هــا و گونــه هــای مختلــف گیاهــان زینتــی مقــاوم و ســازگار بــا
اقلیــم گــرم و مرطــوب در نهالســتان انــواع لیلــک  ،انجیــر خوراکــی  ،تــوت  ،ختمــی چینــی  ،ششــم،
زیتــون  ،بنجامیــن.
عملکــرد کلینیــک گیــاه پزشــکی ســازمان (تیمــار نخــل هــای ایــران جــوان بــا طعمــه مســموم و
ســم ایکــن  ،تیمــار نخــل هــای ایــران جــوان بــا طعمــه مســموم و ســم ایکــن  ،ســم پاشــي نخــل
هاونارنــج هــا بــرای پیشــگیری از آفــات بــا ســم دیازینــون  ،ســم پاشــی گل هــای اطلســی بــا ســم
کنفیــدورو نیســورون  ،حــذف قســمتهاي الــوده بــه بیمــاري گومــوز و تیمــار ان بــا قــارچ کــش
بنومیــل  ،اســتفاده از ســم تماســي گوارشــی ترخینــي دیازنــون جهــت از بیــن بــردن النــه مورچــه هــا
در جلوگیــري از از بیــن رفتــن بــذور گلهــاي فصلــي  ،ســم پاشــي لــوازم بــازي و ســیرویس بهداشــتي
و ســایر قســمت هــاي پــارك مــادر جهــت کنتــرل حشــرا مــوذي  ،ملــخ هــا و جیرجیــر ك هــا  ،ســم
پاشــی نخــل هــا بــا ســم دیازنیــون جهــت بــا موریانــه در موقعیــت هــای بلــوار رئیســعلی ،میــدان
قــدس  ،بلــوار خلیــج فــارس ،سمپاشــی پــارك هواشناســی بــا ســم قــارج کــش  ،ســم پاشــی گل
هــای فصلــی جهــت مبــارزه بــا شــته .
کاشــت درخــت (درختــکاری بلــوار تنــگک  ،کاشــت نهــال مرکبــات نارنــج و لیمــو درمحــالت
جنوبــی و شــمالی .
هــرس روزانــه درختــان ســطح شــهر (هــرس درختــان پــر خطــردر ســطح شــهر  ،هــرس درختــان
پــارك دانــش جهــت تقویــت روشــنایي پــارك  .هــرس درختــان مــدارس ،هــرس فــرم بنجامینهــای
ســاحلی ،هــرس درختــان گزارشــات مردمــی .
تقدیراز اعضاء محترم شورا به مناسبت نهم اردیبهشت ماه روز شوراها .
برگزاری جشن روز کارگر و تقدیر از کارگران نمونه .
عملکــرد تاسیســات (تعویــض الکتــرو پمــپ جهــت تقویــت آب پــارك مرجــان  ،تعمیــر و تعویــض
لولــه بلــوار طالقانــي  ،الیروبــی چــاه هــای منطقــه دو جهــت جلــو گیــری از تنــش هــای احتمالــی بــا
شــروع فصــل گرمــا ،تعمیــرات مبلمــان  ،تاسیســات ،وســایل بــازی کــودکان ،مبلمــان شــهری پــارك
محلــه ای والفجر،تعمیــر روشــنایی و کابــل ســوخته زیــر زمینــی پایــه پروژکتور9متــری و پایــه هــای
 3متــری پــارك باســیدون  ،نصــب پمــپ ســه راه گمــرك  ،تهمیــر لولــه خــط انتقــال آب دهکــده
گردشــگری  ،جوشــکاری لولــه پلــی اتلیــن خــط انتقــال آب پــارك دانشــجو بــه بلــوار ســاحلی ،
حفــاری روبــروی پــارك صــدف جهــت تعمیــر لولــه خــط انتقــال آب
نظافــت روزانــه پارکهــا ،میادیــن  ،بلوارهــا بــه صــورت روزانــه (هوادهــي چمــن پــارك مــادر بــا
دســتگاه هــواده ،
شستشو درختان در سطح شهر ( -شستشو یوکا بلوار روبرو ایرانجوان ،نارنجها ،
انتقال درختان خود رو و کاشت مجدد آن در محل مناسب .
جابجایی و کاشت مجدد درختان کمسیون ماده 7

1
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پاکســازی و پابیــل ( ســه گــوش میــدان رئیســعلی ،پاکســازی حاشــیه پــارك نیایــش ،پاســازی بلــوار
شــهید قرنــی ،پاکســازی و تشــتک زنــی پــارك لیــل ،بلــوار قرنــی ،ضلــع شــرقی آزادی ،

کاشــت گلهــای فصلــی انــواع گل پرویــوش میــدان رئیســعلی دلــواری ،کاشــت نــاز گوشــتی پــارك
هواشناســی ،آمــاده ســازی طــرح گلهــای پــارك مرواریــد جهــت کاشــت .
حذف بار نارس نخلهای بلوار چهار باندی فرودگاه .
حذف درختان خشک در سطح شهر .
بذر گیری درختان جهت کاشت و تکثیرنهال در نهالستان .
ساخت حفاظ جهت نگهداری درختان کاشت شده در سطح شهر .
علف زنی و نظافت پارکها  ،میادین  ،بلوارها به صورت روزانه .

گزارش عملکرد شش ماه نخست سال 1398
سازمان سیما  ،منظرو فضای سزب هشری
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بذر گیری درختان جهت کاشت و تکثیر هنال در هنالستان سازمان

برگزاری جشن روز کارگر و تقدیر از کارگران منونه

1
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اپکسازی حاصل از خسارت طوفان

اپکسازی وچمن زین اپرکها

تشتک زین و علف زین

1
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جابجایی نخل های خود رو و کاشت مجدد آن در مکان مناسب دیگر

حذف ابر انرس نخلهای بلوار چهار ابندی فرودگاه

1
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ساخت حفاظ جهت نگهداری درخت

هوادهی چمن اپرك مادر اب دستگاه هواده

1
171

مس اپیش

کاشت نشاء پرویش

1
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کاشت هنال

كاشت درخت هاي جا به جا شده از طريق كميسون ماده  7و انتقال به
اپرك ليان و جنگلكاری اپرك مذكور

الیرویب چاه های منطقه دو جهت جلو گیری از تنش های احمتایل اب رشوع فصل گرما

1
173

هرس درختان

اتسیسات

1
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گزارش درآمد و هزینه مربوط به شش ماهه نخست سال جاری
سازمان سیما منظروفضای سزبهشری

حساب معین

گردش بدهکار

گردش بستانکار

مانده بدهکار

 72110000قیمت تمام شده و هزینه ها -هزینه های جاری -هزینه های پرسنلی

7/242/137/262

343/351/905

6/898/785/357

 72120000هزینه های جاری -هزینه های اداری

1/469/832/148

1/469/832/148

 72131000ه  ،س -خرید ساختمان ،حقوق و امتیازات

160/060/000

160/060/000

جمع  72000000هزینه های جاری

8/872/029/410

1
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343/351/905

8/528/677/505

مانده بستانکار

1

گزارش عملکرد شش ماه نخست سال  1398پیشگیری

گزارش عملکرد شش ماه نخست سال  1398آموزش

1
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گزارش درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال  1398سازمان آتش نشانی شهرداری بندر بوشهر

گزارش درآمد و هزینه شش ماهه نخست
سال  1398سازمان آتش نشاین
ردیف

مبلغ

توضیحات

30/668/412/278

1

کمک های شهرداری

2

درآمد های غیر عملیاتی

3

هزینه های پرسنلی

4

هزینه های جاری-هزینه های اداری

5

هزینه های سرمایه ای

118/229/000

6

هزینه های انتقالی

466/007/291

8/221/736/443
41/728/281/026

1
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6/473/218/846

گزارش عملکرد شش ماه نخست سال 1398

عملیات

بیالن کاری واحد عملیات شش ماه اول سال

ردیف

حواد

2

آتش سوزی ضایعات

101

خدمات ایمنی

59

1

آتش سوزی منزل

3

جانور موزی

5

آتش سوزی خودرو

4
6

تعداد

ردیف

حواد

20

آتش سوزی آب گرم کن

1

22

حریق سطل زباله

6

حریق نخل

2

66

19

آتش سوزی کپسول گاز

127

21

30

23

نشتی گاز شهری

7

25

کف اطفایی

آتش سوزی موتور سیکلت

9

آتش سوزی گاز پیک نیک

14

26

10

تصادف و واژگونی خودرو

25

28

12

تست ساختمانی

34

30

آموزش اطفا

7

واحد تجاری

9

حریق نانوایی

8

آب مصرفی جهت اطفا

1

87
4
20

239061

27

خاموش کننده دستی  6کیلویی

38

29

آموزش مدارس

3

آتش سوزی ترانس برق

اقدام به خودکشی

4

18

32

کل عملیات های صورت گرفته

559

15

آتش سوزی نیزار

16

33

مصدوم

1

16

امداد و نجات

7

34

استقرار خودرو

64

11

13
14

17
18

حبس نفر

آتش سوزی برق خانگی

سیستم اعالم حریق

آتش سوزی آالچیق

1

24

آسانسور

تعداد

50

22

31

27

35

3

36

1
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دستگاه تنفسی

فوتی

34
17

1

عملکرد واحد روابط عمومی  6ماهه اول 98
1398
گزارش عملکرد شش ماه نخست سال

واحد روابط عمویم سازمان آتش نشاین

ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

عملکرد

طراحی و نصب بنر به مناسبت عید نوروز
طراحی و نصب بنر به مناسبت مبعث رسول اکرم (ص)
پخش بروشور نکات ایمنی مسافرت و سیزده بدر در بین همشهریان و مسافران
گشت زنی در سطح شهر به همراه همکاران پیشگیری و آموزش
تهیه عکس و فیلم از فعالیت پرسنل
ساخت کلیپ
ارتباط رادیویی هر هفته
طراحی و چاپ اوقات شرعی به مناسبت ماه مبارک رمضان
طراحی و نصب بنر به مناسبت نیمه شعبان
طراحی و نصب بنر به مناسبت ماه مبارک رمضان
برگزاری کالس قرآن
ارسال پیام تسلیت به مناسبت شهادت حضرت علی
طراحی و چاپ بنر به مناسبت رحلت امام خمینی ( رحمته هللا علیه )
طراحی وچاپ بنر به مناسبت عید سعید فطر
ارسال پیام تبریک به مناسبت عید فطر
طراحی وچاپ دعای نماز عید فطر و نکات ایمنی و پخش در مساجد و مصالی نماز
طراحی و چاپ بنر به مناسبت شهادت امام جعفر صادق
طراحی و چاپ بنر به مناسبت شهادت امام محمد تقی (ع )
ارسال پیام تبریک به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع ) و حضرت زهرا سالم هللا علیه
طراحی و چاپ بنر به مناسبت عید قربان
طراحی وچاپ بنر به مناسبت والدت امام هادی ( ع )
طراحی وچاپ بنر عید سعید غدیر خم
ارسال پیام تبریک به مناسبت عید سعید غدیر خم
همکاری در برگزاری ایستگاه صلواتی به مناسبت عید غدیر ( ایستگاه ) 4
ساخت گروه واتساپ
راه اندازی اینستا سازمان
ارتباط با خبرگزاری ها
طراحی و نصب بنر به مناسبت شروع ماه محرم
ارسال پیام تبریک به مناسبت هفته دولت
ارسال پیام تبریک به مناسبت روز کارمند
برگزاری جلسه به مناسبت شروع مدارس
برگزاری جلسه به مناسبت  7مهرماه
هماهنگی با انتقال خون و برگزاری برنامه نذر خون به مناسبت ماه محرم
درست کردن سنگر
طراحی لوح تقدیر

1
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1

عملکرد اداره نظارت و ابزریس (اتکسیراین)

عملکرد اداره نظارت و ابزریس (اتکسیراین)

1
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صدور و متدید پروانه های هبره برداری رشکت ها ،پروانه فعالیت و
اشتغال رانندگان

1
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آمار واحد کنرتل و نظارت خطوط (اتوبورساین)

نرخ خطوط مختلف (اتوبوس)

1
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نرخ خطوط مختلف (اتوبوس)
عبدالــه کــردگار رئیــس ســازمان حمــل و نقــل بــار و مســافر شــهرداری بنــدر بوشــهر ،همزمــان بــا آغــاز
ســال جدیــد طــی تشــکیل جلســه ای بــا حضــور مســئولین واحــد هــا و جمعــی از کارکنــان نــاوگان
اتوبوســرانی و تاکســیرانی درون شــهری ضمــن گزارشــاتی از ســازمان و نحــوه خدمــات رســانی هــای انجــام
شــده بــه شــهروندان در ســال  98افــزود :جلــب رضایــت همشــهریان عزیــز و فهیــم بوشــهری را از اهــم
برنامــه هــای راهبــردی و کاری خــود در ســال  98و در عرصــه حمــل و نقــل برشــمرد و از مســئولین تمــام
واحــد هــا خواســت تــا بــا تعامــل و ارائــه نقطــه نظــرات و دیــدگاه هــای ســازنده در زمینــه حمــل و نقــل
درون شــهری پشــتوانه محکــم و یــاری رســان خوبــی بــرای ســازمان حمــل و نقــل شــهرداری باشــند.

جلسه ساماندهي حمل و نقل درون هشري اب حضور رئيس
سازمان اب رئيس پليس راهور هشرستان بوهشر

جلسه ساماندهی و برانمه ریزی خطوط اتوبوس های درون هشری در سالن
اجمتاعات هشرداری بندر بوهشر

1
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توزیع الستیک اب نرخ مصوب و دولیت برای رانندگان اتکیس
در راســتای اقدامــات حمایتــی از راننــدگان تاکســی درون شــهری تحــت نظــارت ســازمان ،در پــی افزایــش
قیمتهــا از ابتــدای ســال جــاری فروردیــن مــاه  ،98ایــن ســازمان بــا همــکاری اتحادیــه تاکســیرانی هــای
شــهری کشــور اقــدام بــه توزیــع الســتیک بــا نــرخ مصــوب و دولتــی بیــن راننــدگان حمــل و نقــل درون
شــهری نمــوده است.شــایان ذکــر اســت توزیــع الســتیک هــای مــورد نظــر در دو مرحلــه صــورت گرفتــه،
مرحلــه اول اواخــر فروردیــن مــاه و مرحلــه دوم اواخــر تیرمــاه و اوایــل مــرداد مــاه ســال جــاری بــوده اســت
و همچنیــن تاکنــون حــدود  ۲58حلقــه الســتیک توزیــع شــده اســت.

جلسه آموزیش رانندگان اتوبوس هشری اب حضور رئیس سازمان و رئیس
پلیس راهور هشرستان بوهشر

ارسال رسویس ویژه جهت جابجایی منازگزاران و مرامسات میل و مذهیب

1
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برگزاری همایش ساماندهی رسویس های حمل و نقل دانش
آموزیش اب همکاری آموزش و پرورش هشرستان بوهشر

تقدیر از رانندگان اتکیس در همایش ساماندهی رسویس های
حمل و نقل دانش آموزیش توسط سازمان

1
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گزارش درآمد شش ماهه اول سال 1398
سازمان مدیریت حمل و نقل ابر و مسافر

گزارش هزینه شش ماهه اول سال 1398
سازمان مدیریت حمل و نقل ابر و مسافر

1
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1

مدیریت پمساند
عناصــر موظــف مدیریــت روشــهای پســماندها عبارتنــد از تولیــد ،ذخیــره ســازي ،جمــع آوري،
انتقــال ،پردازش(تســهیل دردفــع) و دفــع (شــامل بازیافــت ،دفــن ،ســوزاندن ،اســتحصال انــرژی،
کمپوســتینگ و یــا  . ) ...هــر کــدام از ایــن عناصــر وظیفــه مشــخصي بــر عهــده دارنــد و در عیــن
حــال جــدا از هــم نیســتند و بایــد متناســب بــا وظیفــه شــان بــه آنهــا توجــه شــده و منابــع الزم
بــه آنهــا اختصــاص داده شــود . .لــذا مدیریــت موفــق پســماند آن اســت کــه ایــن عناصــر را درســت
تعریــف و در ارتبــاط بــا همدیگــر ،انتظــام ببخشــد.

جمع آوری وحمل نقل پمساند
جمــع آوری پســماند شــهری بــا میانگیــن روزانــه  17۰تــن پســماند در ســال در ســه شــیفت کاری
توســط خــودروی ویــژه در شــهر بوشــهر عملیــات جمــع آوري زبالــه از ســطح شــهر(  3ناحیــه)
بصــورت مــداوم و هرشــب غیــراز شــب هــاي پنــج شــنبه و جمعــه صــورت مــي گیــرد.
در بخشــي از ناحیــه  1بدلیــل وجــود بافــت قدیمــي و غیــر ممکــن بــودن ورود خودروهــاي خدمــات
شــهري  ،جمــع آوري زبالــه در شــیفت روز از ســاعت  3۰/5لغایــت  13بصــورت ســنتي و بنحــوي
متفــاوت از نواحــي دیگــر (جمــع آوري توســط کارگــر) صــورت میگیــرد  ،و در بخــش دیگــري از
ناحیــه  1طبــق روال معمــول شــبانه ســاعت  ۲1جمــع آوري انجــام مــي شــود.
در ناحیــه ۲و 3جمــع آوري زبالــه محــالت توســط خودروهــاي مکانیــزه شــبانه از ســاعت  ۲1صــورت
مــي گیرد.جمــع آوري زبالــه از خیابــان هــاي اصلــي ســطح شــهر نیــز در ســه نوبــت صبــح  ،ظهــر ،
شــب بصــورت مــداوم انجــام میپذیــرد.

آمار شش ماهه رسویس جمع آوری زابله سال 98
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تنظیف و اپکسازی
محــدوده تحــت پوشــش خدمــات شــهري جهــت تنظیــف و پاکســازي و ســایر امــورات مربوطــه
بــه دو منطقــه و ســه ناحیــه قســمت بنــدي شــده اســت کــه بــا همــت نیروهــاي کارآمــد و بســیار
زحمتکــش در نواحــي و داشــتن برنامــه مــدون و کارشناســي شــده  ،توفیــق داشــتن شــهري
بســیارتمیز و ســواحلي بــي نظیــر را داریــم.
نواحــي بطــور کل داراي ســه شــیفت کاري بــا نیروهــاي خــاص خــود هســتند کــه اولیــن شــیفت
کاري از ســاعت  5بامــداد لغایــت 13بعــد ازظهــر ودومیــن شــیفت کاري از ســاعت  13لغایــت 3۰/۲۰
و نهایتــا شــیفت شــب کــه از ســاعت  3۰/۲۰لغایــت 3۰/4بامــداد روز بعــد پایــان آخریــن شــیفت
کاري کارگــران اســت .
عمده فعالیت ها در بخش تنظیف و پاکسازی
تنظیف محالت به صورت ویژه و مستمر
پاکســازی ســاحل و نظافــت رفیوژهــاي ســطح شــهر و نــوار ســاحلي توســط خــودروی جــاروب بــه
صــورت مســتمر
پاکسازی زمین های بال استفاده
جمع آوری مستمر خاك و نخاله
جمع آوری و برداشت سر شاخه ها
برگزاري همایش هاي پاکسازي ( مدارس  ، NGO ،دانشجویان و) ...
شستشــوی مســتمر کانــال هــای رو بــاز و بســته وکانیــوو هــای اصلــی ســطح شــهر توســط ماشــین
آالت واترجــت و تانکــر و جــدول شــوی ،مخــزن شــوی مکانیــزه طبــق برنامــه زمانبدی شــده
جایگزینی گاری های جدید به جای گاری های فرسوده جهت حمل ضایعات پاکبانان
کشــیک شــب توســط نواحــی بــه همــراه ماموریــن انتظامــی بــه منظــور جلوگیــری از تخلیــه غیــر
مجاززبالــه و نخالــه هــای ســاختمانی در ســطح شــهر
شســت وشــوی مخــازن  ،ایســتگاه هــای اتوبــوس  ،عالئــم راهنمایــی و رانندگــی و المــان هــای
شــهری

آمار شش ماهه جمع آوری شاخ و برگ
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الیرویب
الیروبــي تمامــي کانــال هــاي دفــع آب هــاي ســطحي توســط  3گــروه بــه دو صــورت مکانیــزه و
دســتي بــه متــراژ  788۲1در  15۰خیابــان در شــش مــاه اول ســال 98

ستاد خاک و نخاله
عمده اقدامات ستاد خاک و نخاله
* برنامــه ریــزی مــدون ســازمان جهــت پاکســازی و جمــع آوری خــاك و نخالــه هــای ســطح شــهر
بــه صــورت روزانــه بــا بکارگیــری دو دســتگاه لــودر و کامیــون بــه طــور مــداوم
* مســتقر نمــودن اکیــپ شــبانه روزی بــا همــکاري مامــور انتظامــی جهــت کنتــرل مســتمر خــودرو
هــای متخلــف در محــور هــای اصلــی
* صدور مجوز برای پیمانکاران مجاز حفاری
* گشــت زنــی و نظــارت مســتقیم بــر عملکــرد پیمانــکاران حفــار و جلوگیــری از تخلفــات در هــر
مرحلــه از عملیــات خاکبــرداری ,بارگیــری ,حمــل و تخلیــه خــاك ونخالــه
* جمع آوری نخاله های رها شده توسط ساخت و سازها و صدور اخطار به متخلفین
* جمــع آوري و ســاماندهي خــاك و نخالــه بــال صاحــب و رهــا شــده در محــالت در راســتاي طــرح
محلــه پــاك
* پاکســازی و جمــع آوری نخالــه هــای ســاختمانی در ســطح شــهرکه بــه صــورت غیــر مجــاز تخلیــه
شــده است
* ساماندهی نخاله های ساختمانی در سایت دفن

تعداد رسیس های خاک و نخاله هدایت شده
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عمده فعالیت های انجا م گرفته :
* آموزش چهره به چهره شهروند به تعداد  1733نفر
* تنظیــم شــیوه نامــه اجرایــی در خصــوص اجــرای طــرح تفکیــک از مبــدا پســماند جهــت ادارات ،
آپارتمــان هــا  ،مجتمــع هــا  ،مــدارس
* کدبنــدی محــالت و ارائــه برنامــه زمــان بنــدی جمــع آوری مــواد بازیافتــی از درب منــازل بــه
تفکیــک نواحــی
* اطالع رسانی و آموزش شهروندی
* پلمــب گارگاههــای غیــر مجــاز بازیافــت و ضبــط خودروهــای غیــر مجــاز بازیافــت در جهــت کاهش
اثــرات نامطلــوب زیســت محیطــی بــه دلیــل بازیافــت ناصحیــح و غیــر اصولــی و غیر بهداشــتی .
* تهیه نقشه جهت اطالع رسانی خودروهای طرح تفکیک و آموزشگران
* جلسات توجیهی با رانندگان خودروهای طرح تفکیک وغرفه داران
* آموزش رستوران ها و مشاغل پرزباله
* آموزش ادارات در راستای طرح کاغذ زباله نیست

کليات اجرای طرح تفکبک از مبدا پمساند در محالت
تهیه کارت شناسایی آموزشگران
تهیه کاور مخصوص آموزشگران به همراه درج لگو سازمان
کسب مجوز از فرمانداری و نیروی انتظامی جهت ورود آموزشگران به محالت
اعالم و نظر سنجی اولیه قبل از اجرای طرح مذکور
برگزاری جلسات هم اندیشی با شورایان محالت
نصب بنر در سطح محالت در حال اجرا
آموزش آموزشگران طرح تفکیک در چند مرحله
اهــدا پکیــج هــای اطــالع رســانی و آموزشــی بــه همــراه کیســه آبــی رنــگ مخصــوص بازیافــت درب
منا ز ل
ارائــه کــد اشــتراك و فــرم اطالعــات شــهروندی جهــت تســریع و شناســایی منــازل جهــت برداشــت
بازیافــت
اعــالم برنامــه زمانبنــدی جهــت جمــع آوری بازیافــت هفتــه یکبــار بــه همــراه ملــودی خــاص توســط
خودروهــای بازیافــت در محــالت آمــوزش داده شــده و ارائــه فیــش مخصــوص بازیافــت
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گردش كار غرفه ابزايفت
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پردازش پمساند
* بازیافتي هاي بدست آمده جهت بسته بندي نهایي وارد بخش پردازش میشوند.
* تفکیک پسماند هاي خشک در سوله هاي مخصوص
* فشرده سازي و کم حجم کردن بازیافتي ها
* بسته بندي جهت مزایده فروش پسماند هاي خشک

استقرار ایستگاه ابزیافت در مجمتع های مسکوین برشح ذیل:
* شهرك بهمن واقع در ناحیه ۲
* مجتمع باغ نار واقع در ناحیه ۲
* مجتمع گمرك واقع در ناحیه 3
* شهرك امام خمینی واقع در ناحیه 3
* مجتمع زیتون واقع در ناحیه ۲
* مجتمع مروارید واقع در ناحیه 3
* مجتمع فرهنگیان واقع در ناحیه ۲
* مجتمع علوم پزشکی واقع در ناحیه 3
* مجتمع برازجانی واقع در ناحیه 3
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سایت دفن و امور دفن هبداشیت پمساند

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 تفکیک مواد بازیافتي و پردازش آن در محدوده کمپوست
*تنظیف سایت دفن بصورت روزانه
*تسطیع محدوده پاییني سایت دفن
*پیگیــري جهــت خریــداري دو عــدد دســتگاه چیپــس چــوب جهــت ســاماندهي ضایعــات فضــاي
ســبز
*راه اندازي کارخانه تولید کیسه زباله
*وســایل نقلیــه بهینــه ســازي شــده و در حــال حاضــر کلیــه وســائل نقلیــه ســالم و در حــال کار
مــي باشــند
*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 امکانات که هم اکنون در حال استفاده مي باشد
*انهدام کاالهاي تاریخ گذشته و قاچاق
نصب دوربین مدار بسته
راه اندازی راه بند هیدرولیکی
نگاه داشت نهال های کاشته شده در سایت دفن
پوشش شیرابه سایت دفن
تاسیس اتاق نگهبانی
ایجاد ترانشه جهت دفن پسماند عفونی

آمار مواد ابزیافیت سایت دفن
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احداث كمپ نگهداری از سگ های یب رس پناه و اجرای امور مربوطه
اقدامات صورت گرفته
تجهیز زمین به وسعت  5/1هکتار در موقعیت جاده نیروگاه
انجــام نقشــه بــرداري واجــراي پــالن اجرایــي محــدوده داخلــي کمــپ از قبیــل بتــون ریــزي کــف
وفنــس کشــي و احــداث ســقف و ســایر ملزومــات الزم از قبیــل احــداث چــاه و تجهیــز ســاختمان
اداري و نگهبانــي
آماده سازي و حصارکشي و تمهیدات الزم از قبیل تامین آب و برق و...
بکارگیري 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 عدد سگ بي سرپناه و انتقال به کمپ
جلسه با حامیان حیوانات و کانون هاي مردم نهاد
واکسیناسیون سگ هاي بي سرپناه در کمپ توسط دامپزشکي شهرستان
سم پاشی محوطه
احداث سوله جهت سگ های جدید الورود
ارتفاع دادن به دیوار کمپ جهت جلوگیری از فرار سگ ها
تعداد سگ های زنده گیری شده در شش ماهه اول سال  3۰۰قالده می باشد
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سایر اقدامات سازمان مدیریت پمساند
طرح استقبال از بهار
استقرار غرفه بازیافت در ایام نوروز
توزیع بسته های آموزشی در روز طبیعت توسط مدیریت سازمان پسماند
برگزاري جشن به مناسبت بزرگداشت روز کارگر
برگزاری مسابقات تیراندازی
آمــوزش در زمینــه مدیریــت پســماندهاي شــهري در مســجد بهمنــي و خواجــه هــا و توزیــع پکیــج
هــاي آموزشــي طــرح جمــع آوري پســماند حجیــم و فرســوده
توزیع پاکت خرید به شیریني فروشي ها
تنظیم آنالیز کارگري در سال 98
آنالیز و توزین پسماند هاي شهري در سایت دفن در سال
جلسه با سازمان هاي مردم نهاد
شستشوي ستاد اقامه نماز جمعه
نصب زیرمخزني و رنگ آمیزي و جانمایي مجدد مخازن در معابر اصلي شهر
جلسه با شورایاران محالت
تعــداد مجوزهــای تخریــب و خاکبــرداری در شــش ماهــه اول ســال  )1۶4( 98عــدد و تعــداد
برنامــه هــای تخریــب و خاکبــرداری  7317عــدد و همچنیــن تعــداد پاکــت خــاك و نخالــه ۲5۰3
عــدد مــی باشــد.
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استقرار مخزن جدید در هشر

