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سخن آغازین
حـسیــن حیــدری - شهـردار بنـدر بوشـهر

گام نخست برای داشتن شهری پویا و بالنده، وجود مجموعه ای ساعی و 
سختکوش در بدنه ی مدیریت شهری است، چرا که بدون تردید در نبود این 

مهم، مجموعه شهرداری موفقیتی کسب نخواهد کرد.
جهادی،  و  فعال  انسانی  نیروی  بکارگیری  با  شده  سعی  رویکرد  همین  با 
حوزه های  در  امور  پیشبرد  برای  تپنده  قلبی  به  تبدیل  را  بوشهر  شهرداری 

مختلف اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و ورزشی باشد.
به کار در مدیریت  با شروع  ماهه دوم سال 1400  میان طی شش  این  در 
از تالش مجموعه همراه و  استفاده  با  تا  این شد  بر  شهری بوشهر تصمیم 
بهره گیری از خرد جمعی، اهداف از پیش ترسیم شده به سر منزل مقصود 

برسند.
مهم،  پروژه های  و  برنامه  تعریف  با  تا  شده  سعی  همواره  راهبرد  این  با 
شهروندان بتوانند برای زندگی در محیط شهری حسی مطلوب و خوشایند 

داشته باشند.
در این مسیر سخت و دشوار، بخش قابل توجهی از توان شهرداری بوشهر 
صرف کارهای زیرساختی شده تا بتوان از این رهگذر زمینه را برای اقدامات 

موثر و ماندگار در محیط شهری فراهم آورد.
امید است که تالش های صورت گرفته با نگاه مهربانانه شهروندان قدرشناس 
بوشهری مقبول قرار گیرد و بتوانیم با انگیزه و تالشی دو چندان این مسیر را 

به سرانجام مثبتی برسانیم.
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اعضای ششمین دوره شورای اسالمی شهر بوشهر

نخست( سال  )رد 

جعفر پورکبگانی
رئیس شورا

وحید نیک روش
دبیر شورا

خاتون هالل بر
رئیس کمیسیون بهداشت 

و محیط زیست

شهناز پوالدی
نائب رئیس شورا

مهرزاد آسایش
عضو شورا

حیدر رفاهی
رئیس کمیسیون 

سرمایه گذاری و گردشگری

عبدالخالق برزگرزاده
عضو شورا

ایمان زندی نیا
رئیس کمیسیون حقوقی 

و بودجه

خدیجه گرشاسبی
عضو شورا
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گزارش درآمد - هزینه شهرداری بندر بوشهر )نیمه دوم 1400(

 درآمدها

مانده بستانکار مانده بدهکار گردش بستانکار گردش بدهکار حساب معین ردیف

2/499/306/023/625 - 2/500/083/548/498 777/524/873 601110000 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 1

81/463/491/205 - 81/665/729/480 202/238/275 601120000 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری 2

65/143/771/860 - 73/528/400/539 8/384/628/679 601130000 بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری 3

13/354/122/663 - 13/354/122/663 - 601140000 درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری 4

271/500/481/677 - 271/565/353/677 64/872/000 601160000 اعانات، کمک های اهدایی و دارایی ها 5

45/715/778/689 - 45/715/778/689 - 601210000 ماده 101 قانون شهرداری 6

19/073/220/560 - 19/073/220/560 - 601220000 فروش اموال غیرمنقول 7

9/120/776/684 - 9/120/776/684 - 601290000 سایر 8

3/004/677/666/963 - 3/014/106/930/790 9/429/263/827 جمع 601

 هزینه ها

مانده بستانکار مانده بدهکار گردش بستانکار گردش بدهکار حساب معین ردیف

- 603/394/144/360 2/152/963/105 605/547/107/465 701110000 جبران خدمات کارکنان 1

- 584/854/649/060 6/997/288/957 591/851/938/017 701120000 استفاده از کاالها و خدمات 2

- 10/722/798/060 - 10/722/798/060 701150000 کمک های بالعوض 3

- 211/082/999/912 137/346/137 211/221/346/049 701160000 رفاه اجتماعی 4

- 75/592/998/567 - 75/592/998/567 701170000 سایر هزینه ها 5

- 420/640/042/810 325/600/000 420/965/642/810 701210000 ساختمان و سایر مستحدثات 6

- 298/844/079/054 - 298/844/079/054 701220000 ماشین آالت و تجهیزات 7

- 42/611/318/583 3/254/330/000 45/865/648/583 701230000 سایر دارایی های ثابت 8

- 4/335/864/015 - 4/335/864/015 701240000 موجودی انبار 9

- 298/823/566/943 3/766/859/737 302/590/426/680 701260000 زمین 10

- 514/943/038/050 6/228/078/000 521/171/116/050 701270000 سایر دارایی های تولید نشده 11

3/065/846/499/414 22/862/465/936 3/088/708/965/350 جمع 701
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معاونت 
توسعه مدیریت 

و منابع
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معاونت توسعه مدیریت و منابع در ساختار شهرداری بندر بوشهر جایگاهی تخصصی دارد. 
در این ساختار، بستر مناسبی برای برنامه ریزی و بازتعریف فرآیندها، هم راستا با اهداف نظام 
سالمت اداری که همواره مورد تأکید و اهتمام شهردار محترم بوده، فراهم آمده است. معاونت 
توسعه مدیریت و منابع با تکیه بر ظرفیت مدیریتی و توان کارشناسی کارشناسان خود برای 
ارتقاء کیفی، افزایش بهره وری و تسهیل و تسریع فرآیندها و فعالیت های جاری، گام های 
مفید علمی و عملی برداشته و در این میان، توجه به حاکمیت ارزش های اسالمی، کرامت و 
معیشت خادمان مردم در شهرداری را در اولویت همه برنامه ها قرار گرفته است که زیرمجموعه 
در  و  کارگیری  به  نگهداشت،  بهسازی،  تأمین،  در جهت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاونت 
نهایت توسعه نیروی انسانی بر اساس شایسته ساالری، شایسته گزینی و عدالت امری مهم و 
الینفک در رسیدن به اهداف نهایی یک سازمان است و این مهم یکی از اهداف اصلی در 

مدیریت شهرداری بندر بوشهر است.

 تشخیص و تعیین اهداف شهرداری بندر بوشهر در زمینه های مالی و اداری و تعیین 
خط مشی و سیاست های اجرایی در چهارچوب سیاست ها و اهداف کلی و ابالغ برنامه ها 

و سیاست های مصوب

 نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها و قوانین استخدامی کشوری و آیین نامه استخدامی 
شهرداری ها و قانون کار و سایر ضوابط مربوط به کارکنان شهرداری، سازمان های وابسته، 

شرکت های وابسته

 اتخاذ تصمیم در مورد نیازهای پرسنلی، استخدام، انتصاب و جابجایی پرسنل با اخذ 
نظرات از هر یک از معاونت های حوزه مربوطه

 مطالعه، برنامه ریزی و سیاست گذاری در جهت ایجاد درآمدهای پایدار و مطالعه و 
برنامه ریزی در جهت کاهش هزینه های پایدار

زمینه  در  ذیربط  واحدهای  از  واصله  پیشنهادات  مورد  در  تصمیم  اتخاذ  و  رسیدگی   
وصول درآمد شهرداری و نظارت و تهیه و تنظیم طرح های الزم جهت تصویب مقام مافوق 

و مراجعه ذیصالح.

معاونت توسعه مدیریت و منابع

اهم وظایف حوزه 
معاونت توسعه مدیریت و منابع
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مدیریت
برنامه و بودجه 
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 انجام مکاتبات در خصوص ابالغ سیاست ها ی حوزه ی معاونت توسعه مدیریت و منابع به حوزه ها و مناطق و سازمانها
 پیگیری و تنظیم و تصویب اساسنامه سازمان مدیریت آرامستانها و ارسال به شورای اسالمی شهر جهت تصویب و بررسی

 پاسخگویی به نامه های ارجاع شده از طرف نهادهای دولتی و پیگیری و انجام مکاتبات مربوطه
 برگزاری منظم جلسات بررسی و تنظیم بودجه سال 1401 شهرداری و سازمانهای تابعه

 تهیه و تنظیم و ابالغ بودجه و ضوابط اجرایی 1401 شهرداری و سازمانهای تابعه
 تهیه و تنظیم اصالحیه ) متمم( بودجه 1400 شهرداری

 برگزاری منظم جلسات پیشرفت فیزیکی پروژه های سال 1400 بر اساس برنامه زمانبندی 
 ارسال منظم ماهیانه گزارش درآمد و هزینه شهرداری بندر بوشهر به شورای اسالمی شهر 

 ارسال گزارش6 ماهه عملکرد درآمد و هزینه شهرداری به شورای اسالمی شهر جهت انتشار به عموم
 برگزاری منظم جلسه های شورای اداری و شورای معاونها و تنظیم و ابالغ صورتجسه های مربوطه 

 انجام مکاتبات جهت فرآیند تنظیم بودجه 1401 به معاونت ها و مدیران حوزه های مختلف شهرداری و سازمانهای تابعه 

 تدوین آئین نامه مرکز پژوهش و مطالعات راهبری و تصویب آن در شورای اسالمی شهر
 تدوین اولویت های پژوهشی و مطالعاتی سال 1401

 ایجاد مرکز پژوهش
 ایجاد مرکز اسناد و پژوهش ها

 حضور تفاهم نامه ها با دانشگاه خلیج فارس و برگزاری مشترک همایش های بین المللی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس
 تولید محتوای علمی در قالب مقاله پژوهشی با مشارکت پژوهشگران استانی

 تدوین دستورالعمل ها و شیوه نامه های پژوهشی
 ایجاد کارگروههای پژوهشی و موضوعی

 برگزاری دوره های آموزشی به شرح ذیل:
قانون مالیات بر ارزش افزوده  

شیوه نامه اجرایی خزانه داری در شهرداری ها  
  اصول بودجه نویسی و اجرای بودجه شهرداری

طرح توسعه شهری) هادی-جامع-تفضیلی(  
مواد خطرناک)خاص و موثر(  

آشنایی با کمیسیون های مالی و معامالتی  
مدیریت بحران  

قوانین و مقررات مناقصه  
  )آشنایی با سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( - ستاد 

اقدامات انجام شده – بودجه

اقدامات انجام شده- پژوهش

اقدامات انجام شده- آموزش
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اداره 
درآمد
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عملکرد اداره تشخیص و وصول درآمد

عملکرد اداره درآمد 
از 1400/07/01  لغایت  1400/12/29 

در این مدت اعالم شده ، مدیریت و پرسنل واحد درآمد پیگیری های الزم جهت وصول درآمدهای مختلف 
با ادارات ، بانک ها و مودیان اعم از حقیقی و حقوقی انجام داده است که به شرح جدول ذیل اعالم می گردد.