آموزش ابزیافت در مدارس و مهد کودک ها
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آموزش هتل و رستوران

نصب برچسب و زیر مخزین مخازن

1
200

جشن کارگری

سایت دفن پمساند عادی و عفوین
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شستشوی مدارس ستاد مهر

معاینات طیب اپکباانن

طرح استقبال از هبار
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کارگاه آموزیش اپکباانن

کمپ حیواانت بال صاحب

گشت دریایی ویژه اپکباانن
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مسابقه قایقراین اپکباانن

کارتن پالست ادارات
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گزارش درآمد و هزینه مربوط به شش ماه نخست سال 1398
سازمان مدیریت پمساند
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گزارش عملکرد شش ماه نخست سال 1398

سازمان فاوا

امکان سنجی و آماده سازی نرم افزار آرامستان تا مرحله انعقاد قرارداد.
ارتقا سرور مهندسین ناظر و نصب  frameworkهای جدید جهت رفع خطاهای جدید
پیگیــری ســامانه متکدیــان تــا مرحلــه انعقــاد قــرارداد.
تحلیل و پیگیری نرم افزار حفاری (بخش حفاری اضطراری) .
پشتیبانی نرم افزار ماده .5
پیگیری بروز رسانی و ارتقاء نرم افزار دانا و درخواست قفل سخت .
پیگیری پنل پیامکی جهت سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری .
پیگیری نرم افزار عوارض تابلوهای شهری جهت سازمان فرهنگی،ورزشی و اجتماعی.
همکاری با شرکت  AITاتریش و شرکت مگفا در پروژه هوشمندسازی شهر بوشهر.
پروژه ممیزی امالك و دسترسی به الیه اطالعاتی ( )GISمنطقه .1
تحویل اطالعات نقشه ای فیبر نوری به پروژه پایش تصویری شهر بوشهر .
تحویــل و تنظیــم الیــه هــای اطالعــات ( GISالیــه منطقــه بنــدی ،معابــر و بلــوك بنــدی شــهر
بوشــهر) بــه فرماندهــی یــگان ویــژه اســتان بوشــهر.
نصــب نــرم افــزار  ArcGisجهــت آمــوزش ورود فایــل  CADعرصــه و اعیــان شــهری بــرای شهرســازی
منطقــه  1و  ۲شــهرداری بنــدر بوشــهر.
مشــخص نمــودن نقــاط حادثــه خیــز رانندگــی در شــهر بوشــهر بــرای راهنمایــی و رانندگــی
شهرســتان بوشــهر
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سازمان فاوا

طــرح ســاماندهی کیوســک هــای ســطح شــهر و اجــرای آن بــرروی سیســتم اطالعــات جغرافیایــی و
اپلیکشــن موبایــل .
نصــب نــرم افــزار سیســتم اطالعــات جغرافیایــی ( )ArcGISدر بخــش هــای تابعــه شــهرداری بنــدر
بوشــهر .
تحویل نقشه های جامع شهری به پیمانکاران و دانشجویان.
پیگیری اجرای همکاری با اداره پست در ارتباط با طرح ملی .GNAF
تحویــل و تبــادل اطالعــات الیــه هــای ( GISالیــه منطقــه بنــدی ،معابــر ،شــبکه و تاسیســات شــهری،
نهــر و جــوی ،منهــول) بــه شــرکت آب و فاضــالب اســتان بوشــهرراه انــدازی ســامانه نامگــذاری معابــر
و اماکــن شــهری در شــهرداری بنــدر بوشــهر.
شــروع بــکار پــروژه بــه روزرســانی ســامانه اطالعــات مکانــی و غنــی ســازی داده هــای  GISبــا
اســتفاده از تصویــری بــرداری هوایــی (پهبــاد) بــا شــرکت مگفــا.
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سازمان فاوا

حفاری و اجرای فیبر نوری مخابرات و انتقال آن به اتاق سرور شهرداری.
پشتیبانی سامانه عوارض خودرو و دفاتر پیشخوان.
راه اندازی دیتاگارد جهت سرور مکاتبات اداری پرگار.
بستن بیش از  5۰سیستم جدید برای پرسنل شهرداری مرکزی و منطقه یک.
نصب و راه اندازی شبکه شهرداری منطقه یک و سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری.
نصب و راه اندازی دوربین در شهرداری مرکزی.
نصب و راه اندازی شبکه شهرسازی.
تحویل مسیر فیبر نوری به پیمان کار پایش تصویری.
کانورت سیستم مدیریت بایگانی بر روی سامانه مکاتبات اداری پرگار.
بروزرسانی سامانه مکاتبات اداری پرگار به نسخه 5,۰3,۰3,۲58۰۰
نصب دوربین های شهرداری.
نصب و راه اندازی دوربین های ساحلی و بزرگراه امام علی.
طراحی برگ خرید کاال و خروجی اموال شهرداری و سازمان ها.
سرویس کردن سیستم در شهرداری و سازمان های تابعه
نصب لینک باالی دکل راهور
کابل کشی شبکه آتشنشانی
نصب لینک کنترل سرعت راهور شهرستان.
نصب  ،راه اندازی و آموزش سیستم حضور و غیاب در شهرداری مناطق و سازمانها.
برگزاری جلسه با شرکت ایرانسل و پیگیری جهت انجام حفاری های مشترك و تعاتر.
برگــزاری جلســات بــا ادارات و شــرکت خلیــج فــارس آنالیــن جهــت ارائــه خدمــات فیبــر نــوری در
صــورت امــکان.
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هشردار بندر بوهشر :آئین استقبال از مسافران نوروزی برگزار شد
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر آییــن اســتقبال از مســافران
نــوروزی امــروز پنجشــنبه بــا حضــور عبدالکریــم گراونــد اســتاندار  ،مهــرداد ســتوده معــاون امــور هماهنگــی و عمرانــی اســتانداری
 ،خانــم قربانــی معــاون عمرانــی فرمانــداری  ،روح الــه نصرتــی نائــب رئیــس و اکبــر توســلی عضــو شــورای اســالمی شــهر بوشــهر
 ،ســید نورالدیــن امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر  ،وحیــد واعظــی معــاون اجرایــی و خدمــات شــهری شــهرداری  ،محمدصــادق
ســعیدی رئیــس ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی  ،ایــرج حســین پــور مدیــر ارتباطــات و امــور بیــن الملــل و جمعــی از
مســئولین و مدیــران بــا اهــدای گل،شــیرینی و هدایــای فرهنگــی بــه گردشــگران ورودی بــه شــهر بوشــهر برگــزار شــد .
در ابتــدای ایــن آئیــن  ،عبدالکریــم گراونــد اســتاندار بوشــهر ضمــن عــرض خداقــوت بــه مجموعــه خدمتگــزار حاضــر در ورودی
شــهر بوشــهر ( شــهرداری بنــدر بوشــهر  :معاونــت اجرایــی وخدمــات شــهری  -اداره تاسیســات  -معاونــت عمرانــی  -مدیریــت
ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری – شــهرداری مناطــق یــک و دو  -ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی  -ســازمان ســیما
منظــر و فضــای ســبز شــهری – ســازمان مدیریــت پســماند – ســازمان آتشنشــانی – ســازمان حمــل و نقــل  ،اداره کل میــراث
فرهنگــی  ،اداره کل راهــداری  ،هــالل احمــر  ،نیــروی انتظامــی ) و تبریــک ســال جدیــد بــا اهــدا دســته گل و هدایــا و بســته
هــای فرهنگــی از نخســتین گــروه میهمانــان نــوروزی وارد شــده بــه شــهر بوشــهر اســتقبال شــد .
دکتــر امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر نیــز ضمــن تبریــک عیــد نــوروز و بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال جدیــد از ســوی مقــام
معظــم رهبــری بــه عنــوان ســال ((رونــق تولیــد))  ،بــرای گردشــگران نــوروزی کــه بــه بوشــهر ســفر کــرده انــد ،آرزوی اقامتــی
خــوش کــرد و گفــت :همــه تمهیــدات الزم بــرای تامیــن آســایش و رفــاه گردشــگران و میهمانــان نــوروزی در ســتاد تســهیالت
نــوروز شــهرداری بنــدر بوشــهر اتخــاذ شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اســتان بوشــهر مملــو از آثــار تاریخــی و نقــاط تفریحــی و فرهنگــی و گردشــگری اســت افــزو د  :نــوروز بهترین
فرصــت بــرای معرفــی جاذبــه هــا و قابلیــت هــای شــهر بوشــهر بــه مســافران و گردشــگران مــی باشــد .
وی بــا بیــان اینکــه در ســال  9۶بوشــهر جــزء ســه اســتان برتــر کشــور در مهمــان پذیــری شــناخته شــد افــزود  :ایــن اســتان
بــا برخــورداری از ظرفیــت هــای الزم مــی توانــد بــه قطــب اصلــی گردشــگری ایــران تبدیــل شــود.
الزم بــه ذکــر اســت در ایــن مراســم گروهــی از هنرمنــدان بــا لبــاس هــای محلــی همــراه بــا موســیقی ســنتی نــوروز بــه
میهمانــان نــوروزی خوشــامد گفتنــد.
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هشردار بندر بوهشر در گفتگو اب برانمه در هشر عنوان کرد  :اولویت اصیل
هشرداری در سال  98اجرای پروژه تقاطع غیر همسطح هشید مطهری است
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ،دکتــر ســید نورالدیــن امیــری
شــهردار بنــدر بوشــهر در گفتگــو بــا برنامــه در شــهر اولویــت اصلــی شــهرداری در ســال  98را اجــرای پــروژه غیــر همســطح
شــهید مطهــری عنــوان کــرد .
در ابتــدای ایــن گفتگــو دکتــر امیــری پــس از حمــد خــدا و درود و صلــوات بــر محمــد و آل محمــد(ص) و شــهیدان و امــام
شــهداء و آرزوی ســالمتی بــرای آقــا امــام زمان(عــج) و رهبــر فرزانــه انقــالب اســالمی  ،فــرا رســیدن ســال جدیــد و بهارطبیعــت
را بــه تمامــی مــردم شــریف ایــران و شــهروندان فهیــم بوشــهری تبریــک و تهنیــت عــرض نمــود و مقــدم مهمانــان نــوروزی را
بــه بنــدر زیبــا ی بوشــهر گرامــی داشــت و افــزود  :خداونــد ســبحان را شــاکرم کــه توفیــق خدمتگــذاری بــه ایــن مــردم شــریف
را بــه بنــده ارزانــی داشــته کــه رضایتــش در گــرو رضایــت مــردم اســت.
شــهردار بنــدر بوشــهر اظهــار کــرد  :در نــوروز امســال بــا تــالش بــی وقفــه همکارانــم در شــهرداری  ،شــهر را بــرای اســتقبال از
بهــار آمــاده کــرده ایــم و خــود را متعهــد و ملــزم کردیــم بــا بســیج تمامــی امکانــات و نیروهــا بــه منظــور ارائــه خدمــات مطلــوب
و بهینــه و همچنیــن ایجــاد محیطــی شــاد و در شــأن همــه شــهروندان عزیــز  ،از دیمــاه ســال  97در قالــب طــرح اســتقبال از
بهــار  ،اقــدام بــه  :اصــالح هندســی معابــر و خیابانهــا لکــه گیــری و آســفالت معابــر  ،پاکســازی و تنظیــف و شستشــوی خیابانهــا
و معابــر  ،نخالــه بــرداری  ،رنــگ آمیــزی جــداول  ،نقاشــی دیــواره هــای ســطح شــهر  ،نصــب المانهــا  ،نورپــردازی میادیــن ،
کاشــت گلهــای فصلــی در ســطح شــهر  ،ایجــاد ایســتگاه اطــالع رســانی میهمانــان نــوروزی  ،تهیــه و توزیــع نقشــه گردشــگری
شــهر بوشــهر  ،راه انــدازی و تجهیــز کمــپ اســکان شــغاب (کانکــس و چــادر )  ،راه انــدازی و تجهیــز دهکــده گردشــگری و پــارك
لیان(خودچادری)،احــداث ســرویس هــای بهداشــتی  ،آمــاده ســازی حمــام و ســرویس هــای بهداشــتی پیــش ســاخته ،تامیــن آب
شــرب مــورد نیــاز  ،ایجــاد غرفــه هــای نــوروزی موقــت و  ...نمودیــم.
ســید نورالدیــن امیــری بــه شــرایط آب و هوایــی شــهرهای شــمالی کشــور اشــاره کــرد و افــزود  :شــواهد بیانگــر افزایــش بــی
ســابقه و حضــور بیــش از پیــش میهمانــان و گردشــگران نــوروزی بــه شــهر بوشــهر مــی باشــد و از شــهروندان و مســافران نــوروزی
خواهشــمندیم شــهر بوشــهر را خانــه خــود بداننــد و در زمینــه نگهــداری تاســیات و امکانــات و پاســداری از زحمــات همــه دســت
انــدرکاران ســتاد تســهیالت ســفرهای نــوروزی بــه ویــژه پاکبانــان عزیــز  ،نهایــت همــکاری و همدلــی را بــا مجموعــه شــهرداری
بوشــهر داشــته باشــند.
دکتــر امیــری در ادامــه بــا توجــه بــه پیــش بینــی اداره هواشناســی و احتمــال بارندگــی و نامســاعد شــدن شــرایط آب و هوایــی،
خواســت تــا مســافران و گردشــگران نــکات ایمنــی توصیــه شــده توســط همــکاران در گــروه هــای ســد معبــر و پلیــس شــهربان
شــهرداری بنــدر بوشــهر را مــد نظــر قــرار داده و همچنیــن در نقــاط ســاحلی و نزدیــک بــه دریــا مســتقر نشــوند.
وی خاطرنشــان کــرد :تمهیــدات و پیــش بینــی هــای الزم در خصــوص اســکان ســایر میهمانانــی کــه در ســطح شــهر و ســاحل
حضــور دارنــد توســط معاونــت اجرایــی و خدمــات شــهری شــهرداری بنــدر بوشــهر انجــام گرفتــه تــا در صــورت تکمیــل ظرفیــت
کمــپ هــای اســکان مســافران نــوروزی و بــروز شــرایط جــوی نامســاعد ،نســبت بــه اســکان موقــت ایــن عزیــزان در مــدارس ،
مســاجد ،دانشــگاه هــا و  ...اقــدام گــردد و جــای هیــچ گونــه نگرانــی نیســت .
امیــری افــزود :شــهرداری بــا توجــه بــه اهــداف و وظایــف محولــه در زمینــه اداره شــهر و ارائــه خدمــات شــبانه روزی بــه
شــهروندان ،در ایــام تعطیــالت نــوروز عــالوه بــر خدماتــی کــه بــه صــورت روزمــره انجــام مــی دهــد خدمــات مضاعفــی را نیــز
بــه منظــور رفــاه حــال مســافران نــوروزی و گردشــگران برنامــه ریــزی و اجــرا مــی نمایــد کــه برقــراری نظــم و امنیــت توســط
نیــروی انتظامــی و پلیــس راهــور ناجــا و خدمــات ایمنــی و آتــش نشــانی  ،هــالل احمــر ،بهزیســتی و ســازمان راهــداری نیــز در
کنــار ســایر دســتگاه هــای ذیربــط در ســتاد تســهیالت ســفرهای نــوروزی بــا توجــه بــه ابــالغ دســتورالعمل تشــکیل ســتادهای
تســهیالت ســفرهای نــوروزی فعالیتهــای مختلفــی را بــا هــدف ارائــه خدمــات مطلــوب بــه مســافران و گردشــگران نــوروزی انجــام
مــی دهنــد و انتظــار مــی رود کــه در ایــن راســتا بــا شــهرداری نیــز همــکاری ویــژه ای داشــته باشــند.
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شــهردار بنــدر بوشــهر از دریــا بعنــوان یکــی از نعمتهــای خــدادادی ایــن شــهر نــام بــرد و افــزود  :بوشــهری هــا مردمانــی
صبــور  ،آرام و مهمــان نــواز هســتند کــه در غریــب نــواز ی شــهره انــد ،لــذا شایســته اســت مهمانــان و گردشــگران نــوروزی
کــه بــه شــهر بوشــهر وارد مــی شــوند  ،در کمــال آرامــش و بــا توجــه بــه امکانــات و خدمــات تــدارك دیــده شــده و بــه منظــور
حفــظ زیبایــی ســاحل و اســتفاده بهینــه و حداکثــری از ایــن قابلیــت بــرای عمــوم مــردم ،از برپایــی چــادر در ســاحل و پارکهــا
خــودداری نماینــد و در صــورت مشــاهده هــر گونــه مشــکل و کاســتی ،نظــرات و انتقــادات یــا پیشــنهادات ســازنده خــود را از
طریــق سامانه137شــهرداری کــه  ۲4ســاعته فعــال مــی باشــد و همچنیــن مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری،
مطــرح و پیگیــری نماینــد و شــعار مــن ((هــر شــهروند  ،یــک شــهردار )) اســت .دکتــر امیــری اولویــت هــای کاری شــهرداری
بنــدر بوشــهر را در ســال  : 98اجــرای پــروژه تقاطــع غیــر همســطح شــهید مطهــری  ،بهســازی و تکمیــل پــارك لیــان  ،احــداث
گــذر ســرتل بــه نیــروگاه اتمــی بوشــهر اجــرای طــرح تفصیلــی جدیــد ســکونتگاههای حریــم  1۰-7کیلومتــری نیــروگاه اتمــی
بوشــهر  ،آســفالت کوچــه هــا و معابــر بــا اولیــت محــالت جنوبــی شــهر بوشــهر  ،اصــالح هندســی معابــر و خیابانهــا عنــوان کــرد .
امیــری در پایــان ضمــن آرزوی ســالی پــر از خیــر و برکــت  ،تــوآم بــا معنویــت و ســالمتی بــرای تــک تــک هموطنــان  ،گفــت
 :شــهرداری محــل خدمــت بــه مــردم اســت و بــرای ایــن کار همــه مــردم را بــه مشــارکت در امــور شــهری دعــوت مــی کنــم
 .مشــارکتی کــه حــس تعلــق خاطــر شــهروندان بــه شهرشــان را نشــان مــی دهــد و مــی توانــد در رفــع مشــکالت و پیشــبرد
اهــداف و برنامــه هــا بســیار موثــر باشــد .
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ابزدید معاون هماهنیگ امور عرماین استانداری بوهشر از برانمهها و اقدامات
ستاد نوروزی هشرداری بندر بوهشر
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ،در ایــن بازدیــد کــه مهــرداد
ســتوده معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری بوشــهر ،ســید نورالدیــن امیــری شــهردار ،ابــوذر دهــدار رئیــس و روح الــه
نصرتــی نائــب رئیــس شــورای اســالمی شــهر بوشــهر و جمعــی از معاونیــن و مدیــران و رؤســای ســازمانهای تابعــه شــهرداری
حضــور داشــتند ،از برنامــه هــا و اقدامــات نــوروزی شــهرداری بنــدر بوشــهر در ســطح شــهر بازدیــد گردیــد .
در ایــن بازدیــد کــه از میــدان رئیســعلی دلــواری تــا پــارك باســیدون انجــام گرفــت ،مهــرداد ســتوده و ســیدنورالدین امیــری
بــا برخــی از میهمانــان حاضــر در مســیر بــه گفتگــو پرداختنــد و نظــرات آنهــا را در خصــوص وضعیــت خدمــات ارائــه شــده
جویــا شــدند .
شــایان ذکــر اســت معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری بوشــهر از المانهــای کار شــده نــوروزی در ســاحل شــهر و
غرفــه هــای فــروش نــوروزی و ســایر امکانــات و خدمــات ارائــه شــده در طــول مســیر بازدیــد کــرد.
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ابزدید شبانه مناینده محرتم ویل فقیه در استان و امام جمعه بوهشر از ستاد تهسیالت
سفرهای نوروزی هشرداری بندر بوهشر
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ،حضــرت آیــت اهلل صفایــی
بوشــهری نماینــده محتــرم مقــام معظــم رهبــری در اســتان و امــام جمعــه بوشــهر بــه همــراه ســید نورالدیــن امیــری شــهردار
بنــدر بوشــهر ،روح الــه نصرتــی نائــب رئیــس شــورای اســالمی شــهر بوشــهر و جمعــی از مدیــران شــهرداری بــا حضــور در
کمــپ اســکان شــغاب و همچنیــن مصلــی نمــاز جمعــه بوشــهر ضمــن بازدیــد و صحبــت بــا میهمانــان و گردشــگران نــوروزی
از وضعیــت اســکان  ،نحــوه ارائــه خدمــات و میــزان رضایتمنــدی آنــان دیــدار و گفتگــو کردنــد  .حضــرت آیــت اهلل صفایــی
بوشــهری در طــول ایــن بازدیــد بــا نیروهــای خدمــات رســان شــهرداری ،مســافران نــوروزی و همچنیــن مردمــی کــه در
محــل حاضــر بودنــد دیــدار و گفتگــو کردنــد .ایشــان زیباســازی ،نظافــت ،عمــران شــهری و کیفیــت خدمــات ارائــه شــده بــه
میهمانــان نــوروزی را از عوامــل موثــر در میــزان رضایتمنــدی آنــان برشــمرد.در ادامــه حضــرت آیــت اهلل صفایــی بوشــهری بــه
شــرایط جــوی و آب و هوایــی شــهر بوشــهر اشــاره و تاکیــد کردنــد :بــا توجــه بــه پیــش بینــی ســازمان هواشناســی مبنــی بــر
وقــوع بارشــهای رگبــاری و احتمــال آبگرفتگــی معابــر و همچنیــن طوفانــی شــدن ســاحل و دریــا ،شایســته اســت تــا بــا اطــالع
رســانی مناســب و پیــش بینــی هــای الزم و بســیج تمامــی امکانــات و ظرفیتهــا ،اقدامــات الزم و بهینــه در خصــوص ســاماندهی
و اســکان اضطــراری میهمانــان و گردشــگران نــوروزی توســط کلیــه دســتگاه هــای امــدادی و مرتبــط بــا مدیریــت بحــران انجــام
پذیــرد ،مضــاف بــر اینکــه هــم اکنــون مصلــی نمــاز جمعــه شهرســتان بوشــهر پذیــرای میهمانــان و گردشــگران نــوروزی مــی
باشــد .ســید نورالدیــن امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر نیــز بــا تشــکر و قدرانــی از حســن توجــه و احســاس مســئولیت حضــرت
آیــت اهلل صفایــی بوشــهری نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه بوشــهر ،در ایــن بازدیــد ضمــن اشــاره بــه
اقدامــات و فعالیتهــا و خدمــات ارائــه شــده توســط مجموعــه شــهرداری بنــدر بوشــهر ،اظهــار داشــت :بنــدر زیبــای بوشــهر بــا
وجــود آب و هــوای مطبــوع ،جاذبــه هــا و قابلیتهــای گردشــگری ،مردمانــی صبــور ،فهیــم و مهمــان نــواز ،همــواره مــورد اقبــال
و توجــه مســافران و گردشــگران مــی باشــد و تــالش و همــت مضاعــف کلیــه عوامــل اجرایــی در ســتاد تســهیالت ســفرهای
نــوروزی شــهرداری بنــدر بوشــهر در جهــت جلــب رضایــت میهمانــان و گردشــگران نــوروزی و ســایر شــهروندان بوشــهری مــی
باشــد کــه در ایــن راســتا از هیــچ کوششــی دریــغ نخواهیــم کــرد .شــایان ذکــر اســت دکتــر امیــری در جهــت ایجــاد رفــاه و
کمــک رســانی بــه میهمانــان نــوروزی مســتقر در مصلــی نمــاز جمعــه بوشــهر ،بــه همــکاران خــود گفــت تــا نســبت بــه تهیــه
مایحتــاج اولیــه ایــن عزیــزان (نــان گــرم و صبحانــه) اقــدام الزم را بعمــل آورنــد .امیــری در ادامــه گفــت :بــا توجــه بــه هشــدار
ســازمان هواشناســی مبنــی بــر احتمــال بــارش شــدید و آبگرفتگــی معابــر و طوفانــی شــدن دریــا ،ســتاد تســهیالت ســفرهای
نــوروزی شــهرداری بنــدر بوشــهر در آمادگــی کامــل مــی باشــد و تمهیــدات و پیــش بینــی هــای الزم در صــورت بــروز شــرایط
جــوی نامســاعد و اســکان اضطــراری گردشــگران نــوروزی اندیشــیده شــده و در صــورت همــکاری و رعایــت مســائل ایمنــی
توســط میهمــان و گردشــگران وســایر شــهروندان ،جــای هیچگونــه نگرانــی نیســت .ســید نورالدیــن امیــری خاطــر نشــان کــرد
 :طبــق مصوبــه ســتاد مدیریــت بحــران اســتان بوشــهر  ،کلیــه دســتگاه هــای امــدادی و مرتبــط بــا بحــران در آمــاده بــاش
کامــل قــرار گرفتــه انــد و بــر همیــن اســاس کلیــه مــدارس  ،ســالن هــا و اماکــن ورزشــی و حتــی در صــورت لــزوم و بــا اعــالم
فرمانــداران بعنــوان روئســای مدیریــت بحــران هــر شــهر از ظرفیــت مســاجد نیــز در جهــت خدمــات رســانی بــه میهمانــان
نــوروزی اســتفاده خواهــد شــد  .حضــرت آیــت اهلل صفایــی بوشــهری در پایــان ضمــن تشــکر از تمامــی دســتگاه هــا و نهادهــای
خدمــات رســان بــه ویــژه مجموعــه پرتــالش شــهرداری بنــدر بوشــهر  ،بــا دعــای خیــر  ،ســالمتی تمامــی خدمتگــزاران بــه
نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی را از حضــرت ولــی عصر(عــج) خواســتار شــدند.
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هشردار بندر بوهشر از ضبط و تولید برانمه مستند همسفر
(ویژه برانمه بوهشر) خرب داد
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر  ،دکتــر ســید نورالدیــن
امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر از حضــور عوامــل تولیــد برنامــه مســتند همســفر جهــت تولیــد و پخــش مســتند بوشــهر بــا
موضــوع معرفــی ویژگــی هــای طبیعــی ،تاریخــی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و جاذبــه هــای گردشــگری و توریســتی شــهر بوشــهر
خبــر داد.
دکتــر امیــری هــدف از ســاخت ایــن مســتند را معرفــی جاذبــه هــای تاریخــی و گردشــگری بنــدر زیبــای بوشــهر بــه هموطنــان
سراســر کشــور عنــوان کــرد و افــزود  :در حــال حاضــر تقویــت صنعــت گردشــگری مــی توانــد تاثیــر بســزایی در ایجــاد اشــتغال
و رونــق اقتصــادی شــهر داشــته باشــد .
امیــری بــا اشــاره بــه نقــش تاثیرگــذار اطــالع رســانی و آگاهــی بخشــی رســانه هــای جمعیــدر جامعــه امــروز ،ابــراز امیــدواری
کــرد در ســال جــاری بتوانیــم قابلیتهــای گردشــگری و ســرمایه گــذاری شــهر بوشــهر را بیــش از پیــش بــه مــردم عزیــز معرفــی
کنیــم .
شــایان ذکــر اســت ایــن مســتند  14قســمتی از روز  ۲5فروردیــن مــاه ســال جــاری ســاعت  19بــه روی آنتــن شــبکه مســتند
مــی رود و تکــرار آن نیــز روز بعــد در دو نوبــت ( ســاعت یــک بامــداد و  ) 13:3۰پخــش خواهــد شــد .
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ابزدید هشردار و اعضای محرتم شورای اسالیم هشر بوهشر از محل اسکان
میهماانن نوروزی در کمپ شغاب و دهکده گردشگری هشرداری بندر بوهشر
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر  ،در ایــن بازدیــد کــه ســید
نورالدیــن امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر  ،روح الــه نصرتــی  ،کیــوان هاشــم زاده  ،طاهــره شمشــیری و نــدا عبــداهلل زاده اعضــای
شــورای اســالمی شــهر بوشــهر و جمعــی از معاونیــن و مدیــران شــهرداری حضــور داشــتند  ،از محوطــه چــرخ و فلــک و کمــپ
شــغاب و دهکــده گردشــگری شــهرداری بنــدر بوشــهر بازدیــد گردیــد  .در جریــان ایــن بازدیــد  ،اعضــای شــورای اســالمی
شــهر بوشــهر بــا حضــور در محوطــه چــرخ و فلــک و کمــپ شــغاب و دهکــده گردشــگری شــهرداری بنــدر بوشــهر از نزدیــک
در جریــان اقدامــات و فعالیتهــای انجــام گرفتــه توســط شــهرداری بنــدر بوشــهر قــرار گرفتنــد و پــس از تبریــک ســال جدیــد و
خیــر مقــدم بــه میهمانــان و گردشــگران نــوروزی  ،بــا آنــان بــه صحبــت و گفتگــو پرداختنــد و نظراتشــان را درخصــوص میــزان
رضایتمنــدی و کیفیــت خدمــات ارائــه شــده جویــا شــدند .
دکتــر امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر گفــت  :امســال برنامــه ریــزی خوبــی در ســطح شــهر بــا تدبیــر  ،تــالش و مدیریــت مســتمر
اعضــای ســتاد تســهیالت ســفرهای نــوروزی شــهرداری بنــدر بوشــهر در راســتای تامیــن امکانــات و ارائــه خدمــات و تســهیالت
الزم در جهــت تامیــن رفــاه حــال میهمانــان و گردشــگران نــوروزی و ســایر شــهروندان در قالــب طــرح اســتقبال از بهــار
انجــام گرفتــه اســت کــه خوشــبختانه بــا توجــه بــه شــواهد و آمارهــای موجــود  ،شــاهد افزایــش چشــمگیر حضــور مســافران
و گردشــگران نــوروزی در شــهر بوشــهر هســتیم و امیدواریــم تــالش و زحمــات شــبانه روزی کلیــه عوامــل اجرایــی در ســتاد
تســهیالت ســفرهای نــوروزی در راســتای جلــب رضایــت میهمانــان و گردشــگران نــوروزی و ســایر شــهروندان بوشــهری ســبب
شــود تــا میهمانــان و گردشــگردان نــوروزی کــه بــه ایــن بنــدر زیبــا ســفر مــی کننــد  ،ضمــن ســپری کــردن ایامــی شــاد و
مفــرح  ،نــوروزی متفــاوت و خاطــره انگیــز را تجربــه کننــد  .دکتــر امیــری خاطرنشــان کــرد  :در برنامــه ریــزی هــا و اقدامــات
صــورت گرفتــه تــالش شــده تــا بــا زیباســازی شــهری  ،رنــگ آمیــزی جــداول  ،نقاشــی هــای دیــواری  ،کاشــت گلهــای فصلــی ،
نظافــت و پاکیزگــی شــهر  ،نصــب المانهــا و نورپــردازی میادیــن  ،نصــب آالچیــق  ،تمهیــدات الزم در خصــوص اســکان مســافران
و گردشــگران نــوروزی در کمــپ شــغاب(کانکس و چــادر) و دهکــده گردشــگری (خودچــادری )  ،جشــن هــا و برنامــه هــای
شــاد فرهنگــی بتوانیــم فضایــی را ایجــاد کنیــم تــا هــر مســافری کــه بــه بوشــهر مــی آیــد  ،خاطــره خوشــی از ایــن شــهر بــا
خــود ببــرد  .شــهردار بنــدر بوشــهر در ادامــه گفــت  :دهکــده گردشــگری بوشــهر بعنــوان ظرفیتــی جدیــد در بخــش فضاهــای
تفریحــی و توریســتی شــهر محســوب میشــود کــه بــا ســرمایه گــذاری مناســب و برنامــه ریــزی الزم میتوانیــم اســتفاده بهینــه
و حداکثــری از آن داشــته باشــیم و علیرغــم اینکــه در روزهــای پایانــی ســال  97دهکــده گردشــگری بــه شــهرداری بوشــهر
واگــذار گردیــد ولــی بــا تــالش شــبانه روزی همــه همکارانــم توانســتیم امکانــات و خدماتــی قابــل قبــول را در جهــت ایجــاد
رفــاه میهمانــان و گردشــگران نــوروزی تامیــن کنیــم  .وی افــزود  :بــه طــور حتــم دفتــر خاطــرات ملــت ایــران امســال در بنــدر
زیبــای بوشــهر برگهــای پرخاطــره ای را از خــود بــه جــای خواهــد گذاشــت و الزم اســت مــا در ســتاد تســهیالت ســفرهای
نــوروزی ایــن اوراق را زریــن تــر و پررنــگ تــر کنیــم کــه همــت و نظــارت مســتمر و دائمــی بــر همــه ابعــاد و گوشــه هــای
شــهر  ،ایــن آرزو و خواســته همگانــی را تحقــق مــی بخشــد  .در پایــان اعضــای شــورای اســالمی شــهر بوشــهر ضمــن تقدیــر از
کلیــه دســتگاه هــای خدمــات رســان بــه ویــژه نیروهــای پرتــالش ســتاد تســهیالت ســفرهای نــوروزی شــهرداری بنــدر بوشــهر
بــر اســتفاده از تمامــی ظرفیتهــا و تــداوم ارائــه خدمــات مطلــوب بــه میهمانــان و گردشــگران نــوروزی تاکیــد کردنــد.
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ابزدید هشردار و اعضای شورای اسالیم هشر بوهشر از
ایستگاه اطالع رساین میهماانن نوروزی هشرداری بندر بوهشر
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ،ســید نورالدیــن
امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر ،عبدالخالــق برزگــرزاده ،اکبــر توســلی ،مهــرزاد آســایش و کیــوان هاشــم زاده اعضــای
محتــرم شــورای اســالمی شــهر بوشــهر از ایســتگاه اطــالع رســانی میهمانــان نــوروزی شــهرداری بنــدر بوشــهر بازدیــد
کردنــد .
در ابتــدای ایــن بازدیــد  ،ایــرج حســین پــور مدیــر ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ضمــن ارائــه
گــزارش و تشــریح اقدامــات و فعالیتهــا و خدمــات ارائــه شــده توســط نیروهــای مســتقر در ایــن ایســتگاه گفــت  :افــراد
مســقر در ایــن ایســتگاه کــه توســط مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر بــه صــورت ۲4
ســاعته و شــیفتی در جهــت ارائــه خدمــات مطلــوب بــه میهمانــان و گردشــگران نــوروزی حضــور دارنــد ،بــا اطــالع
رســانی و توزیــع نقشــه گردشــگری و معرفــی نقــاط تفریحــی و تاریخــی و فرهنگــی و همچنیــن معرفــی کمــپ هــای
اســکان مســافران نــوروزی (کمــپ شــغاب – دهکــده گردشــگری – پــارك لیــان ) و ســایر نقــاط دیدنــی  ،تســهیالت
مــورد نیــاز مســافران را فراهــم مــی کننــد.
دکتــر امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر نیــز بــا بیــان اینکــه تمــام امکانــات الزم بــرای میهمانــان و گردشــگران نــوروزی
مهیــا شــده اســت و در مجمــوع و بــا توجــه بــه شــواهد و برآوردهــا ،شــاهد رشــد کمــی مســافران و گردشــگران نــوروزی
هســتیم ،گفــت :تــالش و زحمــات کلیــه عوامــل اجرایــی در ســتاد تســهیالت ســفرهای نــوروزی شــهرداری بنــدر بوشــهر
در جهــت جلــب رضایــت میهمانــان و گردشــگران نــوروزی و ســایر شــهروندان بوشــهری مــی باشــد و امیدواریــم کــه
تمامــی میهمانــان و گردشــگردان نــوروزی کــه بــه ایــن بنــدر زیبــا ســفر مــی کننــد ،نــوروزی متفــاوت و خاطــره انگیــز
را تجربــه کننــد و در ایــن راســتا از هیــچ کوششــی فروگــذار نخواهیــم کــرد .
شــایان ذکــر اســت در جریــان ایــن بازدیــد  ،اعضــای محتــرم شــورای اســالمی شــهر بوشــهر ضمــن تبریــک ســال نــو و
تشــکر از زحمــات شــبانه روزی مجموعــه پرتــالش شــهرداری بنــدر بوشــهر و همچنیــن صحبــت و گفتگــو بــا مســافران
وارد شــده بــه شــهر بوشــهر  ،بــر تــداوم ارائــه خدمــات مطلــوب بــه میهمانــان و گردشــگران نــوروزی تاکیــد کردنــد .
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ابزدید دکرت ابوذر دهدار رئیس محرتم و دکرت مهرزاد آسایش عضو محرتم
شورای اسالیم هشر بوهشر از روند خدمات رساین در ایستگاه اطالع رساین
میهماانن نوروزی
به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر  ،در این بازدید که دکتر ابوذر
دهدار رئیس و دکتر مهرزاد آسایش عضو شورای اسالمی شهر بوشهر حضور داشتند  ،از ایستگاه اطالع رسانی میهمانان
نوروزی بازدید و در جریان فعالیتهای آن قرار گرفتند .
در جریان این بازدید دکتر دهدار ضمن تبریک سال جدید و خداقوت با گردانندگان این ایستگاه دیدار و گفتگو کردند
و توصیه هایی را در خصوص ارائه خدمات مطلوب به میهمانان و گردشگران نوروزی و همچنین معرفی و شناساندن
قابلیتها و جاذبه های بندر زیبای بوشهر به آنها ارائه کردند .
ایرج حسین پور مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر ضمن عرض خیر مقدم و تبریک سال جدید به
تشریح فعالیتهای ایستگاه اطالع رسانی میهمانان نوروزی پرداخت و خاطرنشان کرد  :نیروهای مستقر در این ایستگاه
به صورت شبانه روزی و  ۲4ساعنه در محل حضور دارند و با تکریم و خوشروئی با میهمانان نوروزی  ،صحت  ،سرعت و
دقت در ارائه خدمات به آنها و از همه مهمتر جلب رضایت این عزیزان مشغول خدمات رسانی می باشند تا مسافران و
گردشگران نوروزی با فراق خاطری آسوده و بدون کوچکترین دغدغه ای از امکانات و تسهیالت مجموعه مدیریت شهری
بهره مند و لحظات خوشی را در طول سفر خویش سپری کنند .
در ادامه دکتر دهدار پس از تبریک سال جدید و خیر مقدم به میهمانان و گردشگران نوروزی  ،با تعدادی از میهمانان
حاضر در این ایستگاه به صحبت و گفتگو پرداختند و نظراتشان را درخصوص میزبانی شهر بوشهر و میزان رضایتمندی و
کیفیت خدمات ارائه شده جویا شدند .
دکتر دهدار در پایان ضمن قدردانی از کلیه دستگاه های خدمات رسان و مجموعه زحمتکش شهرداری بندر بوشهر به
ویژه ایستگاه اطالع رسانی میهمانان نوروزی  ،بر استفاده از تمامی ظرفیتها و تداوم ارائه خدمات مطلوب و شایسته به
میهمانان و گردشگران نوروزی تاکید کردند .
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هشردار بندر بوهشر از نصب املان جدید در میدان املپیک بوهشر خرب داد
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر  ،دکتــر ســید نورالدیــن امیــری
اظهــار کــرد  :در راســتای ایجــاد جلــوه هــای بصــری و زیبــا ســازی محیــط شــهری ،شــهرداری بنــدر 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 ســالمتی 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 اســالمی 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  .بدیهــی اســت آمــاده ســازی ایــن المــان بــا تــالش و نظــارت حــوزه اجرایــی و خدمــات شــهری شــهرداری بنــدر بوشــهر
انجــام پذیرفــت .