نتیجه
وصولی

تعداد 
شش ماهه دوم1400 گیرنده شرح  ردیف

37 50 ادارت وبانک ها عوارض نوسازی 1

11 15 ادارت وبانک ها عوارض کسب وپیشه 2

165 180 مودیان حقیقی وحقوقی معرفی مودیان به بانک 3

الزم به توضیح است که مواردی که وصول نشده اند از طریق همین اداره در مراجع قضایی در حال پیگیری 
می باشد.

توضیحات مدت زمان  مبلغ - ریال شرح ردیف

 1400/07/01
لغایت1400/12/30

3/400/249/553/369 درآمد های وصولی 1
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اداره 
خزانه
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عملکرد اداره خزانه 
از  1400/07/01 لغایت  1400/12/30

 کنترل  واریزی های  حساب  های درآمدی در پنج بانک به صورت روزانه  ) بانک شهر، بانک 
ملی، بانک قرض الحسنه مهر ایران، بانک پست بانک(

 کنترل ثبت های درآمدی با واریزی های ارباب رجوع و صدور تاییدیه واریز مودیان حقیقی و 
حقوقی به صورت روزانه

 کنترل بابت های فرآیند درآمد با بابت های وجوهی و اعتبارات بودجه و در نهایت ارسال به 
حسابداری مالی شهرداری

 همکاری با اداره تشخیص وصول درآمد و اداره برنامه بودجه جهت تهیه بودجه سالیانه ، اصالح 
ومتمم بودجه و تفریغ بودجه 

 تنظیم نمودن اعتبارات مصوب درآمدی سازمان ها ومناطق با اسناد درآمدی در سیستم مالی 
 کنترل و بستن حساب های درآمدی در پایان سال 

 کنترل و بررسی اسناد دریافتی در درآمد ، وجوه و مالی و تهیه صورتجلسه پایان سال
 تهیه لیست مغایرت گیری بیش از20 حساب بانکی که در اختیار اداره خزانه می باشد.

 انجام مغایرت گیری بانکی حساب های سازمان ها و مناطق
 تهیه وتنظیم گزارش های وصول درآمد و عملکرد شش ماهه وسالیانه جهت ارائه به مدیران و 

مسئولین شهرداری واعضای محترم شورای شهر



20

گــزارش عملکــرد شهرداری بندر بوشهر و سازمان های تابعه )6 ماهه دوم 1400(

دبیرخانه 
مرکزی
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عملکرد واحد دبیرخانه شهرداری بندر بوشهر
از مورخ 1400/6/1لغایت 1400/12/26

نامه های داخلینامه های صادرهنامه های وارده

1050047002800

عملکرد شش ماهه اول سال 1401 
)1401/1/1 لغایت 1401/6/31 ( 

نامه های داخلینامه های صادرهنامه های وارده

780045002700
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مدیریت 
سرمایه انسانی
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  پاسخگویی به کلیه پرسنل اعم از شهردار ، معاونین و ....
  پاسخ دهی کلیه نامه ها و مکاتبات در حوزه کارگزینی

  تهیه آمار و گزارش از سیستم رایورز
  پاسخ دهی و ارائه مطالب و تجارب به کلیه سازمان های وابسته به شهرداری تلفنی و حضوری

  بررسی پست های سازمان جهت شاغلین رسمی و پیمانی و قراردادی کارمندی
  بررسی پست های سازمان جهت شاغلین رسمی و پیمانی و قراردادی کارگری
  تهیه و بررسی فرم سوابق خدمتی جهت کارکنان رسمی برای ارتقاء و انتصاب

  انجام فعالیت های الزم در زمینه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگری کارکنان ) از قبیل جمع آوری 
درخواست ها ، تاییدیه گرفتن درخواست ها از طرف مسئول کارگران ، بررسی درخواست کارکنان از طریق 
تنظیم صورتجلسات کمیته در صورت شرایط احراز کارکنان(   ، بندی مشاغل کارگری  کتاب طرح طبقه 
درخواست کارکنان در کمیته طرح طبقه بندی مشاغل کارگری ارتقاء گروه و تغییر شغل )پست( می باشد.

  در صورت لزوم انجام فرم سوابق خدمتی و فرم شورای اداری و استخدامی
  انجام نامه های گزینش کارکنان و سازمان های وابسته

 بررسی مشکالت سیستم رایورز و مکاتبه جهت اصالح آن
  صدور گواهی اشتغال نیروهای شرکتی جهت )تبدیل وضعیت( و ارسال به استانداری   

 تکمیل و ارسال مدارک نیروهای شرکتی و قراردادی به استانداری   
  اسکن و بایگانی کلیه مدارک و پرونده های پرسنلی شاغل در شهرداری مرکزی و مناطق یک و دو

 اسکن کلیه احکام کارگزینی سازمان های تابعه شهرداری
 ثبت مشخصات پرسنل جدید الورود به سیستم رایورز

  افزایش ساالنه حقوق )کارمندی، کارگری(
  افزایش حق مسکن کارگران

  بررسی گروه های شغلی پرسنل
  ارتقاء گروه

  انتصاب 
  حق اوالد –  برقراری حقوق پرسنل مامور بخدمت

  قطع رابطه پرسنل جهت انتقالی و بازنشستگی
  تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگری کارگر و کارمند رسمی به تعداد 

  تغییر شعبه، تغییر محل کار طبق ابالغ های صادره

 گزارش عملکرد مدیریت سرمایه انسانی 

صدور احکام کارگزینی 
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 صدور احکام ارتقاء
 صدور احکام انتصاب

 صدور احکام معوقه کارگران
 صدور احکام حق جبهه کارگران

 صدور احکام معوقه کارگران و کارمندان
 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

 
 ارسال آمار به سازمان ها و ادارات استان 

 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  
 آموزش مقدماتی و پاسخ دهی و ارائه مطالب و تجارب به کلیه سازمان های وابسته به شهرداری به 

صورت تلفنی و حضوری
 پاسخ دهی به بانکها در خصوص کسورات بانکی

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

 انجام نامه های ضمانت ، معرفی به بانک ، گواهی اشتغال به کار ، تاییدیه تحصیلی کارکنان 
 برقراری کسر حقوق شاغلین   

 پاسخ دهی کلیه نامه ها و مکاتبات در حوزه کارگزینی   
 بروز رسانی سامانه کارکنان دولت )آمارنامه( با ثبت مشخصات ایثارگری

  صدور احکام کارمندان قطعی که به تازگی به رسمی قطعی تبدیل وضعیت گردیده اند.
 صدور احکام پرسنل شرکتی که به تازگی به قراردادی تبدیل وضعیت گردیده اند.

 تشکیل پرونده پرسنلی واسکن نیروهای قراردادی که به رسمی تبدیل وضعیت گردیده اند.
 تشکیل پرونده پرسنلی واسکن شرکتی که به قراردادی تبدیل وضعیت گردیده اند.

  اسکن پرونده پرسنلی انتقالی از سازمان های تابع و مناطق .
 شرکت در جلسات شکوائیه پرسنل در اداره کار.

 تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و ایثارگر

اصالح احکام

مکاتبات با دستگاه های برون سازمانی 
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 سرویس 60 دستگاه کولر شهرداری و شورای اسالمی شهر

 سرویس 3 دستگاه آسانسور مرکزی
 رنگ آمیزی درب نگهبانی
 رنگ آمیزی درب بایگانی

 رنگ آمیزی پایه کولرها
 تعویض گلدان های شهردرای مرکزی  درب ورودی

 شستشوی هفتگی محوطه شهرداری
 

 تمدید بیمه نامه های تکمیلی درمان، عمر و حادثه، شهروندی، ساختمان های اداری، اموال و تجهیزات 
– خودروها

 پیگیری و صدور بیمه نامه های احداث ساختمان منطقه دو
 پیگیری تفاهم نامه رستوران ها

 پیگیری تفاهم نامه فروشگاه دیجیتال
 پیگیری تفاعم نامه شرکت اسنوا )خرید لوازم خانگی (

 صدور نامه های تولد پرسنل
 صدور نامه های خرید عینک از مراکز طرف طرف قرارداد

 برقراری وام 4% جهت کارکنان به صورت ماهانه 
 پاسخگوئی و ارسال مدارک به هیئت تخلفات اداری استانداری بوشهر

 پیگیری قطع حقوق وظیفه بگیران تا مرحله برقراری مجدد حقوق
 پیگیری سختی و زیان از سازمان تامین اجتماعی و اداره کار

 پیگیری بروزرسانی سیستم حضور و غیاب سازمان های تابعه
 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  

 پیگیری پرداخت هزینه مشاغل سخت و زیان آور  
 جمع آوری و محاسبه مرخصی پرسنل

اداره خدمات اداری

اداره رفاه و بهداشت 
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اداره 
ذیحسابی
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اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای ) استانی( از محل بودجه 1400 
هزینه کرد تخصیص اعتبار عنوان پروژه عنوان طرح ردیف

0 0 تکمیل پارک ریشهر 1.000.000.000 ایجاد و توسعه فضای سبز 
و پارکهای عمومی شهر 

بوشهر
1

0 0 پارک لیان 30.000.000.000

0 8.000.000.000 ریال 
اوراق 10.000.000.000 ریال

مطالعه و اجرای زیرساخت 
های مورد نیاز قبرستان 

جدید بوشهر

تسهیالت و تاسیسات 
شهری بوشهر 2

 50.000.000.000 50.000.000.000  150.000.000.000 احداث تقاطع غیرهمسطح 
مطهری

توسعه و بهبود شبکه
حمل و نقل درون شهری 

شهر بوشهر
3

0 0 30.000.000.000 تکمیل زیرسازی و آسفالت 
کوچه های شهر بوشهر

50.000.000.000 50.000.000.000 170.000.000.000 اجرای خ سرتل به تنگک 
سوم فاز 1

0 0 900.000.000 تکمیل خ 42 متری 
خواجه ها

0 20.000.000.000 40.000.000.000
تهیه و نصب عالئم و 

تجهیزات پایش تصویری و 
ترافیکی در شهر بوشهر

0 2.151.000.000 2.987.000.000 بازسازی 4 دستگاه 
اتوبوس فرسوده

0 10.000.000.000
وجه نقد . اوراق 15.000.000.000 اجرای کانال خروجی خ 

معاینه فنی

اصالح شبکه جمع آوری و 
دفع آبهای سطحی شهر 

بوشهر
4

0 0 3.000.000.000 اجرای یادمان شهدای 
گمنام پارک شغاب بوشهر

طرح بهسازی و مرمت 
گلزار شهیدان)شهدای 
گمنام( شهر بوشهر 

5

0 45.281.250.000 45.281.250.000
آسفالت  کوچه های شهر حواله قیر آسفالت معابر شهرها 

)اعتبار ملی( 6

0 18.900.000.000 خرید ماشین آالت و  18.900.000.000
تجهیزات 

کمک به توسعه و نوسازی 
ناوگان حمل و نقل 
عمومی )اعتبار ملی(

7

100.000.000.000 204.332.250.000 517.068.250.000 جمع کل
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امور
قراردادها
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مبلغ معامله  شرح کلی نیاز شماره  نیاز ردیف 
وضعیت پرونده طرف قرارداد) ریال ( 

خرید رنگ جدولی جهت رنگ 11100005701000006
در مرحله خرید و اجراشرکت پوشش اکسیر پارسه 1,364,400,025آمیزی جداول سطح شهر 

21100005701000019
پروژه اجرای کانال دفع آبهای 

سطحی نیروگاه گازی تا راستگرد 
تقاطع آزادی 

 ابالغ قرارداد به شماره 10714 مورخه شرکت پرشین راه سیراف3,127,051,296
 1400/06/06

ابالغ قرارداد به شماره 7338 مورخه شرکت فالت افکن البرز 2,400,000,000اجرای دور برگردان امام علی 31100005701000025
1400/04/15

41100005701000023
اجرای موزائیک فرش پیاده رو 

خیابان اعتمادیه ، رایانی و  ورودی 
تنگک یک 

ابالغ قرارداد به شماره 8586 مورخه شرکت پایا ارگ کوه مند 5,800,000,000
1400/05/02

اجرای درپوش کانال خیابان 51100005701000021
ابالغ قرارداد به شماره 9419 مورخه شرکت پرشین راه سیراف 2,822,510,827پارسیان بوشهر 

1400/05/12

61100005701000022
اجرای تعمیرات و بهسازی مقطعی 

کانیو، کانال سنگ جدول و 
موزائیک پیاده رو منطقه دو 

در مرحله ابالغ قراردادشرکت کاژه بتن شهر 6,138,149,977

پروژه تکمیل کانال و دال روی 71100005701000024
ابالغ قرارداد شرکت  پایا ارگ کوه مند 5,635,809,323کانال بتن مسلح 

81100005701000020

پروژه تعمیرات و بهسازی پیاده رو 
جهت تردد معلولین و سالخوردگان 
حدفاصل خیابان شهید ماهینی تا 

پارک شغاب

 ابالغ قرارداد  به شماره 19789 مورخه شرکت رهاب سازه 3,039,909,833
1400/09/23

91100005701000034
 خرید خدمات مشاوره  جهت  

طراحی ساختمان  شهرداری منطقه 
یک 

 امضا قرارداد به شماره 12903 مورخه ساختار سنج آذر 1,575,280,000
1400/06/31

خرید سامانه نرم افزاری میز خدمت 101100005701000031
شرکت راهکارهای هوشمند 1,950,000,000شهرداری بوشهر 

در مرحله امضا قرارداد سامیز 

ابالغ قرارداد به شماره 6545 مورخه ایمن گستر بوشهر 452,496,649تعمیر زمین فوتبال ساحلی 111100005701000018
 1400/04/06

اجرای موزائیک فرش حاشیه  تپه 121100005701000017
ابالغ قرارداد به شماره 11991 مورخه ایمن گستر بوشهر 686,611,769شمالی دره ریشهر 

 1400/06/21

آمار استعالمات سال 1400
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مبلغ معامله  شرح کلی نیاز شماره  نیاز ردیف 
وضعیت پرونده طرف قرارداد) ریال ( 

خرید ست بدنسازی و ورزشی 131100005701000050
امضا صورت جلسه کمیسیون  - اعالم شهر آذین ماه نگار4,994,000,004جهت نصب در پارکهای سطح شهر 

برنده به شماره 11328

امضا صورت جلسه کمیسیونصنعت تردد پایا پایدار5,171,700,000خرید تابلو و عالئم ترافیکی 141100005701000047

انجام خدمات  تست نفوذ شبکه 151100005701000046
امضا صورت جلسه کمیسیونامن نگر سامان1,015,000,000های شهرداری بندر بوشهر 

خرید آهن آالت جهت شهرداری 161100005701000045
اتمام یافته پاراتک پارسیان صنعت 6,091,411,000منطقه یک 

171100005701000043

پروژه ارتقاء سامانه های ارتباطی 
)بیسیم و سامانه 125( سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 

بندر بوشهر 

در مرحله خریداری و اجراستشرکت پویا رهیافت نسل برتر5,484,000,000

تفتان سبز خودرو ایرانیان منطقه 3,890,000,000خرید خودرو برقی 181100005701000040
اتمام یافته آزاد چابهار

ساختمانی تاسیساتی ایمن 2,405,225,435اجرای تکمیل نرده پایگاه هوایی 191100005701000030
امضا قراردادگستر بوشهر

 خریدآهن آالت مورد نیاز 201100005701000053
در مرحله خریداری و اجراستکار و ایده راتین 3,638,621,600شهرداری منطقه 2

راه اندازی بخشی از فاز 2 پایش 211100005701000055
شرکت مبتکران صنعت لیان 3,583,650,000تصویری 

ابالغ قرارداد پارس

برون سپاری  پایش تصویری 221100005701000062

برون سپاری پشتیبانی پایش 231100005701000058
شرکت مبتکران صنعت لیان 2,620,000,000تصویری 

پارس
مرحله تکمیل امضاء صورتجلسه 

کمیسیون 

در مرحله امضاء صورتجلسه کمیسیونخرید جی پی اس مولتی فرکانس241100005701000059

251100005701000064
هوشمند سازی و نور پردازی 

چراغهای  فرماندهی تقاطع های 
منطقه 2 

در مرحله امضاء صورتجلسه کمیسیون

261100005701000063
خرید تجهیزات  چراغهای راهنمایی 

و رانندگی تقاطع های منطقه 1 
شهر بوشهر

بدلیل نقص در بارگزاری اسناد ، مردود 
و منتهی به نتیجه نگردید

خرید مخزن آب پلی اتیلن 25هزار 271100005701000070
امضاء صورتجلسهمحمد جمالی2/645/000/000لیتری

اصالح رفیوژ خیابان صلح آباد حد 281100005701000067
 ابالغ قرارداد به شماره 19969 مورخه شرکت پایا ارگ کوه مند     5/618/000/000فاصل خیابان صدرا تا هجرت

1400/09/25
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مبلغ معامله  شرح کلی نیاز شماره  نیاز ردیف 
وضعیت پرونده طرف قرارداد) ریال ( 

تکمیل پارک کوچه شهید فشنگ 291100005701000068
شرکت ساختمانی  آلتای بتن 5/976/458/438 ساز

آرتا 
ابالغ قرارداد به شماره 20688 مورخه 

1400/10/20

اجرای توسعه فضای سبز کوی 301100005701000069
در مرحله ابالغ قرارداد شرکت پایا ارگ کوه مند     4/500/000/000نیایش

31    1100005701000073

اجرای مناسب سازی معابر جهت 
تردد معلولین و سالخوردگان و 

بهسازی پیاده رو حدفاصل خیابان 
شهید ماهینی تا پارک شغاب  

 ابالغ قرارداد به شماره 19789 مورخه شرکت ایمن گستر بوشهر    4/155/652/439
1400/09/23

اجرای کانال دفع آبهای سطحی مهر 1100005701000074    32
در مرحله ابالغ قرارداد شرکت فالت افکن البرز     523/250/000/000 تا سه راه  سر تل  

33    1100005701000092
خرید روغن مورد نیاز تعمیرگاه 
شهرداری جهت ماشین آالت 

سنگین ) اداره فنی امانی (    
روغن فروشی عبدالرحیم  2,722,208,000

امضاء صورتجلسه کمیسیونکامیاب  

اجرای پالستر دیوار حد فاصل 1100005701000090    34
ابالغ قرارداد به شماره 20331 مورخ شرکت  سازند بنای ماهان  785/000/000دادسرای نظام تا سه راه باهنر    

29/09/1400

35    1100005701000093
ارتقاء خط های اضطراری 125 

)اتصال و بهره برداری مرکز 125 به 
بستر فیبر نوری ( 

در حال انجام کار و تحویل پویا ارتباطات سیراف  714,255,000

361100005701000020
اجرای تعمیرات و بهسازی مقطعی 

کانیو، کانال سنگ جدول و 
موزائیک پیاده رو منطقه دو 

با توجه به اینکه قیمت پیشنهادی  باال شرکت رهاب سازه 
بوده ، تصمیم بر برگزاری مناقصه شد 

خرید تجهیزات توسعه فاز اول 371100005701000086
مرحله تکمیل امضاء صورتجلسه مبتکران صنعت لیان پارسپایش تصویری 