هشردار بندر بوهشر عنوان کرد  :اعالم آمادیگ هشرداری برای کمک به سیل زدگان خوزستان
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر  ،ســید نورالدیــن امیــری
شــهردار بنــدر بوشــهر در پــی وقــوع ســیل و آب گرفتگــی در برخــی از شــهرهای اســتان خوزســتان  ،ضمــن ابــراز تأســف و
همــدردی بــا مــردم حادثــه دیــده  ،آمادگــی شــهرداری بنــدر بوشــهر را بــرای اعــزام نیروهــا و همچنیــن ارســال تجهیــزات و
ماشــین آالت و هــر گونــه کمــک مــورد نیــاز بــه مناطــق ســیل زده اعــالم کــرد.
ســید نورالدیــن امیــری بــا ارســال پیامــی بــه منصــور کتانبــاف شــهردار محتــرم اهــواز  ،ضمــن ابــراز تأســف و همــدردی بــا مــردم
ایــن اســتان کــه بــه دلیــل وقــوع ســیل و آبگرفتگــی دچــار آســیب و خســارت شــدهاند ،گفــت  :بــه مخاطــره افتــادن زندگــی
و جــان هموطنــان  ،بــرای مــردم ســایر اســتانها ســخت و دردنــاك اســت  ،بنابرایــن از هــر کمکــی در راســتای یــاری رســاندن
بــه ســیل زدگان دریــغ نخواهیــم کــرد و شــهرداری بنــدر بوشــهر آمادگــی کامــل خــود را بــرای اعــزام نیروهــای خدماتــی و
همچنیــن ارســال تجهیــزات و ماشــین آالت و هــر گونــه کمــک مــورد نیــاز بــه مناطــق ســیل زده اعــالم مــی کنــد .
منصــور کتانبــاف نیــز ضمــن تقدیــر از شــهردار و مــردم نــوع دوســت بوشــهر گفــت  :در صــورت نیــاز از کمــک و یــاری مــردم
شــریف بوشــهر بهــره منــد خواهــد شــد .
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مرامس تجلیل از اپکباانن اب حضور سیدنورالدین امیری هشردار بندر بوهشر برگزار شد
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر  ،مراســم تجلیــل از پاکبانــان
ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری بــا حضــور ســیدنورالدین امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر و حســن شــجاعی پــور رئیــس
ســازمان مدیریــت پســماند ،ایــرج حســین پــور مدیــر ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری و جمعــی از مدیــران شــهرداری
برگــزار شــد .
در ایــن مراســم کــه بــه همــت ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری برگــزار شــد  ،ســید نورالدیــن امیــری شــهردار بنــدر
بوشــهر  ،از تــالش پاکبانــان مجموعــه شــهرداری و فعــاالن عرصــه پاکیزگــی ســطح شــهر تقدیــر کــرد .
شــهردار بنــدر بوشــهر در ایــن مراســم بــا تقدیــر از تــالش هــای صــورت گرفتــه توســط مجموعــه پاکبانــان شــهرداری در راســتای
پاکیزگــی و آراســتگی شــهر بوشــهر در ایــام نــوروز و در طــی روزهــای مختلــف ســال گفــت  :در نظرســنجی کــه از شــهروندان و
ســایر میهمانــان و گردشــگران نــوروزی انجــام شــد  ،میــزان رضایتمنــدی از نظافــت و پاکیزگــی شــهر رتبــه خوبــی داشــت کــه
ایــن حاصــل تــالش پاکبانــان بــوده و افتخــار مــی کنــم کــه همــکار شــما پاکبانــان هســتم .
دکتــر امیــری ضمــن ابــراز امیــدواری در جهــت احقــاق حقــوق ایــن قشــر زحمتکــش از جامعــه و همچنیــن در راســتای ارتقــای
فرهنــگ عمومــی جامعــه جهــت ایجــاد کمتریــن زحمــت و گرفتــاری بــرای ایــن عزیــزان ،خطــاب بــه آنــان گفــت  :نظافــت
عمومــی جامعــه مرهــون تــالش شــما اســت و ایــن را بدانیــد کــه مــا قــدردان زحمــات شــما هســتیم و از همــه شــهروندان مــی
خواهــم تــا بــا ارج نهــادن و رفتــار مناســب بــا ایــن عزیــزان مقــداری از زحمــات آنــان را جبــران نماینــد .
مهنــدس حســن شــجاعی پــور رئیــس ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری بنــدر بوشــهر در راســتای تقدیــر از زحمــات پاکبانان
گفــت  :همــه ســاله در روزهــای پایانــی ســال و در قالــب طــرح اســتقبال از بهــار برنامــه هــای مختلفــی از ســوی ایــن ســازمان
اجــرا مــی شــود کــه در خــالل آن خدمــت طاقــت فرســا و  ۲4ســاعته از ســوی مجموعــه فعــاالن ایــن ســازمان و پاکبانــان عزیــز
در ســطح شــهر ارائــه مــی شــود و بــه همیــن مناســبت پاکبانــان را نوروزبانــان بــی نــوروز نامیدیــم چــرا کــه در ایــام نــوروز نیــز
ایــن مجموعــه مــی بایســتی خدمــات مــورد نیــاز را بــه شــهروندان و میهمانــان و گردشــگران نــوروزی ارائــه کننــد .
شــایان ذکــر اســت در ایــن مراســم کــه در اســکله والفجــر شــهر بوشــهر برگــزار شــد  ،مدعویــن و پاکبانــان پــس از صــرف
پذیرایــی و شــام بــه لنــج ســواری تفریحــی پرداختنــد .
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هشردار بندر بوهشر عنوان کرد :اعزام چهار دستگاه کامیون و براپیی
(ایستگاه مهر) جهت جمع آوری کمک های کارکنان هشرداری بندر بوهشر در راستای
امداد رساین به هموطنان سیل زده در استان خوزستان
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ،دکتــر ســید نورالدیــن
امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر از اعــزام چهــار دســتگاه کامیــون و برپایــی ایســتگاه مهــر جهــت جمــع آوری کمکهــای کارکنــان
شــهرداری بنــدر بوشــهر در راســتای امــداد رســانی بــه هموطنــان ســیل زده اســتان خوزســتان خبــر داد  .دکتــر امیــری بــا
بیــان اینکــه همــه مــا یــک پیکــر واحــد هســتیم کــه بایــد در روزهــای ســخت کمــک رســان یکدیگــر باشــیم  ،تصریــح کــرد :
ایــن موضوعــات ممکــن اســت بــرای همــه اتفــاق بیفتــد و کمــک بــه هموطنانــی کــه بــا ایــن گونــه مشــکالت دســت و پنجــه
نــرم مــی کننــد  ،وظیفــه هــر ایرانــی اســت  .لــذا بــا توجــه بــه لــزوم مســاعدت و کمــک رســانی بــه هموطنــان در اســتانهای
ســیل زده کشــور  ،امروزتعــداد چهــار دســتگاه کامیــون بــه همــراه راننــده از واحــد فنــی امانــی معاونــت عمرانــی شــهرداری
بنــدر بوشــهر بــه مــدت یــک هفتــه بــه شــهر اهــواز اعــزام شــدند تــا در ایــن خصــوص همــکاری الزم را بــا شــهرداری و ســتاد
مدیریــت بحــران ایــن شــهر داشــته باشــند  .امیــری همچنیــن از برپایــی ((ایســتگاه مهــر)) در ورودی ســاختمان شــهرداری
مرکــزی بنــدر بوشــهر خبــر داد و افــزود  :ایــن ایســتگاه آمــاده دریافــت و جمــع آوری اقــالم مــورد نیــاز  ،کمکهــای نقــدی و
غیرنقــدی کارکنــان شــهرداری و شــورای محتــرم اســالمی شــهر و ســازمان هــای مختلــف شــهرداری بوشــهرو ارســال کمکهــای
جمــع آوری شــده بــه هموطنــان ســیل زده مــی باشــد .امیــری در پایــان ضمــن اعــالم آمادگــی در خصــوص هرگونــه کمــک و
امــداد رســانی بیشــتر  ،ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا همدلــی و نــوع دوســتی مــردم شــریف بتوانیــم آســتین همــت را بــاال زده
و بــه بهتریــن نحــو و در ســریعترین زمــان ممکــن از آالم و مشــکالت هموطنــان آســیب دیــده بکاهیــم .