کمیسیون 

اجرا شدقطعات بتنی آرش1/900/000/000خرید بوالرد راه بند38

زنده گیری سگهای بالصاحب در 391100005701000075
ابالغ قرارداد به شماره 1056 مورخ مراقبان جاوید محیط زیستسطح شهر 

1400/01/23

دیوارکشی  در محوطه کمپ  401100005701000026
اعالم برنده به شماره 9387 مورخ شرکت زیبا بنای شهاب سیرافسگهای بالصاحب

1400/05/11

تکمیل ساختمان الحاقی شهرداری 411100005701000007
انجام نگردید باطل شدشرکت سفید کوه بتن بوشهر 2,276,589,331بندر بوشهر 

421100005701000004
بهسازی و رنگ آمیزی تعداد 228 

پایه ی روشنایی  طرح بادبانی 
نصب شده در نوار ساحلی  

انجام نگردید و باطل شد 542,330,100
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مبلغ معامله  شرح کلی نیاز شماره  نیاز ردیف 
وضعیت پرونده طرف قرارداد) ریال ( 

خرید رنگ جدولی جهت رنگ 431100005701000006
در مرحله خرید و اجراشرکت پوشش اکسیر پارسه 1,364,400,025آمیزی جداول سطح شهر 

اجرای دیوارکشی در محوطه کمپ 441100005701000026
باطل شد  سگهای بالصاحب 

451100005701000011
تهیه و بارگیری و حمل مصالح 
) سنگ جدول ، ماسه ، سیمان و 

موزائیک (
انجام نگردید   

اجرای پیاده رو خیابان سلمان 461100005701000002
انجام نگردید  فارسی  ) پشت امامزاده جعفر ( 

471100005701000019
پروژه اجرای کانال دفع آبهای 

سطحی نیروگاه گازی تا راستگرد 
تقاطع آزادی 

در مرحله ابالغ قراردادشرکت پرشین راه سیراف3,127,051,296

ابالغ قرارداد شرکت فالت افکن البرز 2,400,000,000اجرای دور برگردان امام علی 481100005701000025

491100005701000023
اجرای موزائیک فرش پیاده رو 

خیابان اعتمادیه ، رایانی و  ورودی 
تنگک یک 

ابالغ قرارداد پایا ارگ کوه مند 5,800,000,000

اجرای درپوش کانال خیابان 501100005701000021
ابالغ قرارداد پرشین راه سیراف 2,822,510,827پارسیان بوشهر 

511100005701000022
اجرای تعمیرات و بهسازی مقطعی 

کانیو، کانال سنگ جدول و 
موزائیک پیاده رو منطقه دو 

در مرحله ابالغ قراردادشرکت کاژه بتن شهر 6,138,149,977

پروژه تکمیل کانال و دال روی 521100005701000024
ابالغ قرارداد شرکت  پایا ارگ کوه مند 5,635,809,323کانال بتن مسلح 

531100005701000020

پروژه تعمیرات و بهسازی پیاده رو 
جهت تردد معلولین و سالخوردگان 
حدفاصل خیابان شهید ماهینی تا 

پارک شغاب

در مرحله ابالغ قراردادشرکت رهاب سازه 3,039,909,833

541100005701000033
پروژه اجرای دوربین های کنترل 

سرعت  ) پالک خوان ( ورودی و 
خروجی شهر )تنگک سوم (

انجام نگردید 1,748,000,000

551100005701000034
 خرید خدمات مشاوره  جهت  

طراحی ساختمان  شهرداری منطقه 
یک 

در مرحله امضا قرارداد ساختار سنج آذر 1,575,280,000
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مبلغ معامله  شرح کلی نیاز شماره  نیاز ردیف 
وضعیت پرونده طرف قرارداد) ریال ( 

خرید سامانه نرم افزاری میز خدمت 561100005701000031
شرکت راهکارهای هوشمند 1,950,000,000شهرداری بوشهر 

در مرحله امضا قرارداد سامیز 

571100005701000028

پپروژه ارتقاء سامانه های ارتباطی 
)بیسیم و سامانه 125 ( سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی 

شهرداری بندر بوشهر 

انجام نشد و مجدد بارگزاری گردید 4,981,000,000

ابالغ قرارداد ایمن گستر بوشهر 452,496,649تعمیر زمین فوتبال ساحلی 581100005701000018

اجرای موزائیک فرش حاشیه تپه 591100005701000017
ابالغ قرارداد ایمن گستر بوشهر 686,611,769شمالی دره ریشهر 

خرید تجهیزات جهت نورپردازی خ 601100005701000013
شرکت صنایع برقی آذرخش 4,911,300,030رئیسعلی دلواری 

انجام نگردید بوشهر 

خرید ست بدنسازی و ورزشی 611100005701000050
امضا صورت جلسه کمیسیون شهر آذین ماه نگار4,994,000,004جهت نصب در پارکهای سطح شهر 

امضا صورت جلسه کمیسیونصنعت تردد پایا پایدار5,171,700,000خرید تابلو و عالئم ترافیکی 621100005701000047

انجام خدمات تست نفوذ شبکه 631100005701000046
امضا صورت جلسه کمیسیونامن نگر سامان1,015,000,000های شهرداری بندر بوشهر 

خرید آهن آالت جهت شهرداری 641100005701000045
اتمام یافته پاراتک پارسیان صنعت 6,091,411,000منطقه یک 

651100005701000043

پروژه ارتقاء سامانه های ارتباطی 
)بیسیم و سامانه 125 ( سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی 

شهرداری بندر بوشهر 

در مرحله خریداری و اجراستشرکت پویا رهیافت نسل برتر5,484,000,000

تفتان سبز خودرو ایرانیان منطقه 3890000000خرید خودرو برقی 661100005701000040
اتمام یافتهآزاد چابهار

ساختمانی تاسیساتی ایمن 2405225435اجرای تکمیل نرده پایگاه هوایی 671100005701000030
امضا قراردادگستر بوشهر

681100005701000038
اصالح در پوش بتن مسلح خیابان 

طالقانی حد فاصل سه راه شیالت تا 
گمرک  فاز 

انجام نگردید   
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مبلغ معامله  شرح کلی نیاز شماره  نیاز ردیف 
وضعیت پرونده طرف قرارداد) ریال ( 

691100005701000061
خرید تجهیزات چراغهای راهنمایی 

و رانندگی تقاطع های منطقه 1 
شهربوشهر 

در حال حاضر در سامانه قرار دارد  

تهیه مخزن آب پلی اتیلن 25 هزار 701100005701000070
کنسل گردیدمحمد جمالی2,645,000,000لیتری 

711100005701000064
هوشمندسازی و نور پردازی 

چراغهای  فرماندهی تقاطع های 
منطقه 2 

بصورت مناقصه برگزار شد  

خرید آهن آالت جهت شهرداری 721100005701000053
   منطقه دو  

731100005701000073

 اجرای مناسب سازی معابر جهت 
تردد معلولین و سالخوردگان و 

بهسازی پیاده رو حدفاصل خیابان 
شهید ماهینی   تا پارک شغاب

ابالغ قرارداد به شماره 19789 مورخ ایمن گستر بوشهر 4/155/652/439
1400/09/23

خرید و اجرا گردید فروشگاه قطعات بتنی آرش1,900,000,000خرید بوالرد راه بند741100005701000147

خرید کف پوش بتنی 6 سانتیمتری 751100005701000152
مرحله انجام کار شرکت شهر آرا بتن ارم جنوب4,682,340,000) محوطه چرخ فلک (

خرید وسایل جهت روشنایی کمپ 761100005701000153
در حال حاضر در سامانه قراردارد /   دهکده گردشگری

اجرای تعمیرات کفسازی و جداره 771100005701000157
 پژواکسازه صبا دشت5,240,413,578دهکده گردشگری بوشهر 

اجرای خرید تجهیزات ابزار و لوازم 782100005701000010
 صنایع برقی آذرخش2,930,215,000مورد نیاز کمپ نوروزی شغاب 

791100005701000149
اجرای نمازخانه و سرویس 

بهداشتی ضلع جنوبی بلوار امام 
علی )ع(به سمت میدان غدیر

 فوالد بنای بوشهر 6,328,575,118

اجرای خط کشی محوری معابر 801100005701000148
ابالغ قراردادبه شماره 28342 به شماره مارین پارت کارون4/344/538/752سطح شهر 

1400/12/24

 اسپادانا صنعت گلدشت4,820,000,000خرید یک دستگاه ژنراتور دیزلی811100005701000150
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مبلغ معامله  شرح کلی نیاز شماره  نیاز ردیف 
وضعیت پرونده طرف قرارداد) ریال ( 

821100005701000143
احداث سرعتکاه های سنگی در 

معابر  در راستای آرام سازی جریان 
ترافیک 

 ایمن گستر بوشهر 3,034,700,000

831100005701000134
برون سپاری خدمات پشتیبانی 
و نگهداری دوربین های پایش 

تصویری
 ابر پردازش آسیا 2,400,000,000

841100005701000129
پروژه آشکار سازی سرعتکاهها 
و رنگ آمیزی عالئم و تجهیزات 

ترافیکی معابر سطح شهر
 فالت افکن البرز 2,958,000,000

اجرای ایزوگام سقف ترمینال 851199005701000090
ابالغ قرارداد  به شماره 4799 مورخ سفید کوه بتن بوشهر 4/323/510/555مسافربری بوشهر

1400/03/11

کلوزهای بیمه ای رو گذر شهید  86
ابالغ بیمه نامه به شماره 26420 مورخ بیمه پارسیان  سردار سلیمانی 

1400/12/04

اجرای پارتیشن بندی ساختمان 8711000005701000120
اعالم برنده به شماره 24921 مورخ صنایع فلزی بوشهر رحمانی 1/116/500/000اداری آرامستان وادی الرحمه 

 1400/11/18

اجرای بخشی از ساحل سازی پارک 8811000057010000108
ابالغ قرارداد شماره 25762 مورخ سفید کوه بتن بوشهر 6/070/226/294مروارید

1400/11/27

پروژه بهسازی و تکمیل موزائیک  89
 پایا ارگ کوه مند  فرش پیاده روهای سطح منطقه دو

901100005701000102
خرید خدمات مشاور جهت مطالعه 

و طراحی ایستگاه آتش نشانی 
شهرک نیایش

 شرکت راد پی گستر امروز  

911100005701000081
پروژه اصالح در پوش بتن مسلح 
خیابان طالقانی حدفاصل سه راه 

شیالت تا گمرک فاز 1 
ابالغ قراردادراه و اختمانی آرمین بتن باختر 3/461/385/805

921100005701000093
ارتقاء خطهای اضطراری 125 ( 

اتصال وبهره برداری مرکز 125 به 
بسترفیبرنوری (

اعالم برنده ب هشماره 21458 مورخ پویا ارتباطات سیراف714/255/000
1400/10/12

931100005701000092
خرید روغن مورد نیاز تعمیرگاه 
شهرداری جهت ماشین آالت 

سنگین ) اداره فنی امانی (
روغن فروشی  عبدالرحیم 2/722/208/000

کامیاب 
اعالم برنده به شماره 20951 به تاریخ 

1400/10/05
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شماره عنوان مناقصه ردیف 
فراخوان 

محل تامین 
اعتبار 

مبلغ برنده مناقصه 
)ریال ( 

شرکت برنده 
مناقصه 

شماره 
قرارداد

تاریخ 
مدت قراردادقرارداد

1
اجرای کانال دفع آبهای سطحی 
نیروگاه گازی تا راستگرد تقاطع 

آزادی ب
3 ماه شمسی 107141400/06/06پرشین راه سیراف 3,127,051,296داخلی استعالم بها 

2
مطالعات مرحله اول و دوم 

2 ماه شمسی 129031400/06/31ساختار سنج آذر 1,575,280,000داخلی استعالم بها ساختمان شهرداری منطقه یک 

3
اجرای پشتیبانی سامانه مالی و 

مهندسی رایورز 5,757,305,040داخلی واگذاری اداری رایورز
1 سال شمسی148271400/07/26شیراز 

4
خرید شش دستگاه حمل زباله 
606 قابل نصب روی شاسی 

هیوندا 8 تن
تولیدی تحقیقاتی 16,219,200,000داخلی ترک تشریفات 

1 ماه شمسی 142011400/07/18مبارز 

1 ماه شمسی 115251400/06/15ایمن گستر بوشهر 2,405,225,435داخلی استعالم بها تکمیل نرده هوایی 5

6

خرید خدمات مشاوره خرید 
خدمات مشاور جهت انجام 

خدمات نظارت گذر سرتل به 
تنگک شهر بوشهر

مهندسین مشاور 40,508,084,976داخلی مناقصه عمومی 
24 ماه شمسی 116971400/06/17رهاب 

7
مناقصه عمومی یک مرحله ای 

اجرای کانیو،زیرسازی و آسفالت 
قسمتی از کوچه های منطقه دو

9 ماه شمسی 109741400/06/09کاژه بتن شهر 87,262,255,822داخلی مناقصه عمومی 

8
مناقصه عمومی یک مرحله ای 
اجرای زیر سازی و آسفالت 
کوچه های سطح شهر فاز 1

3 ماه شمسی109721400/06/09کاژه بتن شهر 51,590,459,205داخلی مناقصه عمومی 

9
خرید خدمات مشاوره عامل 

چهار سازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات شهرداری بوشهر

ماده 24 - 
1 سال شمسی109751400/06/09معیار سنجش لیان 3,944,646,448داخلی واگذاری 

10
مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تراش و روکش آسفالت خیابان 

عالی آباد
3 ماه شمسی109731400/06/09کاژه بتن شهر 21,732,632,685داخلی مناقصه عمومی 

11
مناقصه عمومی یک مرحله ای 
بهسازی معابر محله بهبهانی 

فاز سه
4 ماه شمسی 125351400/06/28فالت افکن البرز 18,249,119,520داخلی مناقصه عمومی 

12
مناقصه عمومی یک مرحله ای 
بهسازی معابر منتهی به خیابان 

انقالب
رهنوردان دهکده 10,271,519,513داخلی مناقصه عمومی 

3 ماه شمسی128131400/06/30جهانی لیان 

13

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
اجرای آسفالت کوچه های 
تنگک ها )سکونتگاه های 

غیررسمی(

اطلس نگین 14,900,000,000ملیمناقصه عمومی 
2 ماه شمسی 85571400/06/31شمس 

لیست قراردادهای ابالغ شده از ابتدای سال 1400 
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14
مناقصه عمومی یک مرحله ای 
اجرای تابلوهای تقاطع غیر 

همسطح آزادی
سیما نگاران 9,630,210,625داخلی مناقصه عمومی 

54 روز کاری 113181400/06/14حصار ایمن 

15
مناقصه عمومی یک مرحله ای 
اجرای یادمان شهدای پارک 

شغاب شهر بوشهر
آروین عمارت 6,117,222,023استانی ترک تشریفات 

4 ماه شمسی 127321400/06/29تکین ساخت 

16
مناقصه عمومی یک مرحله ای 
اجرای قطعه دوم گذر سرتل به 

تنگک شهر بوشهر
پردیس اسکلت 308,940,000,000استانی مناقصه عمومی 

12 ماه شمسی 125041400/06/27بوشهر 

توسعه عمران 8,000,000,000داخلی مناقصه عمومی خرید نیمکت و گلدان شهری 17
ا ماه شمسی 138851400/07/12پرتو پاسارگاد 

18
خرید سطل زباله شهری و 
مبلمان بافت تاریخی شهر 

بوشهر
توسعه عمران 9,999,500,000داخلی مناقصه عمومی 

ا ماه شمسی 138861400/07/12پرتو پاسارگاد 

19

مناقصه عمومی همزمان با 
ارزیابی )فشرده( یک مرحله ای 

تکمیل روگذر شهید سردار 
سلیمانی شهر بوشهر

21 ماه شمسی 137241400/07/11شمس عمران 830,000,000,000استانی مناقصه عمومی 

دریادالن امواج 5,998,405,860داخلی استعالم بها زنده گیری سگهای بالصاحب 20
6 ماه شمسی 174691400/08/28جنوب 

21
اجرای کانال دفع آبهای سطحی 

3 ماه شمسی 197931400/09/23فالت افکن البرز 3,250,000,000داخلی استعالم بها مهر 52 تا سه راه سرتل

22
اصالح رفیوژ خیابان صلح 

آباد حد فاصل خیابان صدرا تا 
هجرت

2 ماه شمسی 199691400/09/25پایا ارگ کوه مند 5,618,000,000داخلی استعالم بها 

23
اجرای توسعه فضای سبز کوی 

3 ماه شمسسی199631400/09/24پایا ارگ کوه مند 4,500,000,000داخلی استعالم بها نیایش 

24
خدمات نگهداری سرویس های 

1 سال شمسی184801400/09/08خوش نگین لیان 36,865,025,532داخلی مناقصه عمومی بهداشتی سطح شهر بوشهر

ایمن سازه زیبا 3,914,650,000داخلی استعالم بها خرید تابلو ترافیکی 25
1 ماه شمسی 183271400/09/07منظر پارس 

26

خصوص اجرای مناسب سازی 
معابر جهت تردد معلولین و 

سالخوردگان و بهسازی پیاده رو 
حدفاصل خیابان شهید ماهینی 

تا پارک

3 ماه شمسی 197891400/09/23ایمن گستر بوشهر 4,155,652,439داخلی استعالم بها 

27
مناقصه عمومی یک مرحله 

ای بازسازی کامل 20 دستگاه 
اتوبوس فرسوده

اسکله نشینان 11,999,040,040داخلی مناقصه عمومی 
شش ماه 194901400/09/21سوری

شمسی

28
مناقصه عمومی یک مرحله 

ای اجرای ساختمان شهرداری 
منطقه دو

18 ماه شمسی 266801400/12/08راسک396,145,413,682داخلی مناقصه عمومی 
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29
مناقصه عمومی یک مرحله ای 
اجرای کانال جاده نیروگاه اتمی 
از دلیران 21 تا کانال معاینه فنی

شش ماه 235691400/11/03فالت افکن البرز 30,138,697,497داخلی مناقصه عمومی 
شمسی

30
مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید تجهیزات پشتیبان گیری 

سامانه های شهرداری
مبتکران صنعت 9,618,900,000داخلی مناقصه عمومی 

15روزکاری214561400/10/12لیان

31
اجرای توسعه فضای سبز کوی 

3 ماه شمسی 199631400/09/24پایا ارگ کوه مند 4,500,000,000داخلی استعالم بها نیایش

32

خصوص اجرای مناسب سازی 
معابر جهت تردد معلولین و 

سالخوردگان و بهسازی پیاده رو 
حدفاصل خیابان شهید ماهینی تا 

پارک شغاب

3 ماه شمسی 197891400/09/23ایمن گستر بوشهر 4,155,652,439داخلی استعالم بها 

33
اجرای کانال دفع آبهای سطحی 

3 ماه شمسی197931400/09/23فالت افکن البرز 3,250,000,000داخلی استعالم بها مهر 52 تا سه راه سرتل

34
مناقصه عمومی یک مرحله ای 
اجرای ادامه کانال گذر غرب 
رایانی تا ورودی خیابان ریشهر

سه ماه197941400/09/23فالت افکن البرز 6,442,035,311داخلی مناقصه عمومی 

35

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
اجرای تعمیرات و بهسازی 

مقطعی کانیو, کانال سنگ جدول 
و موزاییک پیاده رو

6 ماه 203301400/09/29فالت افکن البرز9,981,927,114داخلی مناقصه عمومی 

36
مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید تابلو و عالئم ترافیکی 
جهت نصب در سطح شهر

1 ماه شمسی 260141400/12/01صبا رخ شهر کرد 11,667,100,000داخلی مناقصه عمومی 

37
مناقصه عمومی یک مرحله ای 
اجرای قطعه اول گذر سرتل به 

تنگک شهر بوشهر
طراحان نگین 373,147,331,999استانی مناقصه عمومی 

12 ماه شمسی 220301400/10/18برج بنا 

38
 اجرای بخشی از ساحل سازی 

سفید کوه بتن 6070226294داخلی استعالم بها پارک مروارید
3 ماه شمسی 257621400/11/27بوشهر 