حضور هشردار و اعضای محرتم شورای اسالیم هشر بوهشر درتشکیل زنجیره انساین در
حمایت از سپاه اپسداران انقالب اسالیم
قشــرهای مختلــف مردمــی در کنــار مســئوالن در محکــوم نمــودن اقــدام نابخردانــه اخیــر آمریــکا در اضافــه کــردن ســپاه
پاســداران انقــالب اســالمی بــه لیســت ســازمانهای تروریســتی ،در حمایــت از ســپاه ،بــا حضــور در میــدان تشــریفات شــهرداری
در کنــار آبهــای نیلگــون خلیــج فــارس زنجیــره انســانی تشــکیل دادنــد .بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات
و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ،صبــح امــروز و در راســتای اعــالم انزجــار و نفــرت از اقــدام خصمانــه آمریــکای
جنایتــکار و حمایــت از ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی ،بــا حضــور اعضــای شــورای اســالمی شــهر بوشــهر ،شــهردار و کارکنــان
شــهرداری ،بســیجیان ،مســئولین و کارکنــان ادارات ،ارگانهــا و نهادهــای
مختلــف و آحــاد مــردم بــا تشــکیل زنجیــره انســانی در میــدان تشــریفات
در کنــار آبهــای نیلگــون خلیــج فــارس ســتیزهجوییهای آمریــکا علیــه
ملــت بــزرگ ایــران و اضافــه کــردن ســپاه پاســداران بــه لیســت ســازمانهای
تروریســتی را محکــوم کردنــد.
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هشردار بندر بوهشر  :مدیریت بر هزینه ها خود نوعی درآمد است
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ،جلســه بررســی راهکارهــای
درآمــدی ســال  98شــهرداری بــا حضــور دکتــر ســید نورالدیــن امیــری شــهردار ،معاونیــن ،روئســای ســازمانهای تابعه شــهرداری،
مدیــران شــهرداری و مناطــق در ســالن اجتماعــات شــهرداری بنــدر بوشــهر برگــزار شــد.
در ابتــدای جلســه مهنــدس مهــدی رایانــی مدیــر اداره درآمــد و نوســازی شــهرداری بنــدر بوشــهر ،ضمــن ارائــه گــزارش درآمــد
ســال  ،97اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی حاکــم بــر جامعــه کــه بــر عملکــرد و اهــداف همــه ســازمانهای دولتــی
و غیــر دولتــی ســایه افکنــده و شــهرداری بنــدر بوشــهر نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نمــی باشــد ،در صــورت عــدم برنامــه ریــزی
دقیــق در کنتــرل هزینــه و همچنیــن عــدم پیگیــری مســتمر درآمدهــای غیرفعــال و فعــال در آینــده نــه چنــدان دور ،اهــداف
ســازمانی منــدرج در بودجــه ایــن شــهرداری بــا مشــکل روبــرو مــی شــود ،لــذا شایســته اســت تمامــی همــکاران در حــوزه هــای
مختلــف شــهرداری بــا همــکاری و تعهــد بیشــتر نســبت بــه اجرایــی شــدن موضــوع تعامــل داشــته باشــند.
رایانی در ادامه نقطه نظرات و راهکارهای پیشنهادی را به شرح ذیل اعالم کرد:
*تهیه بانک اطالعاتی درآمدی
*پیگیری و اخذ مصوبه جهت احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین به عنوان عوارض پایدار
*پیگیری در خصوص سهم شهرداری در وصول جرائم رانندگی با توجه به اجرای پروژه پایش تصویری
*تعیین تکلیف اجرای پروژه ممیزی امالك برای بخش جنوبی
*ایجــاد شــبکه ارتباطــی بــا اداره کل امــور مالیاتــی اســتان بوشــهر در پاســخ اســتعالم بــه درخواســتهای مودیــان مخصوصــا
امــالك موجــود در بافــت جنوبــی
*اختصــاص نیــروی خبــره جهــت پیگیــری درآمدهــا بــه خصــوص ســهم عــوارض متمرکــز مالیــات بــر ارزش افــزوده از طریــق
وزارت کشــور
*تعریف و راه اندازی سیستم قراردادهای درآمدی بعنوان بانک اطالعاتی و نظارت بیشتر بر وضعیت وصولی
*توزیع فیشهای نوسازی و عمران شهری و تعریف کارگروه مختص موضوع با همکاری اداره پست
تعییــن تکلیــف قراردادهــای درآمــدی کــه پایــان یافتــه و در انتظــار مصوبــه شــورا یــا ابــالغ قــرارداد مــی باشند(کیوســکهای
ســطح شهر،شــرکتهای مســتقر در ترمینــال و)...
*تعییــن تکلیــف و برنامــه ریــزی و تعریــف طــرح جامــع بــرای دهکــده گردشــگری و ایجــاد ناحیــه مختــص آن محــدوده جهــت
ایجــاد کدهــای درآمــدی پایــدار
*بــرون ســپاری وظایــف برداشــت پالکهــای ســطح شــهر بــه خصــوص پالکهــای بــر خیابــان بــا در نظــر گرفتــن درصــد ســهم
وصولــی بــه شــرکتهای متقاضــی مربوطــه بــا هماهنگــی دادســتانی دادگســتری شهرســتان بوشــهر
*بــرون ســپاری پیگیــری ســهم  5درصــد بلیــط موضــوع مــاده  43و  47قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده شــرکتهای هواپیمایــی
توســط شــرکتهای خدمــات قضایــی
*اختصاص نیروی شهرساز مختص کارشناسی ساختمانهای دارای تخلف که آراء آنها قطعی شده است
*سیســتمی نمــودن محاســبات دســتی مثــل عــوارض مترتــب بــر مــاده  5قانــون عالــی شهرســازی و معماری(مــازاد بــر ســطح
اشــغال و تغییــر کاربــری)
*برنامه ریزی جهت اجرایی شدن انعقاد قرارداد کاربریهای موقت با هماهنگی اداره حقوقی و شهرداران مناطق
*پیگیــری و اخــذ مصوبــه جهــت واگــذاری وصــول عــوارض ســالیانه خــودرو بــه دفاتــر پیشــخوان مشــروط بــه اســتقرار نیــرو در
مرکــز شــماره گــذاری
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در ادامــه ایــن جلســه دکتــر امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر ،طــی ســخنانی بــا بیــان اینکــه انتظــار مــی رود بــا برگــزاری اینگونــه
جلســات و تبــادل افــکار بتوانیــم زمینــه تامیــن بخــش عمــده ای از درآمدهــای شــهرداری را از طریــق ســرمایه گــذاری و
درآمدهــای پایــدار فراهــم کنیــم ،افــزود :اگرچــه راه هــای زیــادی بــرای نیــل بــه اعتمــاد پایــدار شــهروندان بــه مدیــران شــهری
و افزایــش مشــارکت شــهروندان وجــود دارد ،ا ّمــا قطع ـاً مهمتریــن آنهــا رعایــت بایســته هــا و ایفــای نقــش خالقیــت از ســوی
شــهرداری بــرای تامیــن هزینــه هــای شــهر اســت .
دکتــر امیــری در ادامــه ســخنان خــود بــا تاکیــد بــر ارائــه هــر چــه بهتــر و بیشــتر خدمــات بــه همشــهریان اظهــار داشــت :از آن
جایــی کــه منبــع اصلــی درآمــد شــهرداری هــا عــوارض هــای دریافتــی از شــهروندان اســت  ،شــهرداری هــا موظــف بــه ایجــاد
رضایــت در شــهروندان و تــالش جهــت بهبــود روابــط و ایجــاد شــیوه هــای نویــن در ارائــه خدمــات بــه مــردم هســتند .
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت رســیدگی بــا دقــت و نظــارت بــر درآمــد همچنیــن خواســتارمدیریت ،کنتــرل و کاهــش هزینــه هــا
توســط مجموعــه همــکاران در بخشــهای مختلــف شــهرداری شــد و افــزود :مدیریــت بــر هزینــه هــا  ،خــود نوعــی درآمــد اســت
چــرا کــه هزینــه هــای بدســت آمــده در پــروژه هــای دیگــر کــه بــرای عمــران و آبادانــی شــهرمان صــورت مــی گیــرد دیــده
خواهــد شــد.
گفتنــی اســت در ادامــه ایــن جلســه معاونیــن و مدیــران و روئســای ســازمانهای تابعــه شــهرداری ضمــن ارائــه گزارشــی از
مجموعــه برنامــه هــا و پــروژه هــای در دســت اقــدام ،بــه بیــان نقطــه نظــرات و پیشــنهادات و همچنیــن بحــث و تبــادل نظــردر
خصــوص مــوارد مطــرح شــده پرداختنــد.
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مدیرکل صدا وسیمای استان بوهشر در دیدار اب هشردار و هیات هرماه عنوان کرد :
تالهشای مجموعه هشرداری بندر بوهشر قابل تقدیر است
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر  ،مدیــرکل صــدا و ســیمای
اســتان بوشــهر در دیــدار امــروز خــود بــا شــهردار و هیــات همــراه گفــت  :تالشــهای مجموعــه شــهرداری بنــدر بوشــهر بــه ویــژه
خدمــات و تســهیالت ارائــه شــده در ایــام نــوروز بــه میهمانــان و گردشــگران و ســایر شــهروندان قابــل تقدیــر اســت .
در ایــن نشســت صمیمــی کــه بــه میزبانــی ســازمان صــدا و ســیمای مرکــز اســتان بوشــهر و بــا حضــور مهنــدس ناظــر مدیــر
کل و جمعــی از معاونیــن ســازمان صــدا و ســیما  ،ســید نورالدیــن امیــری شــهردار و جمعــی از معاونیــن و مدیــران شــهرداری
بنــدر بوشــهر حضــور داشــتند  ،مهنــدس ناظــر ضمــن عــرض خیــر مقــدم و خداقــوت و تبریــک اعیــاد شــعبانیه  ،از تالشــهای
مجموعــه شــهرداری بــه ویــژه ســتاد تســهیالت ســفرهای نــوروزی در ارائــه خدمــات مطلــوب بــه هموطنــان تقدیــر کــرد و افــزود
 :متاســفانه و بــه دلیــل شــرایط پیــش آمــده بــرای ســایر هموطنــان در مناطــق ســیل زده و اولویــت انعــکاس اخبــار و اطالعــات
مربــوط بــه ایــن حــوادث  ،آنچنــان کــه شایســته بــود نتوانســتیم قــدردان زحمــات و تالشــهای نیروهــای خــدوم و پرتــوان
شــهرداری باشــیم کــه جــا دارد در همیــن جــا و بــه نمایندگــی از آحــاد مــردم مراتــب قدرانــی و تشــکر خــود را اعــالم نمایــم .
مهنــدس ناظــر بــا اشــاره بــه عملکــرد خــوب شــهرداری بــه خصــوص در مســائل مربــوط بــه میهمانــان و گردشــگران نــوروزی ،
موضوعــات و مســائل مربــوط بــه خدمــات شــهری ( پاکیزگــی و آراســتگی و زیباســازی محیــط شــهری)  ،اصــالح هندســی معابــر
و بازگشــایی معابــر و نقــش تاثیرگــذار آن در حــل معضــل ترافیــک شــهری  ،گســتردگی خدمــات ارائــه شــده بــه شــهروندان
توســط مجموعــه مدیریــت شــهری و شــهرداری را مهــم ارزیابــی کــرد و افــزود  :ایــن آمادگــی در صــدا وســیمای مرکــز اســتان
وجــود دارد تــا بــا ارتبــاط و تعامــل دو ســویه میــان ایــن ســازمان و شــهرداری بعنــوان رســانه و پــل ارتباطــی دو ســویه میــان
شــهرداری و شــهروندان بتوانیــم اخبــار و اطالعــات و مطالــب را منعکــس و پیگیــری نماییــم .
مهنــدس ناظــر در ادامــه گفــت  :بســیار برایــم جالــب اســت کــه شــهرداری در بســیاری از فعالیتهــای فرهنگــی نــه تنهــا حضــور
دارد  ،بلکــه در نقــش متولــی برنامــه هــا و مناســبتهای فرهنگــی و اجتماعــی را برنامــه ریــزی و پیــاده ســازی میکنــد کــه نقــش
مهمــی در تولیــد برنامــه هایــی بــا محتــوای نشــاط اجتماعــی خواهــد داشــت .
دکتــر امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر در ایــن دیــدار ضمــن تشــکر از دعــوت صــدا وســیمای اســتان و تبریــک اعیــاد شــعبانیه  ،بــا
اشــاره بــه نقــش تاثیرگــذار رســانه ملــی در اطــالع رســانی و آگاهــی بخشــی بــه عمــوم جامعــه  ،بــا بیــان اینکــه جلــب اعتمــاد
مردمــی در افزایــش میــزان مشــارکت مــردم در برنامــه هــای شــهرداری مــی توانــد بســیار موثــر واقــع شــود  ،گفــت  :صــدا و
ســیما نقــش مهمــی در شــکل دهــی فرهنــگ عمومــی و افزایــش بســیاری از شــاخص هــای حــوزه زندگــی شــهری ایفــا مــی
کنــد  .وی توانمنــدی صــدا و ســیما در ارائــه آموزشــهای شــهروندی را بــی بدیــل دانســت و افــزود  :صــدا و ســیما و بــه خصــوص
شــبکه اســتانی بعنــوان شــبکه بومــی و محلــی از مجموعــه هایــی اســت کــه توانمندیهــای آن در کمــک بــه کارگــزاران امــور
شــهری بســیار ارزشــمند و فاخــر اســت .
دکتــر امیــری ضمــن قدردانــی از مجموعــه اقدامــات انجــام شــده در صــدا وســیمای مرکــز بوشــهر  ،گفــت  :معرفــی جاذبــه هــای
گردشــگری  ،فرهنــگ ســازی و جلــب مشــارکت مردمــی در راســتای حفاظــت از منابــع و تجهیــزات شــهری از جملــه موضوعاتــی
اســت کــه مــی تــوان بــا مشــارکت صــدا و ســیما انجــام داد  .امیــری در ادامــه از صــدا وســیمای مرکــز اســتان خواســت تــا
نســبت بــه معرفــی پــروژه هــای انجــام شــده و در حــال انجــام شــهرداری بــه شــهروندان در راســتای افزایــش امیــد اجتماعــی ،
اهتمــام بیشــتری نماینــد .
امیــری رویکــرد تعاملــی بیــن صــدا و ســیمای اســتان و شــهرداری بنــدر بوشــهر را قابــل تقدیــر دانســت و اظهــار داشــت :
مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری و همچنیــن ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری بنــدر بوشــهر
آمادگــی کامــل دارنــد در قالــب تفاهــم نامــه و در راســتای ارتبــاط و تعامــل دو ســویه در جهــت انعــکاس اخبــار و اطالعــات الزم
جهــت اطــالع رســانی عمومــی و همچنیــن تولیــد برنامــه هــای محتوایــی  ،کمــال همــکاری را بــا صــدا و ســیمای مرکــز اســتان
داشــته باشــند تــا شــاهد توســعه روز افــزون شــهر بوشــهر در همــه زمینــه هــا باشــیم .
گفتنــی اســت در ادامــه ایــن جلســه تعــدادی از معاونیــن و مدیــران هــر دو دســتگاه بــه بیــان نقطــه نظــرات و پیشــنهادات و
همچنیــن بحــث و تبــادل نظــر پیرامــون مســائل مطروحــه پرداختنــد .

1
226

هشردار بندر بوهشر عنوان کرد:هنضت آسفالت کوچه ها اب اولویت محالت جنویب
بوهشر آغاز یم شود
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر  ،در جریــان بازدیــد دکتــر
ســیدنورالدین امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر از تنــگک اول کــه نصرالــه ســلطانی معــاون عمرانــی  ،وحیــد واعظــی معــاون اجرایــی
و خدمــات شــهری و ایــرج حســین پــور مدیــر ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر نیــز حضــور داشــتند ،
دکتــر امیــری در جمــع اهالــی محــل و شــورایاران تنــگک اول  ،اظهــار داشــت  :امســال طــرح آســفالت کوچــه هــا و محــالت
بــا اولویــت محــالت جنوبــی در دســتور کار شــهرداری بنــدر بوشــهر قــرار گرفتــه کــه پــس از هماهنگــی و آمــاده ســازی محــل
( اجــرای کانیــو و جــدول بنــدی و زیرســازی) اجــرای آســفالت آن  ،عملیاتــی خواهــد شــد و تــالش بــر ایــن اســت تــا بــا ادامــه
آســفالت کوچــه و معابــر شــهر  ،شــاهد بهبــود وضعیــت حمــل و نقــل  ،تــردد عمومــی و تغییــر اساســی مبلمــان شــهری در
راســتای ارائــه خدمــات مطلــوب و قابــل قبــول بــه شــهروندان باشــیم .دکتــر امیــری بــا تأکیــد بــر اینکــه اعتبــارات ســاالنه
شــهرداری بــر پایــه نیازهــای اساســی مناطــق از جملــه آســفالت پیــش بینــی مــی شــود ،افــزود :اولویــت کاری این شهـــرداری در
بخــش آسفـــالت  ،توجــه بــه منـــاطق و محــالت کمتـــر توســعه یافتـــه اســت .وی بر خدمات رســانی و نظــارت بیشــتر در محالت
جنوبــی شــهر در راســتای توســعه متــوازن و برابــر بــا ســایر مناطــق و محــالت شــهر بوشــهر تاکیــد کــرد و افــزود  :شــورایاران بــا
نیــت و خدمــت و تــالش ارزشــمند خــود  ،وظیفــه ای را کــه بــه عهــده آنــان گذاشــته شــده اســت از طریــق پیگیــری مطالبــات و
درخواســتهای اهالــی و ســاکنان محــل بــه شــکل مطلوبــی پیگیــری مــی کننــد کــه ایــن موضــوع نــه تنهــا مانعــی بــرای اجــرای
فعالیــت هــای مدیریــت شــهری در اجــرای صحیــح وظایــف و خدمــات بــه شــهروندان ایجــاد نمــی کنــد  ،بلکــه در اکثــر مــوارد
بــه عنــوان بــازوی پرتوانــی بــرای حمایــت و کمــک و مشــاوره دادن در امــور اجرایــی شــهرداری نیــز محســوب مــی شــوند .
امیــری در ادامــه گفــت  :البتــه افــق هــای قابــل توجهــی از رشــد و پیشــرفت زیرســاخت ها و پیشــرفت هــای خدماتــی ،عمرانی و
اجتماعــی در ســطح شــهر همچنــان باقــی اســت کــه انشــااهلل بــا اســتقرار ایــن تدبیــر و مدیریــت راهبــردی مدیریت شــهری مبنی
بــر مشــارکت شــهروندان در امــور مربــوط بــه مدیریــت شــهری و البتــه حمایتهــای شــواری اســالمی شــهر بوشــهر ایــن مهــم نیز
محقــق خواهــد شــد .دکتــر امیــری در ادامــه بــا تاکیــد براینکــه توجــه بــه عمــران و آبادانــی شــهر و اجــرای پــروژه هــای عمرانــی
از مهمتریــن وظایــف شــهرداری اســت  ،گفــت  :امیدواریــم بتوانیــم گامــی هــر چنــد کوچــک در بــرآوردن نیازهــای اساســی مردم
شــهر برداریــم .وی تصریــح کــرد :از همــه ظرفیتهــا بــرای توســعه شــهر بوشــهر و ایجــاد شــهری زیبــا اســتفاده خواهیــم کــرد و
امیدواریــم شــهروندان از زندگــی در شــهر بوشــهر لــذت ببرنــد.در ادامــه ایــن بازدیــد  ،شــورایاران محلــه جنوبــی ضمــن تشــکر
از تعامــل مطلــوب مدیریــت شــهری بــا شــورایاران  ،از اقدامــات خــوب و تاثیرگــذار مجموعــه شــهرداری بنــدر بوشــهر در ســطح
محالت جنوبی تقدیر کردند.
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میزابین هشرداری بندر بوهشر از رسدار رستیپ جالیل رئیس پدافند غیرعامل کشور و هیأت هرماه
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات وامــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ،شــهرداری بندربوشــهر میزبــان
ســردار جاللــی رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور و هیــات همــراه بــود .
در ایــن نشســت صمیمــی کــه بــا حضــور عبدالرســول رمضانــی دبیــر پدافنــد غیــر عامــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ،رئیــس
و برخــی از اعضــای محتــرم شــورای اســالمی شــهر بوشــهر و معاونیــن و مدیــران بخــش هــای مختلــف شــهرداری در ســالن
اجتماعــات شــهرداری برگــزار گردیــد ،عبدالرســول رمضانــی دبیــر پدافنــد غیرعامــل شــهرداری ضمــن عــرض خیــر مقــدم بــه
ســردار جاللــی رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور و هیــات همــراه ،بــا انتقــاد از کــم رنــگ بــودن و نادیــده انگاشــتن
ضوابــط و دســتور العمــل هــای دفــاع پدافنــد غیرعامــل و اثــرات پیشــگیرانه آن در پــروژه هــا و زیرســاخت هــا و تاسیســات
روبنایــی و زیربنایــی اســتانی خواســتار توجــه و اختصــاص بودجــه ای از ردیــف اعتبــارات کشــوری ســازمان پدافنــد غیرعامــل
کشــور جهــت تامیــن اعتبــار و هزینــه در بخشــهای مهــم و اساســی مربــوط بــه پدافنــد غیرعامــل گردیــد .
عبدالرســول رمضانــی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام گرفتــه در حــوزه پدافنــد غیرعامــل مبنــی بــر انعقــاد قــرارداد مطالعــه جامــع
پدافنــد غیرعامــل شــهر بوشــهر و همچنیــن پیگیــری در خصــوص برگــزاری دوره هــای آموزشــی در ســطح مدیــران و کارکنــان
شــهرداری بنــدر بوشــهر جهــت آمادگــی همــکاران در صــورت بــروز هرگونــه تهدیــد احتمالــی  ،خاطرنشــان کــرد  :اهمیــت وجود
الزامــات پدافنــد غیرعامــل در حــوزه شــهری در بحــث حفاظــت از منابــع و تاسیســات ملــی و همچنیــن در راســتای حفاظــت از
جــان و مــال مــردم الزامــی بــوده کــه طبــق تاکیــد مقــام معظــم رهبــری ،مدیــران ســطح بــاالی کشــور و اســتان مــی بایســت
تمامــی تــالش و تــوان خــود را در موضــوع پدافنــد غیرعامــل بکارگیرنــد .
دبیــر پدافنــد غیرعامــل شــهرداری بنــدر بوشــهر بــا اشــاره بــه موقعیــت اســتراتژیک اســتان بوشــهر  ،برخــی از خطــرات و تهدیدها
و نواقــص شــهر بوشــهر را اینگونــه برشــمرد :وجــود خطــوط انتقــال مــواد نفتــی از اســکله تــا مخــازن نفتــی  ،مخــازن ســوخت
و مــواد شــیمیایی در محــدوده جمعیتــی و مســکونی شــهر  ،عــدم اجــرای پــروژه گــذر ســرتل بــه تنــگک  ،ســاخت و ســازهای
غیــر مجــاز ،عــدم ترمیــم و بهســازی بافــت تاریخــی ،وجــود خطــوط بــرق فشــار قــوی در ســطح شــهر ،عــدم وجــود راه هــای
دسترســی الزم جهــت خــروج از شــهر در مواقــع اضطــراری ،کمبــود محــل هــای اســکان موقــت ،نداشــتن کانــال تاسیســات
زیربنایــی ،وجــود فــرودگاه و مناطــق نظامــی در مرکــز شــهر .
عبدالرســول رمضانــی ایجــاد مرکــز کنتــرل بحــران را از نیازمندیهــای اساســی شــهر بوشــهر در خصــوص پدافنــد غیرعامــل
عنــوان کــرد و افــزود :نیازمندیهــای زیــادی در ســطح دســتگاه هــای خدمــات رســان شــهرداری نظیــر ســازمان خدمــات ایمنــی
و آتشنشــانی و ســازمان حمــل و نقــل بــار و مســافر وجــود دارد کــه از جملــه میتــوان بــه کمبــود تجهیــزات و ماشــین آالت و
باالبــر دارای پلــه بــا ارتفــاع هــای بلنــد ویــژه آتشنشــانی و همچنیــن کمبــود و فرســودگی نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی کــه
نقــش بســیار مهــم و تاثیرگــذار در شــرایط اضطــراری ایفــا مــی کننــد و متاســفانه در ایــن زمینــه وضعیــت مناســب و مطلوبــی
در مرکــز اســتان وجــود نــدارد .
رمضانــی در ادامــه یکــی دیگــر از مــوارد بســیار مهــم و اساســی را مربــوط بــه کمپوســت و ایجــاد مخــازن زبالــه ســوز ســازگار
بــا محیــط زیســت عنــوان کــرد و افــزود :متاســفانه یکــی دیگــر از مشــکالت و نقیصــه هــای شــهر بوشــهر نداشــتن یــک مرکــز
مناســب و ســازگار بــا محیــط زیســت اســت کــه بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع میتــوان حتــی بــا تبدیــل ضایعــات و زبالــه بــه
انــرژی هــای نــو و جدیــد و ســازگار بــا محیــط زیســت دسترســی پیــدا کــرد ،کاری کــه امــروزه کشــورهای پیشــرفته دنیــا در
حــال حاضــر انجــام مــی دهنــد کــه در همیــن جــا از ســردار جاللــی رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور اســتدعا دارم تــا
اهتمــام ویــژه ای در ایــن خصــوص داشــته باشــند.
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درادامــه ســرتیپ جاللــی رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور بــا ابــراز خرســندی ازفرصــت پیــش آمــده و تقدیــر از
میزبانــی مدیریــت شــهری بوشــهر ،از پدافنــد غیرعامــل تحــت عنــوان مجموعــه اقدامــات و تدابیــر غیــر مســلحانه ای نــام بــرد
کــه موجــب افزایــش بازدارندگــی ،کاهــش آســیب پذیــری ،تــداوم فعالیــت هــای ضــروری ،ارتقــای پایــداری ملــی و تســهیل
مدیریــت بحــران درمقابــل تهدیــد هــا و حــوادث و بالیــای طبیعــی اســت  .ســردار جاللــی گســترش تکنولــوژی هــای مــدرن و
هوشــمند و وســایل ارتبــاط جمعــی وشــبکه هــای اجتماعــی و مجــازی درزندگــی روزمــره جوامــع بشــری را درکنــار هنجارهــا و
پیامدهــای مثبــت آن یــادآور گردیــد و برلــزوم مواجهــه بــا خطــرات و تهدیدهــای احتمالــی آن بعنــوان یکــی از ضــرورت هــای
حســاس پدافنــد غیرعامــل ســخنان مبســوطی را اظهــار فرمودنــد و در پایــان آمادگــی ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور را
بــرای پذیــرش و آمــوزش تعــداد  5۰نفــر از نیروهــای عملیاتــی ســازمان اتــش نشــانی وخدمــات ایمنــی شــهرداری بنــدر بوشــهر
درقالــب دوره هــای کوتــاه مــدت و همچنیــن ارائــه طــرح هــای مصوبــه پیشــنهادی از ســوی شــهرداری بنــدر بوشــهر جهــت
تصویــب و اجــرا اعــالم نمــود.
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برگزاری جشن ستاد تهسیالت سفرهای نوروزی و بزرگداشت روز شوراها
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر در مراســمی کــه در تــاالر
بــزرگ لیــان  ،بــا حضــور رئیــس و اعضــای محتــرم شــورای اســالمی شــهر  ،شــهردار بنــدر بوشــهر  ،معاونیــن  ،مدیــران و
کارکنــان خانــواده بــزرگ شــهرداری برگــزار شــد ،از اعضــای محتــرم شــورای اســالمی شــهر بوشــهر بــه مناســبت نهم اردیبهشــت
((روزشــوراها)) و همچنیــن کارمنــد نمونــه شــورا و شــورایار محلــه تنــگک و پرســنل خــدوم ســتاد تســهیالت ســفرهای نــوروزی
شــهرداری بنــدر بوشــهر ،تجلیــل شــد.در ابتــدای ایــن مراســم دکتــر امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر ضمــن تبریــک بــه اعضــای
شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا بویــژه اعضــای محتــرم شــورای اســالمی شــهر بوشــهر بــه مناســبت گرامیداشــت نهــم
اردیبهشــت ((روز شــوراها)) از همدلــی و همراهــی و حمایتهــای اعضــای شــورای اســالمی شــهر در جهــت تســریع در امــور
مربــوط بــه توســعه و پیشــرفت شــهر و پــروژه هــای شــهرداری تقدیــر و تشــکر کردنــد و بــا اشــاره بــه اهمیــت ســفرهای نــوروزی
و اســتقبال از میهمانــان و گردشــگران ،اظهــار کــرد :شــهرداریها بــا توجــه بــه رســالت کاریشــان از جملــه دســتگاه هایــی هســتند
کــه در ایــام تعطیــالت نــوروز بایــد حضــور چشــمگیری در ســطح شــهر در راســتای ارائــه خدمــات مطلــوب بــه مســافران نــوروزی
و ســایر شــهروندان داشــته باشــند کــه بــا تــالش و فعالیــت شــبانه روزی همکارانــم در شــهرداری بویــژه اعضــای ســتاد تســهیالت
ســفرهای نــوروزی ،خوشــبختانه موفــق شــدیم ضمــن آمــاده ســازی شــهر ،خدمــات مطلــوب و شایســته ای را بــه میهمانــان و
گردشــگران و ســایر شــهروندان عزیــز ارائــه نمائیــم  .دکتــر ابــوذر دهــدار رئیــس شــورای اســالمی شــهر بوشــهر نیــز ضمــن عرض
خســته نباشــید و خداقــوت بــه مجموعــه زحمــت کــش و پرتــوان شــهرداری ،از شــهردار و تمامــی نیروهــای خــدوم شــهرداری
بنــدر بوشــهر کــه در طــول ایــن ایــام مشــغول فعالیــت بودنــد تقدیــر و تشــکر کردنــد .ابــوذر دهــدار نیــز روز بزرگداشــت شــوراها
را بــه ســایر اعضــای شــورای اســالمی شــهر تبریــک و تهنیــت گفــت و ابــراز امیــدواری کــرد بــا تعامــل و ارتبــاط بیشــتر بیــن
شــورا و مجموعــه مدیریــت شــهری و شــورایاران محــالت بتوانیــم گامهــای مثبــت و موثرتــری در راســتای توســعه و پیشــرفت و
آبادانــی شــهر برداریــم  .در ادامــه ایــن جشــن کــه بــا اجــرای برنامــه هــای شــاد و مفــرح ( موســیقی ،برنامــه کــودك و اجــرای
نمایــش عروســکی ،اجــرای مســابقه ) همــراه بــود ،بــا اهــدای لــوح تقدیــر و تندیــس ،از اعضــای شــورای اســالمی شــهر بوشــهر و
اعضــاء ســتاد تســهیالت ســفرهای نــوروزی شــهرداری بنــدر بوشــهر و شــورایار نمونــه محلــه تنــگک اول تجلیــل شــد.
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حرضت آیت هللا صفایی بوهشری  :در جهت حضور مقتدرانه تیم فوتبال شاهین
هشرداری بوهشر از هیچ کوشیش دریغ منی کمن
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ،حضــرت آیــت اهلل صفایــی
بوشــهری نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه بوشــهر ،در دیــدار بــا ابــوذر دهــدار رئیــس شــورای اســالمی
شــهر بوشــهر ،دکتــر ســید نورالدیــن امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر ،وحیــد واعظــی مدیرعامــل و عبــداهلل ویســی ســرمربی
باشــگاه فرهنگــی ورزشــی شــاهین شــهرداری بوشــهر ،بــر برنامهریــزی بــرای حضــور مقتدرانــه تیــم فوتبــال شــاهین در لیــگ
برتــر تاکیــد کــرد.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه بوشــهر ،ضمــن تبریــک صعــود تیــم فوتبــال شــاهین شــهرداری بوشــهر بــر لــزوم
برنامــه ریــزی جهــت حضــور مقتدرانــه ایــن تیــم در لیــگ برتــر تاکیــد کــرد و افــزود :ورزش بــه عنــوان عنصــر اصلــی ســالمت
جامعــه اســت وســرمایه گــذاری در بخــش ورزش جــدای از مســائل تفریحــی و ســرگرمی میتوانــد موجــب ارتقــاء و توســعه و
بهبــود تمامــی مولفــه هــا در تمامــی بخشــهای مهــم سیاســی ،فرهنگــی و اجتماعــی جامعــه گــردد .
آیــتاهلل صفایــی بوشــهری ضمــن تقدیــر از شــهردار ،شــورای اســالمی شــهر ،مدیرعامــل و بازیکنــان تیــم شــاهین شــهرداری و
هــواداران ایــن تیــم کــه بــا تالشــها و زحمــات و حمایتهــای خــود باعــث شــدند تــا ایــن تیــم بــه لیــگ برتــر راه یابــد ،خاطرنشــان
کــرد  :حضــور تیــم شــاهین در لیــگ برتــر امیــد را در دل مــردم بــه ویــژه هــواداران ایــن تیــم محبــوب و مردمــی زنــده کــرد و
شــادی و نشــاط را بوجــود آورد و امیــدوارم کــه بــا حمایــت همــه مســئولین و دســتگاه هــا ،شــاهد حضــور قدرتمندانــه شــاهین
در فوتبــال برتــر کشــور بــوده و ایــن شــادیها همچنــان تــداوم داشــته باشــد .
آیــتاهلل صفایــی بوشــهری در ادامــه افــزود :یکــی از کارهایــی کــه در رابطــه بــا تیــم شــاهین شــهرداری بوشــهر بایــد صــورت
گیــرد ،طراحــی اقتصــاد پایــدار متناســب بــا شــرایط ایــن تیــم اســت  ،بــه گونــه ای کــه تیــم بــرای ادامــه راه و حضــور
قدرتمندانــه در ســطح اول فوتبــال کشــور  ،دغدغــه ای از لحــاظ مســائل مالــی پیــدا نکنــد و عــالوه بــر آن هدفگــذاری تیــم
شــاهین نیــز] ،نبایــد حداقلــی و بــرای مانــدگاری و بقــاء ایــن تیــم در لیــگ باشــد ،بلکــه هــدف بایــد قــرار گرفتــن در بیــن شــش
تیــم اول و در یــک طــرح ســه ســاله ،کســب ســهمیه لیــگ قهرمانــان آســیا باشــد .
آیــتاهلل صفایــی بوشــهری در پایــان ضمــن آرزوی موفقیــت بــرای تیــم شــاهین شــهرداری بوشــهر ،حمایــت همــه جانبــه خــود
را از ایــن تیــم اعــالم کــرد و افــزود :در جهــت حضــور مقتدرانــه ایــن تیــم در لیــگ برتــر فوتبــال کشــور از هیــچ کوششــی
دریــغ نمیکنــم.
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در مرامسی ابشکوه جشن صعود تیم فوتبال شاهین هشرداری بندر بوهشر برگزار شد
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر در مراســمی بــا شــکوه کــه بــه
همــت ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری بنــدر بوشــهر در اســتادیوم شــهید بهشــتی و بــا حضورمعــاون سیاســی
امنیتــی اســتاندار ،فرمانــدار محتــرم  ،رئیــس و اعضــای محتــرم شــورای اســالمی شــهر  ،شــهردار بنــدر بوشــهر  ،مدیــر عامــل
و کادر فنــی  ،ســرمربی و بازیکنــان  ،پیشکســوتان  ،طرفــداران و اقشــار مختلــف مــردم بویــژه جوانــان عالقمنــد بــه ورزش
برگــزار شــد .در ایــن مراســم مجیــد خورشــیدی معــاون سیاســی امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری بوشــهر ضمــن تبریــک صعــود
تیــم شــاهین شــهرداری بوشــهربه لیــگ برتــر فوتبــال از زحمــات و تالشــهای کلیــه عوامــل و بازیکنــان ایــن تیــم و همچنیــن
حمایتهــای شــورای اســالمی شــهر و شــهردار بنــدر بوشــهر تقدیــر کردنــد و در ادامــه بــر لــزوم حمایــت همــه جانبــه تمامــی
دســتگاهها از ایــن تیــم ریشــه دار و محبــوب تاکیــد کردنــد .شــایان ذکــر اســت در ایــن جشــن باشــکوه کــه بــا اجــرای گــروه
موســیقی نیــز همــراه بــود  ،بــا اهــدا لــوح تقدیــر از مدیرعامــل ،اعضــای کادر فنــی  ،ســرمربی و بازیکنــان تیــم شــاهین شــهرداری
بوشــهر ،لیدرهــا و خبرنــگاران تجلیــل بعمــل آمــد .

ییک از برانمه های مهم هشرداری بندر بوهشر در سال  ۱۳۹۸اجرای پروژه های عرماین در
محالت جنویب و کمرت توسعه یافته است
یکــی از برنامــه هــای مهــم شــهرداری بنــدر بوشــهر در ســال  1398اجــرای پــروژه هــای عمرانــی در محــالت جنوبــی و کمتــر
توســعه یافتــه اســت و از اهــداف مهــم آن ایجــاد تــوازن و اســتفاده یکســان شــهروندان از فرصــت هــا و امکانــات شــهری مــی
باشــد در مطالعــات صــورت گرفتــه از اصلــی تریــن نیازهــای زیــر ســاختی محــالت جنوبــی مــی تــوان بــه جــدول گــذاری  ٬ایجــاد
کانــال  ٬آســفالت  ٬ســنگفرش و پــارك هــای محلــه ای و فرهنگســرا اشــاره نمــود از جملــه اقدامــات انجــام شــده نیــز در شــش
مــاه گذشــته انجــام عملیــات پــارك محلــه ای تنــگک اول  ٬پــارك بــاغ بهــزاد  ٬پــارك هــای حاشــیه ای کانــال  ٬ســنگفرش و
آســفالت و همینطــور گــذر کوتــی و فــدك در بافــت قدیــم اشــاره نمــود .بــر همیــن اســاس روز یکشــنبه مــورخ  .15اردیبهشــت
شــروع عملیــات اجرایــی  9پــروژه بمناســبت روز شــوراها رســما اغــاز خواهــد شــد .از جملــه ایــن پــروژه انجــام عملیــات اجرایــی
جــدول  ٬کانــال  ٬آســفالت و ســنگفرش کوچــه هــای محــالت جاللــی و شــغاب  ٬خیابــان شــهید ماهینــی  ٬ریشــهر و ســرتل ٬
محــالت تنــگک اول  ٬دوم و ســوم کانــال گــذر کوچــه معاینــه فنــی و همچنیــن ســنگفرش بافــت قدیــم محلــه دهدشــتی مــی باشــد.
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هشردار بندر بوهشر :کلنگزین و رشوع عملیات اجرایی  9پروژه عرمان هشری
به مناسبت روز شوراها
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ،مراســم کلنــگ زنــی  9پــروژه
عمرانــی و زیربنایــی شــهرداری بنــدر بوشــهر بــه مناســبت گرامیداشــت روز شــوراها بــا حضــور ابــوذر دهــدار رئیــس شــورای
اســالمی شــهر بوشــهر ،روح اهلل نصرتــی و پویــا دوالبــی اعضــای شــورای اســالمی ،ســیدنورالدین امیــری شــهردار ،جمعــی از
مســئولین شــهرداری و شــورایاران و خبرنــگاران و تنــی چنــد از اهالــی محــل برگــزار شــد.
ابــوذر دهــدار رئیــس شــورای اســالمی شــهر بوشــهر در ایــن آئیــن ضمــن تبریــک روز شــورا ،روز معلــم و روز کارگــر ،بــا اشــاره
بــه رویکــرد اصلــی شــورا و شــهرداری در خصــوص توســعه متــوازن خدمــات در ســطح شــهر و نــگاه ویــژه بــه محــالت جنوبــی
شــهر بوشــهر ،از نهضــت آســفالت کوچــه هــا و خیابانهــای ســطح شــهر بــا اولویــت محــالت جنوبــی یــاد کــرد و افــزود :در حــال
حاضــر بحــث آســفالت محــالت جنوبــی (ریشــهر  ،امامــزاده  ،رایانــی  ،ســرتل  ،جاللــی ،شــغاب ،دواس ،تنــگک اول و دوم و ســوم )
بــه مناقصــه رفتــه و پیمانــکار هــم مشــخص و کار شــروع شــده اســت  .وی در ادامــه از تالشــها و پیگیــری هــای اســتاندار محتــرم،
دکتــر امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر و مجموعــه شــورای اســالمی شــهر بوشــهر در خصــوص مصــوب و ابــالغ شــدن طــرح
تفصیلــی محــالت جنوبــی شــهر بوشــهر یــاد کــرد و افــزود :ســاکنان و اهالــی ایــن محــالت مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه شــهرداری
بوشــهر امــور مربــوط بــه ســاخت و ســاز امــالك خــود را شــامل صــدور پروانــه و پایــان کار و  ...پیگیــری و انجــام دهنــد .رئیــس
شــورای اســالمی شــهر بوشــهر خاطرنشــان کــرد مــردم صاحبــان اصلــی شــهر هســتند و بــر ایــن اســاس ،در اجــرای پــروژه هــای
شــهری ،بحــث اصلــی رضایــت شــهروندان و شــورایاران و معتمدیــن محــالت اســت کــه بایــد مدنظــر متولیــان امــر قــرار بگیــرد.
ســیدنورالدین امیــری در رابطــه بــا پــروژه هایــی کــه امــروز و بــه مناســبت گرامیداشــت روز شــوراها کلنــگ زنــی شــد ،بــار
دیگــر ضمــن تبریــک ایــن روز بــه اعضــای محتــرم شــورای اســالمی شــهر بوشــهر خاطرنشــان کــرد :چهارمحــل قدیــم شــهر
بوشــهر کــه جــزء بافــت تاریخــی شــهر بوشــهر و در کشــور منحصــر بفــرد مــی باشــد هــم از نظــر احســاس تعلــق خاطــر و هــم
در ایــام مناســبتها و مســائل اجتماعــی کارکردهــای فراوانــی دارد و شــهرداری بنــدر بوشــهر خوشــبختانه نــگاه خــاص و ویــژه ای
در جهــت بهســازی ایــن محــالت دارد کــه در ایــن راســتا پــروژه ســنگفرش محلــه دهدشــتی بــا اعتبــاری معــادل  ۲5۰میلیــون
تومــان اجــرا خواهــد شــد.
در ادامه این آئین
• پــروژه احـداث پــارك محلــه ای یــادگار امــام شــامل ( کفســازی بــه مســاحت ۲۲۰۰متــر مربــع – فضــای ســبز بــه مســاحت  8۰۰متــر مربــع –
احـداث ۲چشــمه ســرویس بهداشــتی – تاسیســات برقــی و مکانیکــی – ایجــاد  5عــدد آالچیــق و  3۰پارکینــگ خودرو بــا اعتباری معــادل7۰۰
میلیون تومــان )
• اجرای جدول گذاری ،زیرسازی و آسفالت کوچه های تنگک دوم به متراژ  1۰5۰۰متر مربع با اعتبار ۶۰۰میلیون تومان از منابع داخلی
• احــداث کانــال دفــع آبهــای ســطحی گــذر معاینــه فنــی تنــگک اول شــامل  41۰کانــال بتــن مســلح و اعتبــار معــادل 8۰۰
میلیــون تومــان از منابــع اســتانی بــا حضــور مســئولین کلنــگ زنــی شــد .
دکتــر امیــری از نهضــت آســفالت محــالت جنوبــی ،ایجــاد پارکهــا و توســعه فضــای ســبز و ایجــاد فرهنگســرا هــا در محــالت،
بویــژه محــالت جنوبــی شــهر بعنــوان یکــی از برنامــه هــای اصلــی مدیریــت شــهری در ســال جدیــد اشــاره کــرد و افــزود :بــا
توجــه بــه ایــن کــه ،ایــن پــروژه هــا در افزایــش نشــاط و شــادابی شــهروندان و ارتقــای حفــظ ســالمتی آنــان تاثیرگــذار مــی
باشــد در ســال جــاری جهــت توســعه اماکــن تفریحــی و فرهنگــی و فضــای ســبز شــهری اقدامــات خوبــی در دســت اقــدام
داریــم کــه امیــد اســت بــا تعامــل و همــکاری میــان شــورای محتــرم اســالمی شــهر و شــهرداری و شــورایاران و شــهروندان در
شــهر بوشــهر و البتــه حمایتهــای اســتاندار محتــرم در خصــوص تامیــن اعتبــارات مــورد نیــاز ،ایــن پــروژه هــا بــه نحــو شایســته
و مطلــوب و در زمــان مقــرر انجــام و جهــت اســتفاده شــهروندان بــه بهــره بــرداری برســد.
امیــری در پایــان تصریــح کــرد :همــه پروژههــای شــهرداری بنــدر بوشــهر پیوســتهای محیطــی ،فرهنگــی واجتماعــی دارد
و تمــام تــالش مجموعــه شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر بوشــهر بــر ایــن اســت تــا بــا ارائــه خدمــات مطلــوب و شایســته
بتوانیــم رضایتمنــدی آحــاد مــردم را از مجموعــه مدیریــت شــهری ارتقــاء دهیــم.
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هشردار بندر بوهشر عنوان کرد  :از ابتدای سال  98کلیه مزایده ها و مناقصه های
هشرداری از طریق سامانه تدارکات الکرتونیک دولت (ستاد) انجام یم شود
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر  ،دکتــر ســید نورالدیــن امیــری
شــهردار بنــدر بوشــهر گفــت  :در راســتای ایجــاد شــفافیت  ،دسترســی آزاد بــه اطالعــات و اطــالع رســانی معامــالت ،بــا عنایــت
بــه قوانیــن موجــود مبنــی بــر حــق شــهروندان (رعایــت فرصــت برابــر و عدالــت اجتماعی)بــرای دسترســی بــا شــفافیت بــه
اطالعــات اقتصــادی از ابتــدای ســال  ، 98کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی متقاضــی شــرکت در معامــالت جزئــی  ،متوســط
و عمــده شــامل(خرید،مناقصه و مزایــده) ایــن شــهرداری  ،مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه دفاتــر پیشــخوان مرتبــط  ،نســبت بــه
ثبــت نــام و اخــذ گواهــی امضــای الکترونیکــی اقــدام نماینــد  .دکتــر امیــری در خصــوص معرفــی ایــن ســامانه  ،خاطرنشــان
کــرد  :ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ((ســتاد))  ،سیســتم (پرتــال جامعــی) بــه منظــور انجــام معامــالت (خریــد ،مناقصــه
و مزایــده) دســتگاههای اجرایــی در بســتر وب اســت کــه توســط مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت بــه صــورت یــک طــرح ملــی آغــاز بــه کار کــرده و براســاس ایــن طــرح  ،تحــت عنــوان «آییــن نامــه فعالیــت ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولــت» تمــام دســتگاه هــای اجرایــی ملــزم بــه اســتفاده از ایــن ســامانه شــده انــد .ســامانه به دســتگاههای
اجرایــی ایــن توانایــی را مــی دهــد کــه تمــام مراحــل معاملــه از زمــان ثبــت درخواســت تــا تبــادل وجــه را بــرای دســتگاه هــا و
در یــک سیســتم یکپارچــه و اســتاندارد ،منطبــق بــا کلیــه قوانیــن و مصوبــات انجــام دهنــد .تمــام صاحبــان مشــاغل ،دارنــدگان
کســب و کارهــای گوناگــون در تمــام ســطوح و اصنــاف مــی تواننــد در معامــالت دولتــی برحســب نیازهــا و درخواســت هــای
شــان مشــارکت نماینــد .فراخــوان هــای ســامانه پــس از ثبــت ،در صفحــه اصلــی ســامانه منتشــر و از ایــن طریــق بســتری بــرای
تعامــل مســتقیم و بــی واســطه تامیــن کننــدگان بــا دســتگاه هــای اجرایــی فراهــم مــی شــود .بــه ایــن ترتیــب دســتگاه هــای
اجرایــی مــی تواننــد بــه وســیله ایــن ســامانه تمــام مراحــل معاملــه (ثبــت ،انتشــار فراخــوان ،ارســال پیشــنهادات توســط تامیــن
کننــدگان /مزایــده گــران ،بررســی پیشــنهادات و اعــالم برنــده ،انعقــاد قــرارداد ،ارســال/دریافت کاالهــا و پرداخــت وجــه و تســویه
را بــه صــورت متمرکــز ،یکپارچــه ،اســتاندارد و منطبــق بــا تمــام قوانیــن و مصوبــات انجــام دهنــد.
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دکتر امیری در پایان برخی از مزایای استفاده از این سامانه را اینگونه برشمرد :
* مزایــا بــرای تامیــن کننــدگان دسترســی بــه فرصــت هــای معامالتــی ،ایجــاد فضــای رقابتــی ،امــکان معاملــه بــی واســطه بــا
دســتگاه هــای اجرایــی ،برخــورداری از تخفیــف یــا معافیــت مالیاتــی ،انجــام معاملــه فراتــر از منطقــه جغرافیایــی (فرامحلــی) از
مهــم تریــن مزایــای ایــن ســامانه بــرای تامیــن کننــدگان محســوب مــی شــود.
* مزایــا بــرای دســتگاه هــای اجرایــی ایجــاد عدالــت و شــفاف ســازی معامــالت ،توســعه عدالــت و مبــارزه بــا فســاد  ،شــکل
گیــری بانــک اطالعاتــی جامــع و دسترســی بــه آمــار و اطالعــات طبقــه بنــدی شــده و بــه روز  ،مستندســازی عملیــات مالــی،
کارایــی و امنیــت فراینــد معامــالت و کنتــرل قوانیــن بــه صــورت خــودکار ،صرفــه جویــی در هزینــه بــه ویــژه هزینــه هــای
برگــزاری مناقصــات و مزایــده هــا از مهــم تریــن مزایــای ایــن ســامانه اســت.

وحید ابرگاهی معاون مدیریت توسعه و منابع هشرداری بندر بوهشر  :مبنای بودجه سال 98
رصفه جویی در هزینه های جاری و سوق دادن بودجه به مست پروژه های عرماین است
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر  ،وحیــد بارگاهــی معــاون مدیریــت توســعه و منابــع شــهرداری
بنــدر بوشــهرعنوان کــرد  :مبنــای بودجــه ســال  98صرفــه جویــی درهزینــه هــای جــاری و ســوق دادن بودجــه به ســمت پــروژه هــای عمرانــی اســت.وحید بارگاهی
خاطــر نشــان کــرد  :مســائل مالــی و اداری از دیربــاز بــه عنــوان مهمتریــن مباحــث مدیریــت هــای محلــی بــه خصــوص در شــهرداری هــا بــوده و درجــه اســتقالل و
قــدرت عمــل ایــن نهادهــا تــا حــد زیــادی بــه عوامــل مالــی و اداری وابســته بــوده اســت  .شــهرداری هــا تنهــا زمانــی مــی تواننــد در خدمــات رســانی بــه شــهروندان
و انجــام وظایــف محولــه موفــق باشــند کــه توانمندیهــای مالــی و انســانی الزم را داشــته و از سیســتم هــای مالــی و اداری شــفاف  ،چابــک و پویــا بهــره منــد باشــند .
الیحــه بودجــه  98شــهرداری بنــدر بوشــهرکه پــس از شــرکت در کارگــروه هــای تخصصــی بودجــه و تبــادل اطالعــات و اســتفاده از تجــارب کارشناســان خبــره ایــن
حــوزه و بــر مبنــای صرفــه جویــی درهزینــه هــای جــاری و غیــر ضــرور و ســوق دادن ســهم عظیمــی از بودجــه بــه ســمت پــروژه هــای عمرانــی طــی یــک الیحــه
بــه شــورای محتــرم اســالمی شــهر بوشــهر تقدیــم گردیــد و پــس از بحــث و بررســی در صحــن شــورا بــه تصویــب رســید  .بارگاهــی در ادامــه اهــم وظایــف ایــن
معاونــت را اینگونه برشــمرد :
* شــخیص و تعییــن اهــداف شــهرداری بنــدر بوشــهر در زمینــه هــای مالــی و اداری و تعییــن خــط مشــی و سیاســت هــای اجرایــی در چهارچــوب سیاســتها و
هدفهــای کلــی و ابــالغ برنامــه هــا و سیاســتهای مصــوب در زمینــه مالــی و اداری بــه کلیــه واحدهــا جهــت اجــرا
* نظــارت بــر اجــرای دقیــق آئیــن نامــه هــا و قانــون اســتخدام کشــوری و آئیــن نامــه هــای اســتخدامی شــهرداریها و قانــون کار و ســایر ضوابــط مربــوط بــه کارکنان
شــهرداری  ،ســازمانهای تابعه
* نظــارت بــر اجــرای مقــررات مربــوط بــه بیمــه و بازنشســتگی و خدمــات درمانــی کارکنــان و اجــرای آئیــن نامــه هــای اســتخدامی کارگــران بــا توجــه بــه مقــررات
قانــون  ،کار و تامیــن اجتماعــی
* اتخــاذ تصمیــم در مــورد نیازهــای پرســنلی  ،اســتخدام  ،انتصابــات و جابجایــی پرســنل بــا اخــذ نظــرات از هــر یــک از معاونتهــای شــهرداری در حــوزه مربوطــه و
کمیســیون انتصابــات و برنامــه ریــزی و اهتمــام در خصــوص جــذب نیــروی انســانی ،نگهــداری آنهــا و حفــظ حقــوق حقــه آنــان
*مطالعه  ،برنامه ریزی و سیاستگذاری در جهت ایجاد درآمدهای پایدار برای بقای شهرداری و مطالعه و برنامه ریزی در جهت کاهش هزینه های پایدار
*رســیدگی و اتخــاذ تصمیــم در مــورد پیشــنهادات واصلــه از واحدهــای ذیربــط در زمینــه وصــول درآمــد شــهرداری بوشــهر و نظــارت بــر تهیــه و تنظیم طــرح های
الزم جهــت تصویــب مقــام مافــوق و مراجــع ذیصالح
*همکاری با دفتر تشکیالت و بهبود روشها و آموزش از لحاظ جاری نگه داشتن طرح های طبقه بندی شهرداری بوشهر
* نظارت بر کار شرکتهای نیروی انسانی طرف قرارداد شهرداری و سازمانهای وابسته
* مطالعــه و بررســی نظامهــای مختلــف رفاهــی در وزارتخانــه هــا  ،موسســات و ســایر شــهرداریها و مطابقــت و مقایســه بیــن آنهــا بــه منظــور تدوین نظام پیشــرفته
و صحیــح بــرای مدیریــت رفــاه و تعــاون شــهرداری و مطالعــه و برنامــه ریــزی در زمینــه طــرح هــای رفاهــی بــرای کارکنــان شــهرداری بوشــهر
* بررســی و اتخــاذ تصمیــم در مــورد طــرح هــا  ،تهیــه و تــدارك ملزومــات و وســایل مــورد نیــاز شــهرداری بوشــهر بــا رعایت اصــول صرفه جویــی و صالح شــهرداری
در چهارچوب هدف های کلی
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اب حضور شورا یاران و معمتدین محله سزبآابد و کوی رستل مسائل و درخواست های
این منطقه برریس شد
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ایــن دیــدار کــه در مســجد
امیرالمومنین(ع)کــوی ســرتل بــا حضــور شــورا یــاران و معتمدیــن کــوی ســرتل و عوامــل خبــری هفتــه نامــه خلیــج فــارس
صــورت پذیرفــت،در ابتــدا شــورایاران و معتمدیــن در خصــوص مطالبــات و معضــالت موجــود در آن محــل همچــون عــدم اجــرای
روکــش آســفالت،اجرای کانــال هــای دفــع آبهــای ســطحی،وضعیت پــارك لیان،توقــف پــروژه مهــم اجــرای آســفالت گــذر
حدفاصــل ســه راهــی ســرتل تــا بلــوار نیــروگاه اتمــی و نحــوه ســاخت و ســاز در محلــه بحــث نمودنــد.
مهنــدس پژمــان الهی-مدیــر شــهرداری منطقــه دو-پــس از اســتماع بیانــات و درخواســت هــای اهالــی عنــوان نمودند ،در راســتای
توســعه متــوازن شــهری کــه نظــر مســاعد اعضــای شــورای اســالمی شــهر و دکتــر امیری-شــهردار بندربوشــهرنیز مــی باشــد تمام
تــالش مجموعــه شــهرداری در حــل ایــن مســائل خواهــد بــود .ایشــان همچنیــن از مشــخص شــدن محــالت هفتگانــه کمتــر
توســعه یافته،شــامل( :ریشهر،رایانی،امامزاده،ســرتل،تنگکهای 1و۲و)3کــه بعنــوان محــالت هــدف از جانــب مجموعــه مدیریــت
شــهری از آنهــا یــاد مــی شــود ،نــام بــرد و ابــراز امیــدواری نمــود کــه بــا عنایــت بــه توجــه ویــژه ای کــه در دســتور کار اســت
،ســرعت عمــران و آبــادی ایــن محــالت شــتاب بیشــتر و مطلوبتــری بگیــرد .همچنیــن از برنامــه هــای مهــم شــهرداری کــه در
دســت اجــرا مــی باشــد نهضــت آســفالت در محــالت جنوبــی و تکمیــل اجــرای موزائیــک فــرش پیــاده رو بلــوار شــهید یاســینی
و همچنیــن از آغــاز اجــرای آتــی دو پــروژه مهــم شــهری موجــود در کــوی ســرتل کــه همــان احیــای پــارك لیــان و اجــرای
خروجــی ســوم شــهر بوشــهر(-اجرای آســفالت گــذر اتصالــی کــوی ســرتل بــه بلــوار نیــروگاه اتمی)-مــی باشــد،صحبت نمودنــد.
الزم بــه توضیــح اســت اقدامــات و رایزنــی هــای مهمــی از جانــب مجموعــه مدیریــت شــهری در خصــوص تجدیــد نظــر در طــرح
تفصیلــی محــالت جنوبــی و نیــز ابــالغ آن صــورت گرفتــه اســت کــه پیامــد آن تســهیل در ســاخت و ســاز هــای منطبــق بــا
ضوابــط و اصــول شهرســازی مــی باشــد.