39
برون سپاری خدمات امور حمل 
و نقل سازمان حمل و نقل و بار 

و مسافر
1 سال شمسی204171400/09/29اردالن کوشا73,240,325,203داخلی مناقصه عمومی 

40
تکمیل پارک کوچه شهید فشنگ 

3 ماه شمسی 206881400/10/04آلتای بتن آرتا 5,976,458,438داخلی استعالم بها ساز 

41
خرید تجهیزات توسعه فاز اول 

مبتکران صنعت 6,014,304,000داخلی استعالم بها پایش تصویری شهرداری
1 ماه شمسی 225381400/10/22لیان 

42
پروژه تعمیرات و بهسازی 
مقطعی کانیو ، کانال سنگ 

جدول و موزائیک پیاده رو، ب
6 ماه شمسی 203301400/09/29فالت افکن البرز 9,981,927,114داخلی مناقصه عمومی 
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43
اجرای پالستر دیوار حد فاصل 
1 ماه شمسی 203311400/09/29سازند بنای ماهان 785,000,000داخلی استعالم بها دادسرای نظام تا سه راه باهنر

44
برون سپاری خدمات نقلیه 

شهرداری بندر بوشهر و مناطق و 
سازمانهای وابسته

12 ماه شمسی 246981400/11/16اردالن کوشا78,672,000,000داخلی مناقصه عمومی 

45
بهسازی و تکمیل موزاییک 

فرش پیاده روهای سطح شهر 
منطقه دو

4 ماه شمسی 263191400/12/03پایا ارگ کوه مند 5,900,000,000داخلی استعالم بها 

46
اصالح هندسی رفیوژ و مناسب 
سازی گذرگاه های عابر پیاده 

سطح شهر منطقه یک 
سفید کوه بتن 4,698,912,779داخلی استعالم بها 

2 ماه شمسی 257191400/11/27بوشهر 

47
خرید خدمات مشاور جهت 

مطالعه و طراحی ایستگاه آتش 
نشانی شهرک نیایش

راد پی گستر 393,680,000داخلی استعالم بها 
6 ماه شمسی 255291400/11/25امروز 

48

خرید خدمات مشاور جهت 
مطالعات دفع آبهای سطحی 

تقاطع غیر همسطح شهید سردار 
سلیمانی

255281400/11/25گزین سازه توس399,000,000داخلی استعالم بها 

49
واگذاری خانه خدمات اجتماعی 

آبشار نیک راد 4,680,296,170داخلی ترک تشریفات شهرداری بندر بوشهر
12 ماه شمسی 250751400/11/19خلیج فارس 

50
محوطه سازی و تکمیل بنای 
آروین عمارت 13,705,150,938داخلی مناقصه عمومی یادبود المان شهدای شغاب 

272781400/12/15تکین ساخت 

51
اصالح رفیوژ خیابان صلح 

آباد حد فاصل خیابان صدرا تا 
هجرت

2 ماه شمسی 199691400/09/25پایا ارگ کوه مند 5,618,000,000داخلی استعالم بها 

52
نوسازی و بهسازی چراغهای 

272771400/12/15شهر آذین ماه نگاه 9,418,600,000داخلی مناقصه عمومی فرماندهی 

53
حفظ و نگهداری فضای سبز 

286221400/12/26زیبا سازان گیتی 197,260,358,105داخلی مناقصه عمومی بوشهر منطقه یک

54
حفظ و نگهداری فضای سبز 

آماچ گستران 240,401,650,889داخلی مناقصه عمومی بوشهر منطقه دو 
286261400/12/26پاسارگاد 

55
جا به جایی تاسیسات برقی 
3231400/01/14افشان ماژین23,988,500,692داخلی مناقصه عمومی تقاطع شهید سردار سلیمانی 

56
پیاده رو سطح شهر پشت پارک 
286911400/12/28ایمن گستر بوشهر 11,522,850,000داخلی مناقصه عمومی بانوان و خیابان شهید خوشبخت 
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57
اجرای کانال و روکش آسفالت 

288581400/12/29کاژه بتن شهر 12,987,481,632داخلی مناقصه عمومی بوشهر توسکا 

58
مناقصه عمومی یک مرحله ای 
احداث زمین چمن مصنوعی 
پارک خیبر و سه راهی گمرک

سخت سازان 11,095,722,167داخلی مناقصه عمومی 
20201401/02/04سیراف 

مبتکران شهر 13,194,500,000داخلی مناقصه عمومی خرید وسایل بازی کو.دکان 59
275071400/12/16زیبای پارسیان 

60
نرم افزار یکپارچه شهرسازی و 

نوسازی 
روش تک 
285281400/12/25صفا رایانه 21,100,000,000داخلی گزینه ای 

286211400/12/26فالت افکن البرز 43,542,695,176داخلی مناقصه عمومی احداث گذر ادیان 61

62
اجرای خط کشی محوری معابر 

مارین پارت 4,344,538,752داخلی استعالم بها سطح شهر بوشهر
283421400/12/24کارون 

63
خرید مخازن زباله 770 لیتری 

به تعداد
500 عدد

مبتکران شهر 19,870,000,000داخلی مناقصه عمومی 
3 ماه شمسی 277641400/12/18زیبای پارسیان 

64
احداث سرعتکاه های سنگی 

در معابر در راستای آرام سازی 
جریان ترافیک

1 ماه شمسی 284641400/12/25ایمن گستر بوشهر 3,034,700,000داخلی استعالم بها 

65

آشکار سازی سرعتکاه ها و 
رنگ آمیزی عالئم

و تجهیزات ترافیکی معابر سطح 
شهر 

ا ماه شمسی 282461400/12/23فالت افکن البرز2,958,000,000داخلی استعالم بها 

66
اجرای نمازخانه و سرویس 
بهداشتی ضلع جنوبی بلوار 

امام علی
 288391400/12/29فوالد بنای بوشهر 6,328,575,118داخلی استعالم بها 

67
ایجاد کاربری ماشینهای آتش 

سازه گستر پایدار 39,505,200,000داخلی مناقصه عمومی نشانی
4 ماه شمسی 282951400/12/24سهند 

4,730,293,275,498جمع کل قراردادهای منعقد شده یا در دست ابالغ )ریال( 



معاونت
خدمات شهری
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  تعمیرات سرویس بهداشتی ها در سطح شهر
  خرید ست ورزشی به تعداد 14 ست 14 تکه و 2 ست 12 تکه ویژه توانیابان و جانمایی در پارکها، ساحل و گذرهای عمومی معابر پیاده

  خرید مبلمان شهری نیمکت و سطل زباله )تعداد 260 عدد سطل زباله ، 100 عدد نیمکت و 50 عدد گلدان (
  واگذاری خدمات نگهداری سرویس های بهداشتی سطح شهر بوشهر به تعداد 40 باب و 310 چشمه

  تجهیز و راه اندازی سه کمپ اسکان مسافر ویژه ایام نوروز



مدیریت
آرامستان ها
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  جمع آوری پسماند و نظافت گلزار مطهر شهداء 
  شستشو و گردگیری تابلوهای گلزار مطهر شهداء

  نایلکس گذاری روزانه مخازن زباله گلزار مطهر شهداء

  جمع آوری پسماندها و نظافت روزانه قطعه صالحین
  شستشوی هفتگی قطعه صالحین

  نایلکس گذاری روزانه مخازن زباله 
  جمع آوری نخاله باقی مانده قبور حفاری شد

  جمع آوری پسماندها و نظافت روزانه آرامستان
  نایلکس گذاری روزانه مخازن زباله 

  هرس شاخ و برگ درختان خطر آفرین آرامستان
  جمع آوری نخاله های به جامانده قبور

  شستشو و نظافت قطعه های موجود 
  آبیاری درختان به صورت یک روز درمیان
  گندزدایی خودرو های حمل متوفی روزانه

  گندزدایی سالن های عروجیان روزانه
  نایلکس گذاری مخازن زباله 

  مسطح سازی و نصب سنگ قبور اموات 
  حمل و انتقال متوفی های پذیرش شده 

  انجام کلیه خدمات پذیرش ، حمل ،تغسیل و تدفین متوفی 
  تشییع اجساد مجهول الهویه

  جدول کشی محوطه داخلی آرامستان 
  پارتیشن بندی ساختمان اداری 

  آسفالت راه منتهی به آرامستان وادی الرحمه

گلزار مطهر شهدا

قطعه صالحین

آرامستان بهشت صادق

آرامستان وادی الرحمه



معاونت 
معماری و 
شهرسازی



46

گــزارش عملکــرد شهرداری بندر بوشهر و سازمان های تابعه )6 ماهه دوم 1400(

   ایجاد تحول عظیم نرم افزاری و سیستماتیک شهرداری با جایگزینی سیستم سنتی به نرم افزار یکپارچه )صفا رایانه( مدیریتی 
صفا رایانه جهت شفاف سازی هرچه بیشتر و ارائه خدمات الکترونیک تحت وب به همشهریان عزیز و کلیه سازمانها و ارگانها از 

طریق شهروند سپاری و کاهش حداکثری مراجعات به شهرداری و افزایش امنیت اطالعات شخصی مردم
   جلسات متعدد با مشاورین بومی در خصوص هم اندیشی در مورد شرح خدمات، برآورد راهکارها در تعریف و تشکیل پروژه ها 

   اخذ مشاور شهرسازی جهت تهیه طرح تفصیلی موضعی موضوعی محالت جبری، صلح آباد، دواس، جاللی
   اخذ مشاور شهرسازی جهت تهیه کدهای ارتفاعی شهر بوشهر بر پایه مطالعات دفع آبهای سطحی

   اخذ مشاور شهرسازی جهت بروز رسانی مطالعات ساحل خصوصا در اراضی رهاسازی شده ساحل بدستور ریاست محترم جمهور
  تاسیس کمیته ساماندهی منظر شهری شهرداری بندر بوشهر در اجرای مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و مفاد 
تبصره 3 ماده 3 آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای، ملی و مقررات شهرسازی 