کاشت  2000اصله هنال درخت مرکبات در محالت هشر بوهشر
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ،بــا حضــور ســیدنورالدین
امیــری شــهردار  ،کیــوان هاشــم زاده و پویــا دوالبــی اعضــای شــورای اســالمی شــهر و محمدرضــا حســین پــور رئیــس ســازمان
ســیما منظــر و فضــای ســبز شــهری شــهرداری بنــدر بوشــهر  ،در آئینــی کاشــت درختــان مرکبــات در محــالت جنوبــی و شــمالی
شــهر بوشــهر آغــاز گردیــد .شــهردار بنــدر بوشــهر در خصــوص توســعه و گســترش فضــای ســبز شــهری و نقــش و اهمیــت آن در
زندگــی جوامــع امــروزی ،گفــت  :در ســال  1397بهبــود وضعیــت محیــط شــهری و ســطح زیــر کشــت گل هــای فصلــی و نهــال
کاری نســبت بــه ســال قبــل از آن  ،از رشــد قابــل توجهــی برخــوردار بــوده اســت و در ســال جــاری نیــز اجــرای طــرح هــای
گســترده فضــای ســبز بــا جدیــت بیشــتری دنبــال خواهــد شــد  .امیــری در ادامــه خاطــر نشــان کــرد  :توســعه و آبادانــی شــهر
بــدون مشــارکت مــردم امــکان پذیــر نیســت  ،لــذا از شــهروندان شــریف بوشــهری میخواهــم تــا ضمــن مســاعدت و همــکاری بــا
شــهرداری  ،در راســتای حفــظ و نگهــداری فضــای ســبز شــهری کوشــا باشــند  .حســین پــور نیــز در پایــان بــه رویکــرد جدیــد
ایــن ســازمان و مطالبــه شــهروندان در خصــوص کاشــت و جایگزینــی درختــان مرکبــات بجــای ســایر گونــه هــای مزاحــم کاشــت
شــده در ســطح شــهر اشــاره کــرد و افــزود  :ســازمان ســیما منظــر و فضــای ســبز شــهری تمــام تــالش خــود را در راســتای
بهبــود و توســعه فضــای ســبز شــهری بــکار خواهــد بســت و در ایــن راســتا از هیــچ کوشــش و تالشــی فروگــذار نخواهــد کــرد .
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دیدار رئیس شورای اسالیم و هشردار بندر بوهشر اب معاون عرماین وزیر کشور
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ،دکتــر ابــوذر دهــدار رئیــس
شــورای اســالمی شــهر و دکتــر ســیدنورالدین امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر بــا دکتــر مهــدی جمالــی نــژاد معــاون محتــرم
عمرانــی و توســعه امــور شــهری و روســتائی وزیــر کشــور دیــدار کردنــد.
در ایــن دیــدار صمیمــی ،بــه بررســی مســائل مختلــف در حــوزه هــای عمرانــی و اجتماعــی و اقتصــادی ،موضــوع راهکارهــای
افزایــش منابــع درآمــدی و همچنیــن موضوعاتــی از جملــه تامیــن اعتبــار پــروژه هــا و فعالیتهــای در دســت اقــدام شــهرداری و
برنامــه هــای زیربنایــی و زیرســاختی و ماشــین آالت مــورد نیــاز شــهرداری پرداختــه شــد.
ابــوذر دهــدار رئیــس شــورای اســالمی شــهر بوشــهر گــزارش مبســوطی از فعالیــت هــای انجــام شــده توســط شــورای اســالمی
شــهر بوشــهر در دوره پنجــم ارائــه نمــود.
ســیدنورالدین امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر نیــز در ایــن جلســه ،گزارشــی کلــی از رونــد فعالیتهــای انجــام شــده در مدیریــت
شــهری از ابتــدای فعالیــت خــود در شــهرداری بنــدر بوشــهر در اختیــار دکتــر مهــدی جمالــی نــژاد قــرار دادنــد.
دکتــر جمالــی نــژاد ضمــن ابــراز خرســندی از فعالیتهــای انجــام شــده و برنامــه هــا و پــروژه هایــی کــه در ســطح شــهر بوشــهر
بــه اجــرا درآمــده یــا در دســت اقــدام مــی باشــد ،ایــن فعالیتهــا را مثبــت ارزیابــی نمــود و ابــراز امیــدواری کــرد در ادامــه مســیر
هــم بتوانیــد بــه بهتریــن شــکل ممکــن بــه مــردم شــریف ایــن شــهر خدمــت نماییــد.
جمالــی نــژاد در خصــوص اهمیــت توجــه بــه توســعه ورزش هــای همگانــی بــه خصــوص ورزشــهای قهرمانــی و نقــش و تاثیــر آن
در افزایــش روحیــه شــادابی و نشــاط در بیــن آحــاد جامعــه بــه ویــژه جوانــان اشــاره کــرد و افــزود :اســتان بوشــهر ظرفیتهــا و
قابلیتهــای خوبــی در ایــن زمینــه دارد و جــا دارد کــه در ایــن راســتا اقدامــات و حمایتهــای موثرتــری توســط نهادهــای مرتبــط
در ســطح اســتان انجــام پذیــرد.
هچنیــن در ایــن دیــدار در مــورد مســائل و نحــوه حضــور تیــم شــاهین شــهرداری بوشــهر در لیــگ برتــر تبــادل نظــر شــد و
انشــااهلل بــا نــگاه مثبتــی کــه در ایــن خصــوص بــود خبرهــای خوبــی در راه اســت.
شــایان ذکــر اســت در ایــن جلســه ،یــک جلــد کتابچــه مربــوط بــه عملکــرد شــش ماهــه شــهرداری بنــدر بوشــهر توســط ریاســت
شــورای اســالمی شــهر و شــهردار بنــدر بوشــهر ،تقدیــم معــاون محتــرم عمرانــی وزیــر کشــور شــد.
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اعضای هیئت اجرایی ابزآفریین محله های هدف هشر بوهشرمنصوب شدند
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر  ،در جلســه ای بــا حضــور
عبدالکریــم گراونــد اســتاندار بوشــهر و ســیدمحمد پژمــان معــاون وزیــر راه و شهرســازی و دبیــر ســتاد ملــی بازآفرینــی شــهری
پایــدار  ،اعضــای هیئــت اجرایــی اســتان بوشــهر منصــوب شــدند .
معــاون وزیــر و مدیرعامــل شــرکت بازآفرینــی شــهری ایــران در دیــدار بــا گراونــد اســتاندار بوشــهر از تشــکیل هیئــت هــای
اجرایــی بــا هــدف تســریع بازآفرینــی و نوســازی محــالت هــدف در سراســر کشــور خبــر داد و افــزود  :بــا تشــکیل هیئــت هــای
اجرایــی در اســتانها ســرعت بازآفرینــی شــهری افزایــش مــی یابــد  .در پایــان ایــن دیــدار  ،هیئــت اجرایــی اســتان متشــکل از
مهنــدس ســتوده (معــاون امــور عمرانــی اســتاندار) دکتــر ســیدنورالدین امیــری (شــهردار بنــدر بوشــهر) مهنــدس رســتمی(مدیر
کل راه و شهرســازی اســتان بوشــهر) ضمــن معرفــی بــه عنــوان اعضــای هیئــت اجرایــی اســتان احــکام جداگانــه خــود را از دســت
معــاون وزیــر و مدیرعامــل شــرکت بازآفرینــی شــهری ایــران و اســتاندار بوشــهر دریافــت نمودنــد .
در متن این حکم آمده است :
نظــر بــه مصوبــه جلســه مــورخ  ۲3/3/98ســتاد بازآفرینــی اســتان  ،مبنــی بــر تشــکیل ((هیئــت اجرایــی بازآفرینــی محلــه هــای
هــدف شــهر بوشــهر))  ،بــا هــدف راهبــری اجــرای برنامــه بازآفرینــی محلــه هــای هــدف  ،کاهــش بروکراســی اداری و تســریع در
اجــرای برنامــه  ،بــا توجــه بــه تخصــص  ،تعهــد و ســوابق علمــی و تجــارب ارزنــده جنابعالــی بــه موجــب ایــن حکــم بــه عنــوان
عضــو هیئــت اجرایــی بازآفرینــی محلــه هــای هــدف شــهر بوشــهر منصــوب مــی شــوید  .بــا توجــه بــه سیاســتهای کلــی نظــام در
بخــش مســکن و شهرســازی ابالغیــه مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه العالــی) و تاکیــد بــر احیــای بافــت هــای فرســوده شــهری و
همچنیــن تاکیــدات ریاســت محتــرم جمهــوری بــه مبحــث بازآفرینــی شــهری و ارتقــای کیفیــت زندگــی مــردم  ،الزم اســت بــا
اســتفاده از تجــارب گذشــته ضمــن توجــه بــه حقــوق و هویــت شــهروندان و جلــب مشــارکت ذینفعــان بــه بهســازی و نوســازی
بافــت هــای فرســوده و توانمندســازی ســکونتگاه هــای غیــر رســمی ســرعت بخشــیده و اقدامــات الزم را مبــذول فرماییــد  .امیــد
اســت بــا اتــکاء بــه الطــاف الهــی  ،در اجــرای سیاســتهای دولــت تدبیــر و امیــد و اســتفاده از تمامــی ظرفیتهــا و اســتعدادهای
بالقــوه ملــی و اســتانی اهتمــام ویــژه داشــته و بــا بهــره گیــری از تجــارب خویــش و در چارچــوب قوانیــن و مقــررات در ایفــای
بهینــه و مطلــوب وظایــف محولــه موفــق و مویــد باشــید .
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رومنایی از  2خودرو آتشنشاین هشرداری بندر بوهشر
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ،در مراســمی بــا حضــور
ســیدنورالدین امیــری شــهردار ،ســرکارخانم قربانــی معــاون محتــرم عمرانــی فرمانــداری بوشــهر و جمعــی از معاونیــن و مدیــران
و رؤســای ســازمانهای تابــع شــهرداری و همچنیــن رســانه هــا و مطبوعــات بــه منظــور رونمایــی از  ۲دســتگاه خــودرو خریــداری
شــده در میــدان تشــریفات برگــزار گردیــد و طــی آن قابلیتهــای ایــن خودروهــا بــرای حاضریــن بــه نمایــش گذاشــته شــد .
ســیدنورالدین امیــری آتشنشــانی و خدمــات ایمنــی را یکــی از زیــر ســاختهای توســعه شــهری عنــوان کــرد و افــزود :از ابتــدای
ورود بــه شــهرداری یکــی از مســائل مهــم و اولویتهــای کاری را توســعه زیرســاختها و توجــه ویــژه بــه مســئله ایمنــی شــهروندان
در نظــر گرفتیــم و از محــل اعتبــارات ارزش افــزوده ،اواخــر ســال گذشــته اقــدام بــه خریــد  ۲دســتگاه خــودرو آتشنشــانی بــا
اعتبــار  ۲7میلیــارد ریــال کردیــم و خوشــبختانه امــروز ایــن  ۲خــودرو بــه نــاوگان ســازمان آتشنشــانی افــزوده شــد .
امیــری بــا اشــاره بــه رشــد روز افــزون جمعیــت و توســعه شــهری کــه پیامــد آن گســترش نواحــی در بخشــهای مختلــف
مســکونی ،تجــاری ،اداری و صنعتــی مــی باشــد و نقــش تاثیرگــذار آتشنشــانان کــه همانــا وظیفــه حفاظــت از جــان و مــال افــراد
و جامعــه را در برابــر حریــق و حــوادث عهــده دار هســتند ،حســاس تــر و گســترده تــر عنــوان کــرد و تصریــح کــرد :بــه دنبــال آن
هســتیم تــا در صــورت همــکاری دســتگاه هــای مربوطــه و تملــک زمیــن ،ایســتگاه آتشنشــانی جدیــد در خیابــان امــام علــی(ع)
ایجــاد و همچنیــن نســبت بــه تامیــن نیــروی انســانی و خریــد تجهیــزات بیشــتر اقــدام نماییــم .
خانــم قربانــی معــاون محتــرم عمرانــی فرمانــداری بوشــهر نیــز ضمــن تقدیــر از تالشــهای شــهردار و شــورای اســالمی شــهر
بوشــهر ،ابــراز امیــدواری کــرد بــا رایزنــی هایــی کــه بــا ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان انجــام گرفتــه و از محــل اعتبــارات تملک
دارایــی ،بتوانیــم نســبت بــه توســعه زیرســاختها و خریــد ماشــین آالت و تجهیــزات آتشنشــانی و خدمــات ایمنــی اقــدام کنیــم .
در ادامــه فیصــل محبــی رئیــس ســازمان آتشنشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری بنــدر بوشــهر ضمــن تقدیــر از شــهردار و
خســته نباشــید ویــژه بــه آتشنشــانان  ،آنهــا را ســربازان جبهــه ایمنــی خطــاب کــرد و افــزود  :خوشــبختانه  ۲دســتگاه خــودرو
جدیــد ســاخت داخــل کشــور اســت کــه عــالوه بــر بحــث اقتصــاد مقاومتــی  ،در خدمــات پشــتیبانی و پــس از فــروش هــم
مشــکلی نخواهیــم داشــت.
وی افــزود  :ایــن خودروهــا دارای مخــزن آب  1۰هــزار لیتــری  ،مخــزن فــوم  ۲هــزار لیتــری  ،پمــپ آب بــا ظرفیــت  ۶5۰۰لیتــر،
مانیتــور  4اینــچ مــی باشــد .
محبــی قــدرت پمــپ خودروهــای جدیــد را از مزیتهــای آن برشــمرد و خاطرنشــان کــرد  :هــر یــک از ایــن خودروهــا توانایــی
پرتــاب آب تــا  9۰متــر و فــوم تــا  7۰متــر را دارا هســتند  ،مضــاف بــر اینکــه امــکان اتصــال و اضافــه کــردن شــیلنگ تــا متــراژ
 4۰تــا  ۶۰و حتــی بیشــتر را امــکان پذیــر میکنــد .
امیــری بــا اشــاره بــه موقعیــت اســتراتژیک شــهر بوشــهر و داشــتن صنایــع مختلــف انــرژی و بــه تبــع آن  ،ظرفیــت خطرپذیــری
شــهر و لــزوم اهمیــت ویــژه بــه مســئله پدافنــد غیرعامــل  ،تصریــح کــرد :
یکــی از ضــرورت هــای توســعه پایــدار و همــه جانبــه در عرصــه مدیریــت شــهری افزایــش ایمنــی در شــهرها مــی باشــد و
تــالش مجموعــه مدیریــت شــهری بــر ایــن اســت تــا بــا مدیریــت یکپارچــه آتشنشــانی و خدمــات ایمنــی بــا هــدف توزیــع
متــوازن خدمــات و پاســخ بــه نیازهــا ،کمبودهــای الزم در ایــن بخــش شناســایی و نســبت بــه رفــع آن اقــدام گــردد.
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عملیات اجرایی مهم ترین پروژه عرماین هشرداری بندر بوهشر در سال  98آغاز شد
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ،دکتــر ســیدنورالدین امیــری
شــهردار بنــدر بوشــهر گفــت :بــا توجــه بــه برگــزاری مناقصــه و مشــخص شــدن پیمانــکار تقاطــع غیــر همســطح میــدان شــهید
مطهــری ،عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه آغــاز شــده اســت.
شــهردار بنــدر بوشــهر تصریــح کــرد :یکــی از اساســی تریــن نیازهــای هــر شــهر ،بهبــود سیســتم حمــل و نقــل و کاســتن از
حجــم ترافیــک درون شــهری اســت کــه در ایــن راســتا و بعــد از تقاطــع غیــر همســطح آزادی ،الیحــه ســاخت تقاطــع غیــر
همســطح میــدان شــهید مطهــری بوشــهر ســال گذشــته و پــس از انجــام کارشناســی هــای الزم و بررســی در کمیســیون عمــران
شــورا و بــر اســاس ارزیابــی هــای ترافیکــی ،زیســت محیطــی و اجتماعــی و بــا مســاعدت شــورای محتــرم اســالمی شــهر بوشــهر
بــه تصویــب رســید کــه پــس از برگــزاری مناقصــه و مشــخص شــدن پیمانــکار ،عملیــات اجرایــی آن آغــاز گردیــده اســت و بــه
یــاری خداونــد متعــال تمــام تــالش خــود را بــکار خواهیــم بــرد تــا ایــن پــروژه بــا بهتریــن اســتاندارد و کیفیــت و در زمــان مقــرر
بــه بهــره بــرداری برســد.
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مالقات مردیم هشردار اب هشروندان
گزارش تصویری از نشست مالقات مردیم اب هشردار بندر بوهشر
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اپرک لیان بوهشر ظرفیت جدید گردشگری بندر زیبای بوهشر
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر  ،ســیدنورالدین امیری شــهردار
بنــدر بوشــهر پــارك لیــان بوشــهر را بــه عنــوان ظرفیــت جدیــد گردشــگری و تفریحــی در بنــدر زیبــای بوشــهر عنــوان کرد.
ســیدنورالدین امیــری بــا اشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه اســتان و شــهر بوشــهر دارای ســاحلی زیبــا و منحصربفــرد مــی باشــد ،
تصریــح کــرد  :ایــن ظرفیــت خــدادادی ســبب شــده تــا قابلیتهــای ســرمایه گــذاری ویــژه ای بــرای بنــدر زیبــای بوشــهر فراهــم
گــردد.
وی افــزود :بــا توجــه بــه رویکــرد مجموعــه مدیریــت شــهری در خصــوص توزیــع مناســب و عدالــت محــور امکانــات در ســطح
شــهر بوشــهر و همچنیــن توجــه بــه محــالت جنوبــی و ایجــاد توســعه متــوازن و توانمنــد ســازی محــالت کمتــر برخــوردار،
اجــرای فــاز اول پــروژه پــارك لیــان عملیاتــی شــده اســت.
امیــری تصریــح کــرد :فــاز اول ایــن پــروژه بــا اعتبــاری معــادل  8میلیــارد ریــال از محــل دارایــی هــای ســرمایه ای مــی باشــد
و مشــاور طراحــی و نظــارت (شــرکت مهندســین مشــاور نقــش پایــدار) و پیمانــکار (شــرکت نــو پــرور) کــه در مــدت  4مــاه بــه
بهــره بــرداری خواهــد رســید .
امیــری در پایــان خاطرنشــان کــرد :ایــن پــارك بــه عنــوان ظرفیــت جدیــد گردشــگری ســاحلی بــا ایجــاد محیطــی شــاد و مفــرح
در شــهر بوشــهر محســوب مــی شــود کــه مــردم و شــهروندان عزیــز مــی تواننــد بــرای گــردش و تفریــح بــه ویــژه اســتفاده از
دریــا و قابلیــت هــای آن بهــره منــد شــوند .
بدیهــی اســت در ایــن پــروژه خاکبــرداری بــه حجــم 451۲مترمکعــب ،خاکریــزی بــه حجــم ۲8۰7مترمکعــب  ،محوطــه ســازی
بــه مســاحت 1875مترمربــع  ،دیوارکشــی بــه مســاحت 114۲مترمربــع ،اجــرای فضــای ســبز بــه مســاحت 43۶9مترمربــع،
احــداث  8چشــمه ســرویس بهداشــتی 14۶مترمربــع ،بتــن ریــزی بــه حجــم 834/3۲مترمکعــب ،اجــرای ۲۶۲1متــر طــول
ســنگ جــدول ،نصــب نیمکــت و ســطل زبالــه و آالچیــق ،انجــام مــی پذیــرد.

1
242

سامانه تدارکات الکرتونییک دولت (ستاد) ،بزرگرتین ابزار شفاف دولت
دکتــر ســید امیــر اصغــری (مدیریــت ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت) اشــاره کردنــد کــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی
دولــت (ســتاد) ( ،)www.setadiran.irبزرگتریــن ســامانه معامالتــی دولــت اســت کــه مبتنــی بــر مفــاد ،مــواد و محتواهــای
قانونــی متفــاوت و اســتوار هماننــد مــاده  5۰قانــون احــکام دائمــی توســعه کشــور ،مــاده  9برنامــه توســعه ششــم ،تبصــره  5مــاده
 1۶9قانــون اصــالح قانــون مالیــات هــای مســتقیم و مصوبــه هــای هیئــت دولــت شــکل گرفتــه اســت .در ایــن بــازار الکترونیکــی
دولتــی ،وزارتخانــه هــا ،دســتگاه هــای اجرایــی مشــمول قانــون برگــزاری مناقصــات و ســایر قوانیــن مالــی و معامالتــی بخــش
عمومــی بایســتی بــا رعایــت قانــون تجــارت الکترونیکــی و قانــون برگــزاری مناقصــات ،معامــالت خــود را در ایــن بســتر انجــام
دهنــد .در ســوی دیگــر ایــن بــازار بــزرگ ،تامیــن کننــدگان کاال و خدمــات کل کشــور (اعــم از اتحادیــه هــا ،اصنــاف ،انجمنهــای
پیمانــکاران و مشــاوران) هســتند کــه مــی تواننــد بــا حضــور در ایــن ســامانه از منافــع مالــی معامــالت انجــام شــده در ســامانه
ســتاد منتفــع گردنــد.
وی همچنین از مزایای سامانه ستاد به موارد زیر اشاره نمودند:
-1ایجــاد بســتری شــفاف جهــت فســادزدایی انجــام معامــالت :بــا راه انــدازی ایــن ســامانه ،هــم اکنــون دولــت ایــن دانــش
را بطــور کامــل دارد کــه چــه دســتگاهی ،چــه معاملــه ای را بــا چــه کســانی ،تحــت چــه ضوابطــی ،در چــه رقابتــی ،بــا چــه
شــرایطی و در چــه زمانــی انجــام داده اســت .بایســتی اذعــان نمــود کــه دیجیتالیــزه کــردن فرآیندهــای ســنتی ،نــرخ فســاد را
صفــر نمــی کنــد امــا ریســک انجــام تخلــف و فســاد را کمینــه مــی کنــد .بــه عبارتــی ،اگــر تعمــدی در انجــام تخلــف وجــود
داشــته باشــد ،ردپاهــا بــه وضــوح در سیســتم مــی ماننــد .در ســال  ،97شــفاف ســازی معامــالت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
در ســامانه ســتاد انجــام شــد؛ بدیــن گونــه کــه تمامــی معامالتــی کــه وزارت صمــت و ســازمان هــای تابعــه آن انجــام مــی دهنــد
و نصــاب آنهــا از در زمــره معامــالت خریــد جزئــی بــه باالتــر (در ســال  ،97رقــم دو میلیــون و پانصــد هــزار تومــان بــه بــاال)
بــوده اســت در ایــن ســامانه در قســمت پنــل شــفاف ســازی معامــالت قابــل رویــت اســت .در گام بعــدی ،در تیــر مــاه  ،98اقــالم
اطالعاتــی تمامــی معامــالت وزارتخانــه هــا ،دســتگاه هــای اجرایــی مشــمول قانــون برگــزاری مناقصــات و ســایر قوانیــن مالــی
و معامالتــی بخــش عمومــی نیــز در ایــن پنــل ،شــفاف ســازی شــدند .بدیهــی اســت کــه اگــر دســتگاه هــا ،افــزون بــر نظــارة
دســتگاه هــای نظارتــی هماننــد ســازمان بازرســی کل کشــور و دیــوان محاســبات ،نظــاره و نــگاه عمــوم مــردم را نیــز بــر فرآینــد
انجــام معامــالت خــود ببیننــد ،نــرخ انجــام تخلــف کمینــه خواهــد گردیــد .البتــه ایــن اطــالع رســانی ،شــفاف ســازی پــس از
انجــام تمامــی مراحــل در ســامانه ســتاد اســت و رســالت ایــن ســامانه بســیار بیشــتر از اطــالع رســانی اســت.
 -۲ایجــاد یــک بســتر معامالتــی منصفانــه بــرای رقابــت تمامــی تامیــن کننــدگان کاال و خدمــات در کل کشــور :ســامانه ســتاد
بــر بســتر وب اســت؛ بــرای مثــال بــرای تامیــن کننــدگان جنــوب کشــور ،ایــن امــکان فراهــم اســت کــه پاســخگوی نیازمندیهــای
دســتگاه هــای شــمال کشــور نیــز باشــند .لــذا ایــن امــکان ،مــی توانــد موجــب رونــق کســب و کارهایــی شــود کــه شــاید تــا
دیــروز تنهــا پاســخگوی دســتگاه هــای اســتان و یــا شــهر خــود بودنــد و مســاوات را در اختیــار قــرار مــی دهــد .افــزون بــر
ایــن ،در مزایــده هــای دولتــی نیــز ،تعــداد مزایــده گــران بســیار بیشــتر از حالــت فیزیکــی شــده اســت .در برخــی از مزایــده هــا
قریــب  ۶۰۰مزایــده گــر در معاملــه شــرکت مــی کننــد کــه ایــن نشــان دهنــده ،حضــور حداکثــری از کل کشــور در یــک معاملــه
و فراگیــری ســامانه اســت.
 -3ایجــاد یــک انبــاره از داده هــای پــرارزش بــرای اســتفاده در تصمیمــات مدیریــت کالن کشــور :ســامانه ســتاد ،اکنــون تبدیــل
بــه انبــارة دادة پرارزشــی شــده اســت کــه مــی تــوان مبتنــی بــر کاویــدن و پایــش ایــن داده هــای عظیــم ،راهنماهــای بســیار
خوبــی را جهــت تصمیــم ســازی و تصمیــم یــاری بــرای ســازمان هــا و ارگان هــای مدیریتــی ایجــاد نمــود .بــرای مثــال ســازمان
برنامــه و بودجــه کشــور مــی توانــد مبتنــی بــر هزینــه کــرد ســال گذشــته دســتگاه و نهادهایــی کــه از بودجــه دولتــی ارتــزاق
نمــوده انــد ،بــرآورد و تامیــن بودجــه واقعــی تــری را در ســال آینــده تخصیــص دهــد یــا بــرای مثــال مــی تــوان سیاســت
گذاریهــای کالن پیرامــون تولیــد یــک کاالی خــاص ،وارد نمــودن آن یــا خریــد قطعــی نمــودن آن را بــر مبنــای داده هــای واقعــی
ســامانه انجــام داد یــا بــرای مثــال مبتنــی بــر میــزان مصــرف یــک کاالی خــاص در یــک اســتان و تامیــن آن از اســتان هــای
دیگــر ،در سیاســت هــای تولیــدی تدویــن شــده بــرای آن اســتان در صــورت امــکان بازنگــری نمــود.
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 -4ایجــاد و حفــظ محرمانگــی معامــالت  :تمامــی پــاکات معاملــه از جملــه پاکــت ج مناقصــات کــه مشــتمل بــر پیشــنهادات
مالــی اســت ،بــا اســتفاده از روش هــای ترکیبــی رمزنــگاری متقــارن و نامتقــارن رمــز مــی شــوند و تنهــا توســط دســتگاه معاملــه
گــزار و تنهــا در زمانــی کــه بایســتی ایــن پــاکات گشــوده شــوند ،بازگشــایی مــی شــوند .افــزون بــر رمزنــگاری ،از امضــای
دیجیتــال و مهرزمانــی نیــز بهــره بــرده مــی شــود کــه مشــخص شــود چــه کســی بــر روی چــه ســندی ،چــه زمانــی مجــوز چــه
کاری را داده اســت.
 -5جلوگیــری از معاملــه کاالهــای خارجــی :هــم اکنــون تعامــل خوبــی بــا معاونــت امــور صنایــع وزارت صمــت شــکل گرفتــه
اســت و کاالهایــی کــه آن معاونــت بــه یقیــن برســد کــه بدیــل و نظیــر داخلــی دارنــد و در ســامانه ســتاد نیــز تامیــن کننــده
آن حضــور دارد را مشــخص کــرده و ارســال مــی کننــد تــا در ایــن ســامانه ،امــکان معاملــه آنهــا غیرفعــال شــود.
 -۶امــکان نظــارت سیســتمی بــرای دســتگاه هــای نظارتــی :بــا ورود بــه زیرســامانه اطالعــات مدیریتــی ســامانه ســتاد ،اطالعــات
مــورد نیــاز بــرای مونیتورینــگ و نظــارت بــر رونــد انجــام معاملــه بــرای دســتگاه هــای نظارتــی فراهــم شــده اســت.
 -7ارتبــاط سیســتمی بــا ســامانه هــای ســازمان برنامــه و بودجــه :بــرای جلوگیــری از تعــدد ورود اطالعــات در ســامانه هــای
متفــاوت و همچنیــن دریافــت اطالعــات صالحیــت پیمانــکاران و مشــاوران بطــور سیســتمی از ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور،
زیرســاخت هــای الزم بــرای تبــادل داده هــا شــکل گرفتــه اســت و ان شــاهلل تــا پایــان ســال  ،98ایــن تبــادل تکمیــل گــردد.
 -8انجــام تمامــی مراحــل معامــالت بــرای دســتگاه هــا و نظــارت بــر ایــن معامــالت بــدون کاغــذ و تمامــی الکترونیکــی :طبــق
آمارهــای کســب شــده از ســامانه ،تاکنــون بیــش از  1۲میلیــون صفحــه کاغــذ مبتنــی بــر بکارگیــری ســامانه ســتاد صرفــه
جویــی شــده اســت.
دکتــر اصغــری همچنیــن پیرامــون داده هــای آمــاری ســامانه اشــاره کردنــد کــه مبتنــی بــر تکلیــف مــاده  9برنامــه توســعه
ششــم ،هــم اکنــون تمامــی انــواع معامــالت در ســامانه ســتاد قابــل بهــره بــرداری اســت و تاکنــون بیــش از  75هزارمیلیــارد
تومــان تراکنــش مالــی در ایــن ســامانه انجــام شــده اســت کــه بیــش از  9۰درصــد ایــن تراکنــش هــا در دو ســال گذشــته
صــورت گرفتــه اســت (ســامانه از ســال  91شــروع بــه کار کــرده اســت) .همچنیــن تاکنــون ،بیــش از  ۶۰هــزار مناقصــه و 14
هــزار مزایــده در ســامانه ســتاد منتشــر گردیــده اســت.
وی افــزود ،از جملــه اقداماتــی کــه امیدواریــم تــا پایــان ســال جــاری شــاهد بــه بــار نشســتن آن در ســامانه ســتاد باشــیم
عبارتنــد از:
-1ارتبــاط سیســتمی بــا بانــک مرکــزی بــرای احــراز اصالــت ضمانتنامــه هــای بانکــی کــه ارائــه ایــن ســرویس ،موجــب تســهیل
فرآینــد بــرای دســتگاه هــا و تامیــن کننــدگان درحیــن معاملــه خواهــد شــد.
-۲فراهــم نمــودن امــکان ثبــت نــام غیرحضــوری .مبتنــی بــر فراهــم شــدن وب ســرویس هــای هویتــی ثبــت احــوال ،شــاهکار،
اتبــاع خارجــی ،کــد پســتی ،مجوزهــا و  ...اکنــون مــی تــوان ثبــت نــام را بــدون حضــور تامیــن کننــدگان بــه دفاتــر ثبــت نــام
انجــام داد.
-3فراهم نمودن برنامه کاربردی و اپلیکیشن موبایلی برای خدمات سامانه
-4کاربر پسندتر نمودن فرم ها و فرآیندهای انجام معامالت
-5ارتباطــات سیســیتمی بــا ســامانه هــای مالــی داخلــی دســتگاه هــا جهــت تســریع فرآیندهــای حسابرســی هــای مالــی بــرای
ذیحســابان و دیــوان محاســبات و اجتنــاب از دوبــاره کاری هــا و اتــالف کاغــذ
دکتــر اصغــری در نهایــت افــزود کــه اتــاق هــای بازرگانــی ،اتحادیــه هــا و اصنــاف بایــد حضــور پررنــگ تــری بــرای معرفــی ایــن
ســامانه بــه افــراد زیرمجموعــه خــود داشــته باشــند تــا دایــره وســیع تــری بتواننــد از ایــن بــازار بــزرگ بــه صــورت منصفانــه
بهــره منــد شــوند.