و معماری کشور مصوب 1378/10/12 هیات وزیران
  اصالح فنی و دقیق قدرالسهم خدمات و شوارع و تغییر کاربری در مصوبات شورای اسالمی شهر و تطبیق کامل با قانون و 
تغییرات زیر بنایی در رویکرد و فلوچارت پرونده های کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی بوشهر و تملکی شهرداری در جهت 

حفظ حقوق بیت المال و آحاد اشخاص حقیقی و حقوقی
  ایجاد تحول عظیم نرم افزاری و سیستماتیک شهرداری با جایگزینی سیستم سنتی به نرم افزار یکپارچه )صفا رایانه( مدیریتی 
صفا رایانه جهت شفاف سازی هرچه بیشتر و ارائه خدمات الکترونیک تحت وب به همشهریان عزیز و کلیه سازمانها و ارگانها از 

طریق شهروند سپاری و کاهش حداکثری مراجعات به شهرداری و افزایش امنیت اطالعات شخصی مردم
  پیگیری اخذ مصوبات تسهیل گر در پرونده مراجعین از کمیسیون ماده 5 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و جلوگیری از 

طرح پرونده های تکراری و کاهش حداکثری زمان صدور پروانه ساختمانی و فروش تراکم و تغییر کاربری
  پیگیری بازگشایی گذر 24 متری خواجه ها بطول تقریبی یک کیلومتر، ورودی از میدان خواجه ها به کمربندی محالت جنوبی 

تا امامزاده محمد باقر و تصویب مصالحه های اداره امالک و مستغالت در کمیسیون ماده 5
  طراحی و تصویب گذر پدافند غیر عامل محالت جنوبی از پارک موزه نیرو دریایی ) امامزاده( تا استادیوم ورزشی تنگک سوم 

در کمیسیون ماده 5 و اخذ مشاور شهرسازی
  پیگیری تصویب مطالعات ساماندهی ساحل بوشهر در محدوده طرح تفصیلی به کمیته ساماندهی سواحل استان و اخذ مشاور 

شهرسازی جهت بروز رسانی مطالعات
  پیگیری تبدیل کاربری و پیکربندی معابر سایت موشکی ریشهر و مناسب سازی قلعه تاریخی ریشهر و طراحی نقشه اراضی 

ارائه به کمیسیون به ماده 5 شورای های شهرسازی و معماری
  ساماندهی اداره کنترل نظارت از نظر بروز رسانی اطاعات گزارش دهی کارشناسان، کالسهای آموزشی، حضور غیاب سیستماتیک، 

ارتباط نرم افرازی با مدیران ارشد شهرداری
  پیگیری بازگشایی گذر 20 متری شهدای توحید جهت تسهیل ترافیک گذرهای جمع کننده و پخش کننده خیابان امام به عاشوری

  تشکیل جلسات سیما منظر:
  بررسی های موضوعی مطابق با وظایف کمیته

  بررسی و چالش های متعدد با پروژه های تعریف شده خارج از عرف اداری و خارج از حوزه معاونت شهرسازی بدون رعایت 
مسائل شهرسازی

  اخذ مشاور شهرسازی جهت تهیه طرح موضوعی بلند مرتبه سازی) برج سازی( در شهر بوشهر در شریان های اصلی درجه 
یک شهری.

امام صادق) ع( و مشاوران شهرسازی در  ندسا، سپاه  ارتش،  نیروی دریایی،  فرماندهی  نمایندگان  با  متعدد    جلسات مذاکره 
خصوص آزادسازی و طراحی و ... اراضی نظامی واقع سطح شهر

پروژه های شاخص سال 1400 تاکنون
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نماینده شرکت صفا رایانه به همراه همکاران مناطق در خصوص تنظیم گردش کارهای جاری در حوزه  با    جلسات متعدد 
شهرسازی و راه اندازی اولیه نرم افزار اصالح فرایند

  اعزام نماینده حوزه معاونت شهرسازی در جهت هم اندیشی و استفاده از تجربیات ایشان در خصوص موضوع تهیه نقشه پایه 
کد ارتفاعی، نقشه برداری با پهباد از سازمان نقشه برداری کل کشور جهت بروز رسانی نقشه هوایی و عکس های رقومی شهر 

بوشهر و پارسل بندی آن و کارتوگرافی جهت ممیزی امالک
  کارشناسی و جانمایی گل فروشی های واقع در ضلع جنوبی تقاطع غیر هم سطح آزادی و اخذ مصوبه شورای اسالمی شهر

  نقل و انتقال 9 پالک از اراضی تفکیک شده اراضی تعاونی نیروی انتظامی ) تعاونی حکمت( به نام شهرداری بندر بوشهر
  تغییر کاربری، تفکیک اراضی نظامی نیروی دریایی، ارتش واقع در سه راه بهمنی کوی امامزاده

 تعداد پروانه های صادره

تغییر نقشهتخریب و نوسازيتبدیلپروانه ساختماناضافه اشکوبآمار

8854124203تعداد

تعمیراتپایانکاردیوارکشيتمدید پروانهآمار

59923046تعداد

 تعداد گواهی های صادره  در شش ماهه دوم 1400

سایراستعالم
پاسخ استعالم دفتر 

خانه
پاسخ استعالم بانك پاسخ استعالم اداره ثبت آمار

410 1886 1018 107 تعداد

 تعداد  پرونده تخلف ساختماني منجر به صدور راي ماده 100 گردید

شش ماهه دوم سال 
1400

تعداد کل آراء
تعداد آراء 

جریمه
تعداد آراء غیر از 

جریمه
تعداد آراء 
اجرا شده

تعداد آراء اجرا 
نشده

بدوی منطقه یک 550 450 100 366 184

بدوی منطقه دو 710 669 41 394 316



48

گــزارش عملکــرد شهرداری بندر بوشهر و سازمان های تابعه )6 ماهه دوم 1400(

 آمار کمیسیون تجدیدنظر 

تعداد پرونده های بررسی 
نشده منطقه دو

تعداد پرونده های بررسی نشده 
منطقه یك

تعداد آراء صادره

270 180 20

 پرونده ساختماني مطرح شده 
در کمیته کارشناسی و کمیسیون ماده پنج شوراي عالي معماري و شهرسازي

تعدادعنوان

22کمیته کارشناسی کمیسیون ماده 5

5کمیسیون ماده 5

 گزارش هاي ارسالي توسط مهندسین ناظرساختماني

گزارش هاي ارسال شده توسط مهندسین ناظر به شهرداري بوشهر 

1756 برگ گزارشگزارش ناظرین سازه

1780  برگ گزارشگزارش ناظرین معماري

954 برگ گزارشگزارش ناظرین برق

779 گزارشگزارش ناظرین مکانیک

گزارش هاي تایید شده

1823   برگ گزارشگزارش هاي تایید شده 

3059    برگ گزارشگزارش هاي تخلف دار

امالك ثبت شده در سامانه مهندسین ناظر

88 مورد پایانکار صادر گردیده210 ملک جدید ثبت شده

16 پروندهتعداد پرونده هاي مطرح شده در شوراي انتظامي
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 تعداد نقشه معماري  ساختمان مورد  بررسي قرار گرفته
این آمار بدون تكرار و برگشت نقشه ها و به غير از بررسي پرونده هاي ارسالي به كميسيون ماده 5 مي باشد.

تعداد جلساتمتراژ)متر مربع(تعداد نقشه ها

66+449800024

 پروژه های در دست بررسی و کنترل نقشه ها

پروژهآدرسعنوان

تمام تجاری و دفتریمیدان امامنباتخور

تجاریخیابان امامزنگالنی

تجاریخبایان مطهریحمداوی 

تمام تجاری دفتریخیابان اماماحمدزاده

مجتمع درمانیامام علیموذن

100 واحد مسکونی )تعاونی مسکن(530 هکتاریآبشار دژ

تمام تجاری دفتریعاشوریدانشیان فرد

 مطالعات وبررسی و اجرای پروژه هاد در حوزه شهرسازی و کمیته سیما منظر

اقدامعنوان پروژه

طراحیسقا خانه

طراحی ساختمان مرکز پایش

طراحیمناسب سازی پارک ها) مادر، شغاب، فاطمیه(

طراحیساختمان پسماند

تائید طرح و عدم اجراساماندهی کیوسکهای شهر

طراحی طراحی المان شهدای گمنام

تائید طرح طراحی گذر در آرامستان امامزاده عبدالمهیمن

تائید طراحیاراضی رها ازی شده ساحل پارک شغاب با دستور ریاست محترم جمهور
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معاونت 
عمرانی و حمل و نقل 

و ترافیک
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 لیست پروژه های عمرانی معاونت امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک

عنوان پروژهردیف 
شماره 
قرارداد

ناظر پروژهدستگاه نظارتنام پیمانکار/مجریتاریخ قرارداد
پیشرفت 
فیزیکی

2511400/01/14بهسازی بازار قدیم - خیاط ها1
شرکت تندیس ساورز 

معصومی
%120مهندس افشونمعاونت عمرانی

2
خدمات مشاور انجام خدمات نظارت تقاطع 

28351400/02/19غیر همسطح شهید سردار سلیمانی
شرکت مهندسین مشاور فرا 

رهساز فن
%66مهندس صفازادهمعاونت عمرانی

3
اصالح کف سازی حد فاصل پارک باسیدون 

47981400/03/11تا ساختمان شورای اسالمی
شرکت فالت افکن 

البرز
%125مهندس افشونمعاونت عمرانی

1400/03/11 4799اجرای ایزوگام ترمینال مسافربری4
شرکت سفید کوه بتن 

بوشهر
%100مهندس حیدریمعاونت عمرانی

%100مهندس باطبیمعاونت عمرانیشرکت ایمن گستر بوشهر65451400/04/06تعمیر زمین فوتبال ساحلی5

%30مهندس عاشوریمعاونت عمرانیشرکت فالت افکن البرز73381400/04/15اجرای دور برگردان بزرگراه امام علی )ع(6