1
244

نصب و راه اندازی سامانه های جدید هومشند اپییش در خیاابهنای ساحیل
( خلیج فارس) و بزرگراه امام عیل علیه السالم
در کشــور مــا همــواره تصــادف بــه عنــوان بحــران مطــرح بــوده ،بحرانــی کــه ســالهای ســال اســت گریبانگیــر مــردم شــده و در
فصــل تابســتان بــا تعطیلــی مــدارس بیشــتر و بیشــتر میشــود  .در همیــن راســتا نیــز تخلفــات زیــادی همچــون تخلــف ســرعت
لحظــه ای خودروهــا ،تخلــف ســرعت میانگیــن ،پــارك در محــل غیــر مجــاز ،عبــور از چــراغ قرمــز ،ســبقت غیــر مجــاز و غیــره
وجــود دارنــد کــه بــه منظــور ثبــت هــر یــک از تخلــف هــا ســامانه اســتاندارد بــرای آن مــی بایســت نصــب گــردد .دوربیــن هــای
ثبــت تخلــف بــه عنــوان ســامانهای کــه تنهــا ســرعت لحظــه ای را ثبــت مــی نماینــد بایســتی بتواننــد بــا خطــای حداکثــر کمتــر
از دو درصــد در تمامــی شــرایط هــای جــوی و تــا ســرعت  ۲5۰کیلومتــر در ســاعت را ثبــت ،عکســبرداری یــا فیلمبــرداری کننــد
در حالــی کــه بــه منظــور ثبــت ســرعت میانگیــن ایــن مســئله کامـ ً
ال متفــاوت مــی باشــد .
بــه منظــور افزایــش ایمنــی تــردد در جــاده هــا و بزرگــراه هــا دوربینهــای تصویــری ترافیکــی پــالك خــوان و پایــش تصویــری
در ســطح معابــر بــه منظــور جلوگیــری از ســرعت و ســبقت غیرمجــاز و نیــز تصادفــات و آســیبهای احتمالــی ،جلوگیــری از
انجــام حــرکات مخاطرهآمیــز در جادههــا پیشبینــی گردیــده انــد.
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر دکتــر ســیدنورالدین امیــری
شــهردار بنــدر بوشــهر بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود  :عملکــرد ایــن دوربینهــا در خیابــان هــای فــوق بــه گونــه ای اســت کــه
یــک دوربیــن در ابتــدا و یــک دوربیــن در انتهــای جــاده مواصالتــی نصــب شــده و از نقطــه شــروع تــا پایــان بــه صــورت میانگیــن
و هوشــمند ســرعت خودروهــا را در بــازده زمانــی محاســبه میکننــد .وی ضریــب خطــای ایــن دوربینهــا را بســیار پاییــن
توصیــف کردنــد و اظهــار داشــتند  :دوربیــن هــای ثبــت تخلــف نــه بــا هــدف دریافــت جریمــه بلکــه بــا نیــت بازدارندگــی از
رانندگــی هــای پرخطــر و بــاال بــردن ضریــب امنیــت جــاده هــای درون شــهری نصــب و راه انــدازی گردیــده اســت  .امیــری
خاطرنشــان کــرد  :امیدواریــم بــه نقطــه ای برســیم کــه تخلفــات در ذهــن و فرهنــگ راننــدگان و مردم متوقف شــود نــه در برابــر دوربین.
شــهردار بنــدر بوشــهر ســرعت مجــاز در محــور هــای یــاد شــده را بــر اســاس نــگاه کارشناســی ،ســطح ایمنــی ،گســتردگی
فضــای جــادهای در طــول محورهــا ذکــر کــرد و ابــراز امیــدواری کــرد  :رفتــه رفتــه بــا بهینــه شــدن فرهنــگ رانندگــی بــه جایــی
برســیم کــه دیگــر شــاهد حــوادث تلــخ و ناگــوار جــادهای نباشــیم .گفتنــی اســت کــه بــر اســاس مــاده  3قانــون رســیدگی بــه
تخلفــات رانندگــی مصــوب ســال  1389تهیــه ،نصــب و نگهــداری تجهیــزات الکترونیکــی از قبیــل عکســبرداری و فیلمبــرداری
و ســامانه هــای ماهــواره ای و نظایــر آن جهــت ثبــت تخلــف و کنتــرل عبــور و مــرور در شــهرها برعهــده شــهرداریها و در
خــارج از شــهرها بــه عهــده وزارت راه و شهرســازی (ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل پایانــه هــای کشــور) مــی باشــد کــه بــا
هماهنگــی راهنمایــی و رانندگــی ملــزم بــه اجــرای ایــن مــاده مــی باشــند.
ســید نورالدیــن امیــری اهــم فعالیــت هــای انجــام شــده در خصــوص رفــع مشــکل و فعــال ســازی ســامانه هــای یــاد شــده را
بــه شــرح ذیــل برشــمرد :
. 1تغییــر لینــک هــای ارتباطــی بیــن شــهرداری مرکــزی و ســامانه هــای نصــب شــده در معابــر امــام علــی علیــه الســالم و
ســاحلی بــا اســتانداردهای روز امنیتــی و پیــاده ســازی بــر روی بســتر VLANبــا توجــه بــه نیــاز شــهرداری بنــدر بوشــهر
. ۲نصــب نــرم افــزار الزم بــر روی ســرور موجــود در شــهرداری و بــه روز رســانی سیســتم عامــل و نــرم افــزار ثبــت تخلــف در
شــهرداری بنــدر بوشــهر
. 3به روز رسانی نرم افزار بر روی سامانه های موجود در معابر امام علی علیه السالم و ساحلی
. 4راه اندازی سرور ثبت تخلف در پلیس راهور استان با قابلیت مشاهده و ثبت تخلف و ذخیره سازی اطالعات
.5برقــراری ارتبــاط امــن بیــن شــهرداری بنــدر بوشــهر و پلیــس راهــور اســتان بــا توجــه بــه اســتانداردهای امنیتــی مــورد نیــاز
شــهرداری بنــدر بوشــهر
 .۶ایجاد ارتباط امن بر روی اینترنت ملی
در پایــان ســید نورالدیــن امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر از تالشــها و زحمــات مدیریــت ســازمان فنــاوری واطالعــات و تیــم
امنیــت شــبکه و پشــتیبانی فنــی ســازمان( فــاوا) و معاونــت فنــی و عمرانــی شــهرداری درنصــب و برقــراری و فعــال ســازی
ســامانه هــای مزبــور تقدیــر و تشــکر نمــود.
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ابزدید میداین استاندار  ،فرماندار و هشردار بوهشر از پروژه اپرک لیان هشرداری
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ،عبدالکریــم گراونــد اســتاندار،
مهــرداد ســتوده معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری ،عبــاس جمشــیدی فرمانــدار و ســیدنورالدین امیــری شــهردار بنــدر
بوشــهر از پــروژه پــارك لیــان بازدیــد و از نزدیــک در جریــان فعالیتهــا و رونــد پیشــرفت پــروژه قــرار گرفتنــد.
اتخــاذ تدابیــری بــرای رفــع مشــکالت و موانــع احتمالــی پــروژه و نیــز تاکیــد بــر شــتاب بیشــتر در اجــرای باکیفیــت و مطلــوب
و طبــق برنامــه زمانبنــدی از مســائل مطــرح شــده در ایــن بازدیــد بــود.
امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر نظــارت مســتقیم و پیگیرانــه و بازدیدهــای مســتمر مســئولین و مدیــران شــهری از پــروژه هــای
عمرانــی را موجــب دلگرمــی مجموعــه دســت انــدرکار مدیریــت شــهری عنــوان کــرد و افــزود :ایــن امــر مــی توانــد عــالوه بــر
افزایــش دقــت و کیفیــت در اجــرای پــروژه هــا ،زمینــه ســاز تســریع در رونــد تکمیــل آنهــا باشــد.
ایشــان خاطرنشــان کــرد :فــاز اول پــارك لیــان بوشــهر بــا اعتبــاری معــادل  81میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات اســتانی
عملیاتــی شــده کــه در فــاز نخســت اجــرای  9۰۰۰مترمربــع واش بتــن و  ۶۰۰۰مترمربــع فضــای ســبز ،تامیــن آب و ســاخت
مخــزن  ۲۰۰متــر مکعبــی ،نیمکــت ،آالچیــق ،ســرویس بهداشــتی ،ســرویس حمــام ،محوطــه بــازی کــودکان و  ...پیــش بینــی
شــده اســت .وی در ادامــه بــا توجــه بــه شــرایط و موقعیــت ایــن پــارك در کنــار ســاحل دریــا و اختــالف ســطح ســاحل بــا
ســازه هــای ایــن پــروژه و توجــه بــه ســالمت شــهروندان اظهــار کــرد :مشــاور ایــن پــروژه دو طــرح پیشــنهاد داده کــه پــس از
بررســی و تصویــب نســبت بــه ایجــاد مــوج شــکن یــا ســاخت دیــواره بــه جهــت جلوگیــری از ســقوط شــهروندان و یــا جلوگیــری
از تخریــب احتمالــی ســازه هــا ،ایــن مهــم نیــز عملیاتــی خواهــد شــد .
عبدالکریــم گراونــد اســتاندار بوشــهر نیــز پــروژه هــای ایــن چنینــی را از خواســته هــای بحــق مــردم عنــوان کــرد و افــزود:
پیمانــکار بــا تمــام تــوان خــود و بــا ســرعت و کیفیــت الزم پــروژه را بــه پیــش ببــرد و هیچگونــه دغدغــه ای نداشــته باشــد .
گراونــد بــا اشــاره بــه شــرایط ســخت اقتصــادی کشــور ،خاطرنشــان کــرد :اجــرای چنیــن پــروژه هایــی مــی توانــد در ایجاد نشــاط
اجتماعــی و ســرزندگی و امیــد تاثیرگــذار باشــد و مــا ایــن آمادگــی را داریــم تــا بــا تخصیــص اعتبــار الزم ،ضمــن افزایــش طــرح
هــای عمرانــی و پیشــرفت و توســعه شــهر ،حمایــت الزم را از شــهرداری بنــدر بوشــهر بعمــل آوریــم.
گفتنی است در پایان این بازدید همگی در جمع نمازگزاران محله امامزاده حضور پیدا کردند.
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نشست هم اندییش هشردار بندر بوهشر اب شورایاران محالت جنویب برگزار شد
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر نشســت هــم اندیشــی
شــورایاران محــالت جنوبــی بــا حضــور ســیدنورالدین امیــری شــهردار و معاونــان و مدیــران مرتبــط و شــورایاران محــالت جنوبــی
در ســالن اجتماعــات شــهرداری در خصــوص رفــع مســائل و مشــکالت ایــن محــالت ،برگــزار گردیــد .
در ابتــدای ایــن نشســت صمیمــی شــورایاران ضمــن تقدیــر از اقداماتــی کــه تاکنــون در شــهر بوشــهر و بــه ویــژه در محــالت
جنوبــی انجــام گرفتــه ،بــه بیــان مســائل پیرامــون محلــه خــود پرداختنــد و درخواســت هایــی را اعــالم نمودنــد.
عمــده تریــن مــوارد مطالبــه شــده توســط شــورایاران محــالت جنوبــی از مجموعــه مدیریــت شــهری عبــارت بــود از :عملیاتــی
شــدن پــروژه گــذر ســرتل بــه نیــروگاه اتمــی ،جلوگیــری از ســاخت و ســازهای غیرمجــاز ،آســفالت کوچــه هــا ،نامگــذاری
کوچههــا ،ســاماندهی و دفــع آبهــای ســطحی ،کمبــود مخــازن زبالــه ،جمــع آوری ســگهای بالصاحــب ،نصــب عالئــم راهنمایــی و
رانندگــی و ایجــاد ســرعتکاه ،تکمیــل پــارك بــاغ بهــزاد ،ایجــاد هماهنگــی الزم بیــن دســتگاه هــا بخصــوص در مــورد حفــاری
و ترمیــم آســفالت آن.
در ادامــه امیــری شــهرداربندر بوشــهر بــه نقــش و مشــارکت ســازنده شــورایاران بعنــوان بــازو هــای پرتــوان شــورای اســالمی
شــهر و شــهرداری اشــاره و خاطــر نشــان کــرد :شــورایاران بــا اشــراف و تعامــل متقابــل و ســازنده  ،مشــکالت و معضــالت
محــالت خــود و نیــز چالــش هــا و کمبــود هــای فــرا روی مدیریــت شــهری در راســتای تحقــق خواســته هــای بــه حــق
شــهروندان بــا تــالش هــای شــبانه روزی قــدم برداشــته و همــواره در جهــت نیــل بــه اهــداف و رفــع موانــع پیرامونــی نقــش
خوبــی ایفــاء کــرده انــد.
ایشــان حضــور فعاالنــه و مشــارکت همــه جانبــۀ شــورایاران را در امــر توســعه و پیشــرفت و شــکوفایی روح و کالبــد شــهر ســتود و
ابــراز داشــت :از ابتــدای حضــورم در شــهرداری ،کار را بــا بازدیــد میدانــی از محــالت جنوبــی شــهر شــروع نمــودم تــا بــا همــت و
همراهــی شــورایاران و مجموعــۀ مدیریــت شــهری شــاهد رشــد و شــکوفایی بیــش از پیــش و جبــران عقــب ماندگیهــای محــالت
کمتــر برخــوردار باشــیم.امیری بــا اشــاره بــه اینکــه بــا رایزنــی و تعامــل بــا اســتاندار محتــرم بــه دنبــال جــذب منابــع جهــت
اجــرای پــروژه هــای عمرانــی بــا اولویــت محــالت جنوبــی و کمتــر برخــوردار شــهر بوشــهر هســتیم از حمایتهــای اســتاندار
تشــکر نمود.شــهردار بوشــهر از ابــالغ و اجــرای طــرح تفصیلــی جدیــد محــالت جنوبــی بــه عنــوان یکــی دیگــر از خواســته هــای
بــه حــق ســاکنین ایــن مناطــق نــام بــرد و ابــراز امیــدواری کــرد کــه اهالــی ســاکن در ایــن محــدوده بــا مراجعــه بــه شــهرداری
نســبت بــه پیگیــری و انجــام امــور مربــوط بــه ملــک خــود اقــدام مقتضــی را بعمــل آورنــد .وی در ادامــه از احــداث فرهنگســراها
در محــالت جنوبــی خبــر داد و اظهــار امیــدواری کــرد ایــن مهــم نیــز در راســتای تحقــق خواســته هــای ســاکنین محــالت
جنوبــی انجــام شــده و پــروژه بــه مناقصــه گذاشــته شــده اســت.
ایشــان از اجــرای پــروژه هــای تقاطــع غیرهمســطح شــهیدمطهری ،پــارك لیــان ،گــذر ســرتل بــه نیــروگاه ،احــداث فرهنگســرای
محــالت بــه عنــوان پــروژه هــای شــاخص عمرانــی در ســال  98نــام بــرد .
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در فاصله کمرت از یک ماه ات آغاز ماه محرم؛اولین نشست هماهنیگ هیاتهای مذهیب
توسط سازمان فرهنیگ،اجمتاعی و ورزیش هشرداری بندر بوهشر برگزار شد
یکســال دیگــر گذشــت و مــاه محــرم بــهزودی میزبــان عــزاداران ،عاشــقان و شــیفتگان اهلبیــت (ع) خواهــد شــد و نــوای عــزای
حســینی در جــای جــای بنــدر تاریخــی بوشــهر بــه گــوش خواهــد رســید .بوشــهریها همچــون ســایر مناطــق کشــور همهســاله
در ایــام محــرم بــا حضــور در هیاتهــای مذهبــی و برپایــی عزاداریهــای منحصــر بــه فــرد و طنیــن صــدای ســنج و دمــام بــه
اســتقبال ایــن مــاه بــزرگ رفتــه و در عــزای ســید و ســاالر شــهیدان بــه ســوگ مینشــینند .در همیــن رابطــه ،ســاماندهی و
هماهنگــی هیاتهــای مذهبــی پیــش از آغــاز مــاه محــرم ،بررســی آســیبهای مراســمات عــزاداری در راســتای جلوگیــری از
بدعتگزاریهــا ،انســجام در برگــزاری مراســمات و همافزایــی هیاتهــا و دســتگاههای متولــی بهمنظــور برگــزاری بهتــر
مراســمات ایــن دهــه ضــروری بــه نظــر میرســد .بــر همیــن اســاس ،اولیــن جلســه هماهنگــی ،برنامهریــزی و ســاماندهی
هیاتهــای مذهبــی بهمنظــور برگــزاری مراســمات دهــه اول محــرم در محــل ســازمان فرهنگــی ،اجتماعــی و ورزشــی
شــهرداری بنــدر بوشــهر بــا حضــور رئیــس و معــاون ایــن ســازمان و همچنیــن مســووالن هیاتهــای مذهبــی برگــزار شــد .در
ایــن نشســت ،رئیــس ســازمان فرهنگــی ،اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری بــا تاکیــد بــر آمادگــی ســازمان فرهنگــی شــهرداری
بــرای همــکاری بــا هیاتهــای مذهبــی ســطح شــهر گفــت :سیاهپوشــی معابــر ،جــاده ســاحلی ،میادیــن و خیابانهــای ســطح
شــهر همــراه بــا نصــب بنرهــا و بیلبوردهــای عــزاداری بــا موضــوع فرهنــگ عاشــورایی در دســتور کار ســازمان فرهنگــی قــرار دارد.
محمدصــادق ســعیدی بــا اشــاره بــه اینکــه همهســاله مــردم بهصــورت خودجــوش اقــدام بــه برگــزاری مراســمات مذهبــی
کــرده و بــا تشــکیل هیاتهــا و وجــود جوانــان مومــن و مشــتاق ،عــزاداری مــاه محــرم همــواره بهصــورت باشــکوه برگــزار شــده
اســت ،تاکیــد کــرد :امکانــات ســازمان فرهنگــی شــهرداری در حــد امــکان در اختیــار هیاتهــای مذهبــی قــرار داده میشــود
و هیاتهــای مذهبــی مطابــق چهارچــوب تعییــن شــده میتواننــد از امکانــات ایــن ســازمان بهمنظــور برگــزاری هرچــه
باشــکوهتر مراســمات عــزاداری ســرور و ســاالر شــهیدان اســتفاده نماینــد.

هشردار بندر بوهشر هزممان اب  14تیر روز (هشرداری ها و دهیاری ها) از اجرای بیش از
 14پروژه مهم عرماین هشرداری بوهشر در سه ماهه نخست سال  ۱۳۹۸خرب داد
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ،دکتــر امیــری شــهردار بنــدر
بوشــهر ضمــن گرامیداشــت  14تیــر ((روز شــهرداری هــا و دهیــاری هــا )) از خدمــات شــبانه روزی همــکاران پرتــالش و خــدوم
شــهرداری تقدیــر و تشــکر نمــود و از خداونــد متعــال توفیقــات روزافــزون تــوأم بــا ســعادت و ســالمتی را بــرای همــه فعــاالن
و زحمتکشــان ایــن عرصــه مســئلت نمــود .ســیدنورالدین امیــری همزمــان بــا گرامیداشــت  14تیرمــاه روز ((شــهرداری هــا و
دهیــاری هــا))  14پــروژه شــهرداری بنــدر بوشــهر را اینگونــه عنــوان نمــود :پــروژه تقاطــع غیرهمســطح شــهیدمطهری ،فــاز اول
احــداث پــارك لیــان ،احــداث کانــال دفــع آبهــای ســطحی گــذر معاینــه فنــی تنــگک اول ،گــذر فرهنــگ و هنــر محلــه کوتــی
و فــدك  ،فــاز دوم بازســازی و مرمــت عمــارت بیلیــارد ،پــروژه جــدول گــذاری و زیرســازی و آســفالت کوچــه هــای منطقــه
دو (جاللــی و شــغاب و دواس و ریشــهر و امامــزاده و رایانــی و ســرتل)  ،پــروژه اجــرای جــدول گــذاری و زیرســازی و آســفالت
کوچــه هــای تنــگک اول ،پــروژه اجــرای جــدول گــذاری و زیرســازی و آســفالت کوچــه هــای تنــگک دوم ،پــروژه جــدول گــذاری
و زیرســازی و آســفالت کوچــه هــای تنــگک ســوم ،پــروژه ســنگفرش محلــه دهدشــتی ،احــداث پــارك محلــه ای یــادگار امــام،
موزائیــک فــرش خیابــان شــهید ماهینــی ،احــداث چهــار فرهنگســرا و  ۲پــارك محلــه ای و یــک زمیــن چمــن مصنوعــی در
محــالت جنوبــی شــهر .امیــری در ادامــه تکمیــل و بهــره بــرداری پــل عابــر پیــاده نیایــش  ،بهــره بــرداری از دوربیــن هــای
شــهری در دو خیابــان پــر تــردد شــهر بوشــهر(اتوبان امــام علــی(ع) و خیابــان ســاحلی) ،تکمیــل و بهــره بــرداری فــاز چهــارم
پــارك مرواریــد ،نصــب المــان میــدان المپیــک ،پیوســتن  ۲دســتگاه خــودرو آتشنشــانی و خدمــات ایمنــی بــه نــاوگان ایــن
ســازمان و صعــود مقتدرانــه تیــم فوتبــال شــاهین شــهرداری بوشــهر بــه لیــگ برتــر فوتبــال کشــور را از دیگــر دســتاوردهای
مجموعــه مدیریــت شــهری در طــول ســه ماهــه ی نخســت ســال  98عنــوان کــرد.
امیــری در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد در پرتــو همــکاری هــا و تعامــالت متقابــل میــان شــهرداری و شــهروندان و دســتگاه هــای
اجرایــی ،بتوانیــم خدماتــی در خــور شــأن شــهروندان در عرصــه پیشــرفت و توســعه جامعــه شــهری ارائــه نماییــم.

1
248

تجلیل از خربنگاران و اصحاب رسانه اب حضور هشردار بندر بوهشر
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ،بــه مناســبت گرامیداشــت
روز خبرنــگار  ،بــه همــت مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر طــی آئینــی تجلیــل از خبرنــگاران و
اصحــاب رســانه بــا حضــور ســیدنورالدین امیــری شــهردار ،احمــد بارگاهــی مدیــر حــوزه و مشــاور ارشــد شــهردار ،عبدالخالــق
برزگــرزاده عضــو شــورای اســالمی شــهر بوشــهر ،ایــرج حســین پــور مدیــر ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری و صــادق
ســعیدی رئیــس ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری بنــدر بوشــهر در خانــه معلــم شــماره  ۲بوشــهر برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن نشســت صمیمــی ســیدنورالدین امیــری بــا گرامیداشــت و تبریــک روز خبرنــگار بــه تمامــی فعالیــن عرصــه
قلــم و خبرنــگاری ،ضمــن تقدیــر از زحمــات و فعالیتهــای اصحــاب رســانه از آنــان خواســت تــا بــا فعالیــت روشــنگری در
عرصــه هــای مختلــف ،حــس مطالبــه گــری را در بیــن مــردم تقویــت کننــد .امیــری از آغــاز بــکار ســامانه شــفافیت شــهرداری
بوشــهر خبــر داد و افــزود :بــا وجــود برخــی مقاومــت هــا  ،ایــن اقــدام در راســتای شــفاف ســازی فعالیتهــای مالــی شــهرداری و
دسترســی شــهروندان بــه اطالعــات مربــوط بــه قراردادهــای شــهرداری شــامل نــام پــروژه ،نــام پیمانــکار ،محــل تامیــن اعتبــار،
میــزان اعتبــار ،تاریــخ انعقــاد ،شــماره قــرارداد مربــوط بــه ســالهای  97و  98صــورت گرفتــه و بــه تدریــج بــا گــزارش پیشــرفت
پروژههــا ،بســته هــای ســرمایه گــذاری ،گــزارش تفریــغ بودجــه شــهرداری تکمیــل مــی شــود .همچنیــن خریــد اقــالم مــورد
نیــاز شــهرداری در قالــب ســامانه کشــوری «ســتاد» انجــام مــی شــود تــا هــم صرفــه و صــالح شــهرداری رعایــت شــود و هــم
شــائبه ای دربــاره خریدهــا از بــازار رخ ندهــد.
امیــری اضافــه کــرد :خبرنــگاران بــازوی توانــای مدیریــت شــهری هســتند کــه مــی تواننــد راهنمــای مســئولین بــوده و بــه
عنــوان اتــاق فکــر مســئولین عمــل کننــد و ایــده هــا را انتقــال داده و در راســتای توســعه و عمــران و آبادانــی شــهر بــه مجموعــه
مدیریــت شــهری کمــک شــایانی نماینــد .وی افــزود :گاهــی بــا وجــود انتقــال خواســته هــای عمومــی بــه مســئولین  ،بــا توجــه
بــه شــرایط اقتصــادی کشــور ،بــاال رفتــن هزینــه هــا در تمامــی زمینــه هــا ،ضابطــه و امکانــات ،منابــع مالــی و انســانی اجــازه
نمــی دهــد کــه تمامــی خواســته هــای بــه حــق مــردم محقــق شــود و ایــن در شــرایطی اســت کــه علیرغــم توجــه بــه تمامــی
مســائل و موضوعــات شــهری ( عمرانــی ،شهرســازی ،خدمــات شــهری ،خدمــات ایمنــی و آتشنشــانی ،فنــاوری اطالعــات ،فضــای
ســبز ،پســماند و  )...وظیفــه حمایــت از تیــم فوتبــال شــاهین شــهرداری بوشــهر را هــم بــا افتخــار داریــم و ایــن در حالــی اســت
کــه تاکنــون ریالــی بابــت کمــک بــه ایــن تیــم محبــوب ،پرافتخــار و مردمــی دریافــت نکــرده ایــم.
شــهردار بنــدر بوشــهر گفــت :شــهر پویــا بــه دســت خبرنــگاران ســاخته مــی شــود زیــرا تحلیــل هــای ســازنده و رســاندن
اخبــار بــه گــوش مســئولین و برجســته کــردن اخبــار توســط خبرنــگاران صــورت مــی گیــرد کــه الزمــه آن همدلــی و همزبانــی
مدیریــت شــهری و شــهروندان و اصحــاب رســانه اســت.
مازیــار هوشــمند مدیرعامــل خانــه مطبوعــات کشــور ،ضمــن تقدیــر از تالشــها و حمایــت شــهردار بنــدر بوشــهر بابــت تجهیــز
و در اختیــار گذاشــتن مکانــی مناســب بــرای خانــه مطبوعــات اســتان ،آمادگــی بیــش از پیــش اصحــاب رســانه را بــدون هیــچ
چشــم داشــتی در راســتای کار خبــری و اطــالع رســانی اعــالم کــرد.
در ادامــه ایــن نشســت تعــدادی از پیشکســوتان و خبرنــگاران بــه بیــان پیشــنهادات و مســائلی از جملــه :لــزوم ایجــاد مدیریــت
یکپارچــه ،لــزوم ایجــاد طــرح جامــع فرهنــگ و هنــر ،تشــکیل اتــاق فکــر مجموعــه مدیریــت شــهری و اصحــاب رســانه ،تشــکیل
مرکــز تخصصــی مطالعــات شــهری ،اســتفاده از ظرفیــت جوانــان بابــت پژوهــش در زمینــه هــای مختلــف ،لــزوم تبلیــغ و معرفــی
شــهر بوشــهر بــه صــورت فــرا اســتانی و خــارج از محــدوده اســتان ،برگــزاری کالســها و کارگاه هــای آموزشــی مربــوط بــه
قوانیــن و مقــررات شــهرداری در جهــت بــاال رفتــن اطالعــات خبرنــگاران ،وضعیــت نامناســب برخــی از خیابانهــا و پیــاده روهــا و
ایجــاد ســدمعبر و مزاحمــت از طــرف برخــی از صنــوف ،پارکینــگ عمومــی ،ســاخت و ســازهای غیرمجــاز ،ســگهای بالصاحــب،
حفاریهــای ســطح شــهر  ،آســفالت کوچــه هــا و خیابانهــا ،شــفاف ســازی مبالــغ قراردادهــای بازیکنــان و کادر فنــی تیــم شــاهین
شــهرداری مطــرح شــد.
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عبدالخالــق برزگــرزاده عضــو شــورای اســالمی شــهر بوشــهر نیــز بــا تبریــک ایــن روز بــه خبرنــگاران و اصحاب رســانه ،خاطرنشــان
کــرد :بودجــه شــهرداری بنــدر بوشــهر  ۲۲۰میلیــارد تومــان اســت و ایــن در حالــی اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط ســخت
اقتصــادی کشــور هزینــه خریــد یــک دســتگاه خــودرو آتشنشــانی حداقــل  1۰میلیــارد تومــان اســت و شــهرداری هــر مــاه بابــت
پرداخــت حقــوق پرســنل خــود کــه قریــب بــه  1۰میلیــارد تومــان مــی باشــد بــا مشــکالت فراوانــی روبــرو مــی باشــد .برزگــرزاده
در ادامــه تصریــح کــرد :ادارات و دســتگاه هــا و نهادهــای فــراوان دیگــری هــم در ســطح شــهر بوشــهر هســتند کــه بــه عقیــده
بنــده ،خیلــی بهتــر از وضعیــت موجــود مــی تواننــد بــه عمــوم مــردم خدمــت رســانی کننــد ولــی شــاید بــه ایــن دلیــل کــه از
طــرف رســانه هــا و خبرنــگاران بــه انــدازه شــورا و شــهرداری پیگیــری در اخبــار و امــور روزانــه صــورت نمــی گیــرد ،ایــن مهــم
محقــق نشــده اســت.
در ادامــه ســیدنورالدین امیــری بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرهای مــا دولتــی هســتند و مــا جــرات نکــرده ایــم بــار شــهر را بــر
دوش مــردم بگذاریــم ،خاطرنشــان کــرد :متاســفانه بــه دلیــل شــرایط ســخت اقتصــادی ســفره مــردم کوچــک شــده و ایــن
یعنــی درآمــد شــهرداری هــم کــم مــی شــود .وی افــزود :مــردم بایــد خــود را در آبادســازی شــهر ســهیم بداننــد و شــهروند
بایــد احســاس تعلــق خاطــر داشــته باشــد .امیــری در ادامــه از نماینــدگان مــردم در مجلــس شــورای اســالمی خواســت تــا در
مجلــس پیگیــر تصویــب قانــون یکپارچــه مدیریــت شــهری باشــند چــرا کــه بخــش اعظــم مشــکالت امــروز بــه دلیــل نبــود ایــن
قانــون اســت.
شایان ذکر است در پایان این نشست با اهدا لوح سپاس و هدایا و ضیافت شام از مدعوین پذیرایی بعمل آمد.
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برگزاری منایشگاه مهر و ماه اب همت سازمان فرهنیگ ،اجمتاعی،ورزیش هشرداری
بندر بوهشردرنگارخانه سوره حوزه هرنی
نقــش و نــگار عشــق زده انــد بــر بــوم روزگار و مکتــب عــادل تریــن امــام و ریحانــه تریــن زهــرا را هنرمندانــه ثبــت کــرده انــد
و ایــن ذات هنــر اســت.
برگــزاری نمایشــگاه مهــر و مــاه بــا همــت ســازمان فرهنگــی ،اجتماعی،ورزشــی شــهرداری بنــدر بوشــهردرنگارخانه ســوره حــوزه
هنر ی
صبح  9:تا  1۲عصر 18:تا ۲1
برگزاری نمایشگاه ۲۶مردادماه تا  31مرداد ماه
آثار استاد علی بحرینی
آیین گشایش نمایشگاه با حضور شهردار بندر بوشهر
رسالت «مهر و ماه» آشنایی نسل جوان با زندگی ائمه به وسیله هنر است
* صاحب آثار نقاشی نمایشگاه «مهر و ماه»:
* عمده آثار خلق شده دینی و مذهبی است
* ایــن مجموعــه بــا یــک نــگاه نــو و ســبک ترکیــب بنــدی نویــن شــاخصه هایــی از زندگــی امــام علــی (ع) و حضــرت زهــرا (س)
از تولــد تــا شــهادت را بــا تکیــه بــر منابــع مســتند بــه نمایــش مــی گــذارد
* مهر به عنوان خورشید و حضرت علی (ع) و ماه نیز بیانگر وجود مبارك حضرت زهرا (س) است
* آماده سازی نقاشی های این مجموعه با استفاده از منابع معتبر دینی حدود  5سال به طول انجامیده است.
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بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ،ســیدنورالدین امیــری شــهردار
بنــدر بوشــهر ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهیدان واالمقــام رجایــی و باهنــر و بزرگداشــت هفتــه دولــت ،از بهــره بــرداری
پــروژه هــای عمرانــی شــهرداری بنــدر بوشــهر بــه شــرح ذیــل خبــر داد:
* فاز اول دوربین های پایش تصویری
* پارك جاللی :با اعتبار  8میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی
* آسفالت محالت جنوبی (سرتل و امامزاده) :با اعتبار  55میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی
* فاز اول گذر میدان کوتی و فدك :با اعتبار  ۲۰میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی
* پل عابر پیاده شهرك نیایش :با اعتبار  13میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ،پــروژه پایــش تصویــری و
کنتــرل ترافیــک شــهرداری بنــدر بوشــهر بــا حضــور دکتــر ســتاری معــاون محتــرم ریاســت جمهــوری افتتــاح شــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،بعدازظهــر امــروز بــا حضــور ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور ،عبدالکریــم گراوند
اســتاندار ،عبــاس جمشــیدی فرمانــدار ،ســیدنورالدین امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر و جمعــی از مســئولین و مدیــران اســتانی در
ســالن اجتماعــات اســتانداری طــی آئینــی پــروژه پایــش تصویــری و کنتــرل ترافیــک شــهرداری بنــدر بوشــهر افتتــاح و مــورد
بهــره بــرداری قــرار گرفــت.
ســورنا ســتاری در ایــن مراســم بــا بیــان اینکــه امــروزه علــم و فــن آوری بــرای تامیــن امنیــت در خدمــت منافــع مــردم درآمــده
اســت اظهــار داشــت  :امــروزه تامیــن امنیــت مــردم توســط بســیاری از ابزارهــای نــرم صــورت مــی گیــرد کــه یکــی از آنهــا
همیــن دوربیــن هــای پایــش تصویــری اســت و امــروز ایــن کار بســیار خــوب و ارزشــمند در بوشــهراتفاق افتــاده اســت کــه مــی
تــوان کارهــای امنیتــی ،انتظامــی ،ترافیکــی و بهــره بــرداری هــای متعــددی بــا صــرف کمتریــن نیــرو انجــام داد .ســتاری در
ادامــه بــا ابــراز خرســندی از نتیجــه اقدامــات و فعالیتهــای شــرکتهای دانــش بنیــان ،افــزود :اســتان بوشــهر از ظرفیــت باالیــی در
عرصــه اقتصــاد دانــش بنیــان برخــوردار اســت کــه وجــود نیــروی انســانی توانمنــد بــر ایــن ظرفیــت افــزوده اســت .وی افــزود :
در ایــن راســتا حمایــت دولــت از شــرکتهای دانــش بنیــان مــورد توجــه ویــژه قــرار دارد و امیــدوارم اجــرای چنیــن پــروژه هایــی
اســتمرار داشــته باشــد و زحمــات جنــاب آقــای اســتاندار  ،فرمانــدار ،شــهردار و تمامــی عوامــل دخیــل در ایــن پــروژه جــای
تقدیــر دارد.
ســیدنورالدین امیــری شــهردار بنــدر بوشــهر ،ضمــن عــرض خیرمقــدم و گرامیداشــت هفتــه دولــت بــا بیــان اینکــه شــهرها روز
بــه روز در حــال توســعه و گســترش هســتند و الزم اســت کــه بــا توســعه زیرســاختها در راســتای اســتفاده از تکنولــوژی گامهــای
محکــم و موثــری برداریــم.
امیــری در ادامــه اظهــار داشــت 19 :دکل در خیابانهــای اصلــی شــهر بوشــهر نصــب گردیــده و در حــال حاضــر  4۰دســتگاه
دوربیــن بــا قابلیــت اتصــال بــه سیســتم هوشــمند شــهری و بــا کیفیــت بــاالی ذخیــره تصویــر بــه مــدت طوالنــی و قابلیــت
تشــخیص چهــره و پــالك تــا فاصلــه بیــش از  5۰۰متــری و بــا اســتفاده از باالتریــن اســتانداردهای روز دنیــا بــر روی بســتر
یکپارچــه فیبــر نــوری بــه طــول  ۲۲کیلومتــر و قابلیــت افزایــش تعــداد دوربیــن هــا بــه  1۲۰عــدد امــکان پذیــر مــی باشــد.
وی افزود :فاز دوم این پروژه با اعتبار  4میلیارد تومان به زودی به مناقصه گذاشته می شود.
شــهردار بنــدر بوشــهرهدف از راه انــدازی ایــن ســامانه را کاهــش هزینــه هــا در خدمــات شــهری ،رصــد و مدیریــت ترافیــک،
هدایــت نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی ،کنتــرل هوشــمند چــراغ هــای راهنمایــی و رانندگــی ،قابلیــت اتصــال بــه شــهر هوشــمند
و رســانه عمومــی ،ارتقــاء ســطح امنیــت شــهری ،کاهــش تخلفــات و جرائــم ،مدیریــت بحــران ،امــداد رســانی و خدمــت رســانی
بــه موقــع و  ...برشــمرد.
امیــری در پایــان ضمــن قدردانــی ازحمایتهــای اســتاندار محتــرم ،فرمانــدار ،شــورای اســالمی شــهر بوشــهر و رئیــس و پرســنل
ســازمان فنــاوری اطالعــات شــهرداری بنــدر بوشــهر کــه در بــه ثمــر رســیدن ایــن پــروژه نقــش بســزایی داشــتند ،تصریــح کــرد:
امیــدوارم بــا پشــتکار مدیــران و پرســنل پرتــالش مجموعــه مدیریــت شــهری و حمایتهــای شــورای اســالمی شــهر بوشــهر و
مســئولین اســتانی شــاهد پیشــرفت و توســعه روزافــزون شــهر و دیارمــان باشــیم.
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براپیی میزخدمت به مناسبت هفته دولت
میزخدمــت بــا حضــور مدیــران و مســئولین شــهرداری بنــدر بوشــهر بــه مناســبت هفتــه دولــت در مصلــی نمــاز جمعــه بوشــهر
برگــزار شــد .بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ،بــه مناســبت
گرامیداشــت هفتــه دولــت و بــا هماهنگــی اســتانداری بوشــهر و بــا حضــور مســئولین و مدیــران شــهرداری و مدیــران ســایر
دســتگاه هــای اجرایــی اســتان در محــل مصلــی جمعــه بوشــهر میــز خدمــت ایجــاد شــد تــا مــردم بتواننــد از نزدیــک
بامســئولین مالقــات کــرده و خواســته هــا و مشــکالت خــود را بــا آنــان مطــرح کننــد.
همــواره یکــی از مهمتریــن مشــکالت اکثریــت مــردم در مراجعــه بــه دســتگاه هــای مختلــف ،ســردرگمی و عــدم اطــالع از
ضوابــط و اصــول اداری بــوده کــه شــاید بتــوان گفــت در ایــن بیــن راه انــدازی میزخدمــت بــه عنــوان نویــن تریــن و بهتریــن نــوع
خدمــات بــه آنــان خواهــد بــود چــرا کــه اگــر میــز خدمــت بتوانــد نیازهــای مــردم و مراجعــه کننــدگان را بــه دریافــت نمــوده
وارتبــاط بیــن اربــاب رجــوع و بخــش هــای تخصصــی هــر دســتگاه را ایجــاد کنــد بــدون شــک بــه خوبــی مــی توانــد در رونــد
خدمــات رســانی مفیــد و بخشــی از مشــکالت و ترددهــای غیرضــروری بــه هــر اداره و دســتگاهی را کاهــش دهــد.
در ایــن راســتا از مجموعــه مدیریــت شــهری ،ایمــان چارکــی مشــاور برنامــه ریــزی شــهردار ،مهــدی عالــی پــور سرپرســت
معاونــت اجرایــی و خدمــات شــهری ،آریــا مدیــر شهرســازی و کنتــرل گشــت و نظــارت و ایــرج حســین پــور مدیــر ارتباطــات و
امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر بــه عنــوان نماینــدگان شــهرداری حاضــر بودنــد.

عمارت اتریخی ملک  :بطور قطع یم توان از این عمارت بعنوان منادی در ابفت اتریخی بوهشر
استفاده کرد و اب احیاء آن قطیب قوی در جاذبه های گردشگری بوهشر بوجود آورد.
عمــارت ملــک بــا بیــش از یــک قــرن قدمــت بعنــوان یــک اثــر بــه ثبــت رســیده در آثــار ملــی در محلــه بهمنــی بوشــهر واقــع
شــده اســت معمــاری خیــره کننــده آن چشــم هــر بیننــده ای را بــه خــود جلــب مــی کنــد.
بازدیــد اســتاندار بوشــهر و معاونیــن ایشــان و فرمانــدار و شــهردار بوشــهر و رئیــس شــورای اســالمی و رئیــس ســازمان میــراث
فرهنگــی و راه و شهرســازی از ایــن اثــر بــا ارزش بمنظــور برنامــه ریــزی در جهــت مرمــت و بازســازی و احیــاء آن.
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آماده سازی هشر بوهشر جهت استقبال از مهر
مهدی عایل پور رسپرست معاونت اجرایی و خدمات هشری هشرداری بندر بوهشر از آغاز
فعالیت «کمیته استقبال از مهر» به مناسبت آغاز سال تحصییل جدید و ابزگشایی
مدارس خرب داد .
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ،مهــدی عالــی پــور سرپرســت
معاونــت اجرایــی و خدمــات شــهری شــهرداری بنــدر بوشــهر گفــت :بــا توجــه بــه تاکیــد شــهردار محتــرم بنــدر بوشــهر مبنــی
بــر ایجــاد تمهیــدات و آمادگــی الزم جهــت آغــاز فصــل بازگشــایی مــدارس جلســه «کمیتــه اســتقبال از مهــر» کــه بــا حضــور
مدیــر خدمــات شــهری ،معاونــت فنــی و عمرانــی ،رئیــس ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی ،مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن
الملــل شــهرداری ،ســازمان حمــل و نقــل بــار و مســافر ،رئیــس ســازمان ســیما منظــر و فضــای ســبز شــهری ،رئیــس ســازمان
آتشنشــانی و خدمــات ایمنــی ،رئیــس ســازمان مدیریــت پســماند و مدیــر اداره تاسیســات معاونــت اجرایــی و خدمــات شــهری
شــهرداری بنــدر بوشــهر حضــور داشــتند  ،برگــزار شــد.
عالــی پــور بــا اشــاره بــه آغــاز فعالیــت کمیتــه اســتقبال از مهــر ،اظهــار کــرد :ایــن طــرح در راســتای اجــرای تدابیــر مجموعــه
مدیریــت شــهری و بــا هــدف ارتقــای ســطح ارائــه خدمــات و امکانــات مــورد نیــاز فضاهــای آموزشــی و همچنیــن تقویــت
مشــارکت شــهرداری بــا مراکــز آموزشــی در مباحــث شــهری ،زیباســازی ،ســاماندهی ســرویس مــدارس ،خدمــات ایمنــی و
آتشنشــانی ،ایمنــی معابــر ،تامیــن روشــنایی معابــر ،بهبــود فضــای ســبز ،بهســازی و زیباســازی محیــط هــای پیرامونــی مــدارس
بــا جدیــت هرچــه تمــام تــر دنبــال مــی شــود.
همچنیــن شــرکت کننــدگان هــر کــدام آمادگــی کامــل خــود را جهــت در پیــش داشــتن یــک ســال تخصیلــی خــوب اعــالم
نمودنــد.
* در بخــش ســاماندهی و نظــارت بــر ســرویس مــدارس ســازمان حمــل و نقــل بــار و مســافر شــهرداری ماموریــت یافتــه تــا
همچــون ســنوات گذشــته و بــا انعقــاد تفاهــم نامــه تعامــل الزم را در ایــن خصــوص بــه عمــل آورد.
* ســازمان ســیما منظــر و فضــای ســبز شــهری اهــدای بســته هــای آموزشــی ،اقــدام بــه ترمیــم و مرمــت فضــای ســبز پیرامــون
مــدارس  ،هــرس درختــان و کاشــت نهــال و گل و گیــاه در باغچــه هــای محوطــه مراکــز آموزشــی مــی نمایــد.
ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری در بخــش نظافــت و شستشــو و پاکســازی جــداول و معابــر اطــراف مــدارس ،اهــدا بســته
هــای آموزشــی در خصــوص تفکیــک زبالــه از مبــدا و کارتــن پــالس ،رفــع عیــب و نقــص و شستشــوی مخــازن مکانیــزه اطــراف
مــدارس اقــدام مــی نمایــد.
* در مباحــث ترافیکــی نیــز اداره ترافیــک معاونــت عمرانــی بــا همــکاری پلیــس راهنمایــی و رانندگــی ضمــن ایمــن ســازی
معابــر منتهــی بــه مــدارس  ،خــط کشــی معابــر نزدیــک مــدارس ،نصــب و تعمیــر عالئــم ترافیکــی و بهســازی پیــاده روهــا و
شستشــوی چــراغ هــای راهنمایــی و رانندگــی را در دســتور کار قــرار داده اســت مضــاف بــر اینکــه بــا افتتــاح و بهــره بــرداری
فــاز اول دوربیــن هــای پایــش تصویــری نیــز امــکان بهــره منــدی از ایــن خدمــت بــرای شــهروندان و ســایر دســتگاه هــا فراهــم
مــی باشــد.
* ســازمان آتشنشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری بنــدر بوشــهر نســبت بــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی ایــن ســازمان  ،ویــژه
محصلیــن در مقاطــع مختلــف اقــدام مــی نمایــد.
*ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری بنــدر بوشــهر نیــز در راســتای برنامــه ریــزی و ایجــاد هماهنگــی الزم در
خصــوص برگــزاری آئیــن بازگشــایی مــدارس و اهــدا بســته هــای آموزشــی و فرهنگــی اقــدام الزم را بعمــل مــی آورد.
* بدیهــی اســت مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ضمــن اعــالم آمادگــی جهــت پوشــش و انعکاس
بــه موقــع اخبــار فعالیتهــای ایــن کمیتــه ،از توزیــع بســته هــای آموزشــی بیــن دانــش آمــوزان خبــر داد.
عالــی پــور در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه فعالیــت ایــن کمیتــه آغــاز شــده و تــا بازگشــایی مــدارس ادامــه خواهــد داشــت،
خاطرنشــان کــرد :تمامــی فعالیتهــا و خدمــات ارائــه شــده در ایــن ســتاد توســط خانــواده بــزرگ شــهرداری بنــدر بوشــهر انجــام
مــی شــود و امیــد داریــم کــه بــا اجــرای مناســب ایــن طــرح بتوانیــم زمینــه رضایتمنــدی شــهروندان عزیــز را فراهــم کنیــم.
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وحید ابرگاهی 2 :میلیارد تومان به تیم شاهین هشرداری تزریق یم شود
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر ،وحیــد بارگاهــی عضــو هیئــت
مدیــره تیــم فوتبــال شــاهین شــهرداری بوشــهر و معــاون توســعه مدیریــت و منابــع  ،اظهــار کــرد :علیرغــم تمامــی مشــکالت
اقتصــادی کــه مجموعــه مدیریــت شــهری بــا آن دســت بــه گریبــان اســت ،در راســتای پرداخــت بخشــی از قراردادهــای تیــم
شــاهین  5۰۰ ،میلیــون تومــان هفتــه گذشــته بــه ایــن تیــم پرداخــت شــد و انشــاهلل تــا آخــر هفتــه از محــل اعتبــارات داخلــی
 5۰۰میلیــون تومــان دیگــر بــه تیــم شــاهین تزریــق مــی شــود و یــک میلیــارد تومــان دیگــر هــم در پایــان مــاه بــه ایــن تیــم
پرداخــت مــی کنیــم تــا بدینوســیله زمینــه پرداخــت  ۲5تــا  3۰درصــد قــرارداد بازیکنــان فراهــم شــود.
وحیــد بارگاهــی بــا اشــاره بــه وضعیــت تیــم فوتبــال شــاهین شــهرداری تصریــح کــرد :اتحــاد و همدلــی خوبــی بیــن بازیکنــان،
کادر فنــی و تمامــی عوامــل ایــن تیــم وجــود دارد و شــهرداری بنــدر بوشــهر نیــز علیرغــم عــدم همراهــی و حمایــت و کوچکترین
کمکــی از هــر نهــاد یــا دســتگاهی ،کمــاکان بــه عنــوان حامــی اصلــی ایــن تیــم پــر طرفــدار و بــا ســابقه فوتبــال کشــور بــه
حمایتهــای خــود ادامــه خواهــد داد.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه لــزوم حمایــت از ایــن تیــم بیــان کــرد :شکســت مــی توانــد پــل پیــروزی باشــد و مــردم فوتبــال
دوســت بوشــهر و هــواداران تیــم فوتبــال شــاهین یــار دوازدهــم مــا در بــازی خانگــی هســتند و چشــم مــا بــه حضــور آن هــا
در ورزشــگاه اســت کــه امیدواریــم در ایــن فصــل بــرای تیــم فوتبــال شهرشــان ســنگ تمــام بگذارنــد ،همانگونــه کــه تاکنــون
چنیــن بــوده اســت.
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هشردار بندر بوهشر  :اعضای شورای اجرایی «هشر دوستدار کودک» منصوب شدند
بــه گــزارش واحــد خبــر و رســانه مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری بنــدر بوشــهر  ،ســیدنورالدین امیری شــهردار
بنــدر بوشــهر اعضــای شــورای اجرایــی «شــهر دوســتدار کــودك» را منصــوب کــرد.
بــر اســاس ایــن گــزارش  ،در احکامــی جداگانــه کــه بــه امضــای امیــری شــهردار بندر بوشــهر رســیده اســت ؛ فردین خورشــیدیان
معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری بــه عنــوان رئیــس شــورا  ،مهــدی عالــی پــور سرپرســت معاونــت اجرایــی و خدمــات
شــهری و ایــرج حســین پــور مدیــر ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری و محمدصــادق ســعیدی رئیــس ســازمان فرهنگــی
اجتماعــی ورزشــی شــهرداری بــه عنــوان اعضــای شــورا و همچنیــن محمدرضــا احمــدی فــر مدیــر اداره شهرســازی و معمــاری
شــهرداری بنــدر بوشــهر بــه عنــوان دبیــر شــورای اجرایــی «شــهر دوســتدار کــودك» منصــوب شــدند .
شــایان ذکــر اســت فعالیتهــای ایــن شــورا کــه چشــم انــداز محیطــی ســالم و ایــده آل را بــرای رشــد و تعالــی کــودکان در
نظــر مــی گیریــد  ،شــامل برنامهریــزی و مدیریــت ،نظــارت (طرحهــا و برنامههــا) و ارزیابــی ،مناســب ســازی و ایمــن ســازی
فضاهــای عمومــی  ،ایجــاد راههــای امــن بــه مدرســه  ،توســعه خانــه هــای اســباب بــازی  ،فعالیتهــای ترویجــی ،شناســایی
منابــع و امکانــات حمایتــی مردمــی از کــودکان  ،مشــارکت در برگــزاری جشــن هــای مرتبــط بــا کــودك در ســطح شــهر ،
فعالیتهــای آموزشــی و امــور پشــتیبانی از برنامههــا و اقدامــات مرتبــط بــا «شــهر دوســتدار کــودك» میشــود.
گفتنــی اســت در ایــن زمینــه شــهرداری بنــدر بوشــهر در همــکاری بــا ســایر دســتگاههای اجرایــی ذیربــط فعالیــت میکنــد
و چشــمانداز کلــی آن  ،نائــل شــدن کشــور بــه عنــوان کشــوری دارای شــهرهای دوســتدار کــودك در منطقــه بــا توســعه
شــهرهایی الگــو در ایــن زمینــه میباشــد .
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