7
تعمیرات سرویس بهداشتی در سطح شهر 

84281400/04/29بوشهر ) منطقه یک و دو (
شرکت مهرآوران بزرگ 

خلیج فارس
%125مهندس فرخ پیمامنطقه 2

8
تکمیل کانال و دال روی کانال بتن مسلح 

85851400/05/02گذر مهر 64
شرکت پایا ارگ کوه 

مند
منطقه 2

مهندس 
%100سعیدی

9
اجرای موزاییک فرش پیاده رو 

خیابان اعتمادیه ، رایانی و ورودی تنگک 
1

%125مهندس عزیزیمنطقه 2شرکت پایا ارگ کوه مند86861400/05/02

10
اجرای درپوش کانال بتنی خیابان پارسیان 

%100مهندس فرخ پیمامنطقه 2شرکت پرشین راه سیراف94191400/05/12ریشهر

11
اجرای کانال دفع آبهای سطحی 

%100منطقه 2منطقه 2شرکت پرشین راه سیراف107141400/06/06نیروگاه گازی تا راستگرد تقاطع آزادی

12
اجرای زیر سازی و آسفالت کوچه های 

%98مهندس عاشوریمنطقه 1شرکت کاژه بتن شهر109721400/06/09سطح شهر فاز 1

منطقه 1شرکت کاژه بتن شهر109731400/06/09تراش و روکش آسفالت خیابان عالی آباد13
مهندس 
%110صفازاده

14
اجرای کانیو،زیرسازی و آسفالت
منطقه 2شرکت کاژه بتن شهر109741400/06/09قسمتی از کوچه های منطقه دو

مهندس 
%80عزیزی

15
انجام تهیه و نصب تابلوهای هدایت 

113181400/06/14مسیر تقاطع غیرهمسطح آزادی
شرکت سیما نگاران 

حصار ایمن
معاونت عمرانی

مهندس 
%120افشون

115251400/06/15تکمیل نرده پایگاه هوایی16
شرکت ایمن گستر 

بوشهر
منطقه 1

مهندس 
%100چارکی

17
خدمات مشاور انجام خدمات نظارت 

116971400/06/17گذر سرتل به تنگک
شرکت مهندسین 

مشاور رهاب
معاونت عمرانی

مهندس 
%50انصاری

18
اجرای گذر سرتل به تنگک سوم )قطعه 

معاونت عمرانیشرکت پردیس اسکلت125041400/06/27دوم(
مهندس 
%58انصاری

125351400/06/28بهسازی معابر محله بهبهانی فاز سه19
شرکت فالت افکن 

البرز
معاونت عمرانی

مهندس 
%100افشون
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20
اجرای یادمان شهدای پارک شغاب )فاز 

127321400/06/29اول(
شرکت آروین عمارت 

تکین ساخت
معاونت عمرانی

مهندس 
%100افشون

128131400/06/30بهسازی معابر منتهی به خیابان انقالب21
شرکت رهنوردان 
دهکده جهانی لیان

معاونت عمرانی
مهندس 
%100افشون

22
اجرای آسفالت کوچه های تنگک ها 

85571400/06/31) سکونتگاه های غیر رسمی (
شرکت اطلس نگین 

شمس
منطقه 2

مهندس 
%100سعیدی

23
مطالعات مرحله اول و دوم ساختمان

129031400/06/31 شهرداری منطقه یک
شرکت مهندسین 

مشاور ساختار سنج 
آذر

منطقه 1
مهندس 
%30بختیاری

137241400/07/11تکمیل روگذر شهید سردار سلیمانی24
شرکت مهندسی و 

ساختمان شمس عمران
معاونت عمرانی

مهندس 
%66صفازاده

25
خرید تابلوهای ترافیکی در معابر سطح 

1400/09/07 18327شهر
شرکت ایمن سازه  زیبا 

منظر پارس
%40مهندس صابراداره ترافیک

26

اجرای مناسب سازی معابرجهت تردد 
معلولین وسالخوردگان و بهسازی پیاده 
رو حدفاصل خ شهید ماهینی تا پارک 

شغاب

197891400/09/23
شرکت ایمن گستر 

بوشهر
منطقه 2

مهندس 
%10سعیدی

27
اجرای کانال دفع آبهای سطحی مهر 52 

197931400/09/23تا سه راه سرتل
شرکت فالت افکن 

البرز
منطقه 2

مهندس 
%95عزیزی

28
اجرای ادامه کانال گذر غرب رایانی 

197941400/09/23تا ورودی خیابان ریشهر
شرکت فالت افکن 

البرز
%80مهندس فرخ پیمامنطقه 2

199631400/09/24اجرای توسعه فضای سبز کوی نیایش29
شرکت پایا ارگ کوه 

مند
منطقه 2

خانم مهندس 
%125رضایی

30
اصالح رفیوژ تک لبه خیابان صلح آباد / 
199691400/09/25حد فاصل خیابان صدرا تا خیابان هجرت

شرکت پایا ارگ کوه 
مند

منطقه 1
مهندس 
%100صفازاده

31
اجرای تعمیرات و بهسازی مقطعی کانیو 
203301400/09/29کانال سنگ جدول و موزاییک پیاده رو

شرکت فالت افکن 
البرز

منطقه 2
مهندس 

%95رزمی

32
اجرای پالستر دیوار حد فاصل دادسرای 

203311400/09/29نظام تا سه راه باهنر
شرکت سازند بنای 

ماهان
منطقه 1

مهندس 
%100چارکی

منطقه 1شرکت آلتای بتن آرتا206881400/10/04تکمیل پارک کوچه شهید فشنگ ساز33
مهندس 
%80بختیاری

34
اجرای گذر سرتل به تنگک سوم )قطعه 

220301400/10/18اول(
شرکت طراحان نگین 

برج نما
معاونت عمرانی

مهندس 
%30انصاری

35
خرید تجهیزات توسعه فاز اول پایش 

225381400/10/22تصویری
شرکت مبتکران صنعت 

لیان پارس
%100مهندس صابرسازمان فاوا

36
اجرای کانال دفع آبهای سطحی 

مهندس منطقه 2شرکت فالت افکن البرز235691400/11/03حاشیه جاده نیروگاه اتمی
%90سعیدی

37
اصالح هندسی رفیوژ گذرهای عابر پیاده 

257191400/11/27منطقه یک
شرکت سفید کوه بتن 

بوشهر
منطقه 1

مهندس 
%75شعبانی

38
خرید تابلوهای راهنمایی و رانندگی و 

تجهیزات ترافیکی جهت نصب در سطح 
شهر

260141400/12/01
شرکت صبا رخ 

شهرکرد
%100مهندس صابراداره ترافیک
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39
بهسازی و تکمیل موزائیک فرش 
263191400/12/03پیاده روهای سطح شهر منطقه دو

شرکت پایا ارگ کوه 
مند

منطقه 2
مهندس 
%120عزیزی

معاونت عمرانیشرکت راسک266801400/12/08احداث ساختمان شهرداری منطقه دو40
مهندس 
%8عاشوری

41
اجرای یادمان شهدای پارک شغاب )فاز 

137241400/12/15دوم(
شرکت آروین عمارت 

تکین ساخت
معاونت عمرانی

مهندس 
%70افشون

42
آشکارسازی سرعتکاه ها و رنگ آمیزی 

اداره ترافیکشرکت فالت افکن البرز282461400/12/23عالئم و تجهیزات ترافیکی معابر سطح شهر
مهندس

%100 دیری زاده

283421400/12/24خط کشی محوری معابر سطح شهر43
شرکت مارین پارت 

کارون
اداره ترافیک

مهندس 
%125دیری زاده

معاونت عمرانیشرکت فالت افکن البرز286211400/12/26اجرای بهسازی معابر بافت گذر ادیان44
مهندس 
%80افشون

45
احداث نمازخانه و سرویس بهداشتی ضلع 
جنوبی بلوار امام علی )ع( به سمت میدان 

غدیر
288391400/12/29

شرکت فوالد بنای 
بوشهر

معاونت عمرانی
مهندس 

%60باطبی

46
اجرای کانال و روکش خیابان بوشهر 

منطقه 2شرکت کاژه بتن شهر288581400/12/29توسکا
مهندس 
%80سعیدی

 اصالح کف سازی حد فاصل پارک باسیدون تا ساختمان شورای شهر 

 تعمیر زمین فوتبال ساحلی 

 بهسازی بازار قدیم - خیاط ها 

 اجرای ایزوگام ترمینال مسافربری 

پروژه های معاونت به روایت تصویر
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 اجرای کانال دفع آبهای سطحی نیروگاه گازی تا راستگرد تقاطع آزادی

 تعمیرات سرویس بهداشتی در سطح شهر بوشهر) منطقه یک و دو ( 

 تراش و روکش آسفالت خیابان عالی آباد 

 اجرای موزاییک فرش پیاده رو خیابان اعتمادیه ، رایانی و ورودی تنگک 1 

 اجرای درپوش کانال بتنی خیابان پارسیان ریشهر 

 اجرای دور برگردان بزرگراه امام علی )ع(

 اجرای زیر سازی و آسفالت کوچه های سطح شهر فاز 1 

 تکمیل کانال و دال روی کانال بتن مسلح گذر مهر 64
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 اجرای یادمان شهدای پارک شغاب )فاز اول( 

 انجام تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر تقاطع غیرهمسطح آزادی 

 اجرای آسفالت کوچه های تنگک ها )سکونتگاه های غیررسمی(

 بهسازی معابر محله بهبهانی فاز سه 

 اجرای کانیو،زیرسازی و آسفالت قسمتی از کوچه های منطقه دو

 بهسازی معابر منتهی به خیابان انقالب

 تکمیل نرده پایگاه هوایی



56

گــزارش عملکــرد شهرداری بندر بوشهر و سازمان های تابعه )6 ماهه دوم 1400(

 اصالح رفیوژ تک لبه خیابان صلح آباد حد فاصل خیابان صدرا تا خیابان هجرت 

  اجرای مناسب سازی معابرجهت تردد معلولین وسالخوردگان 
       و بهسازی پیاده رو حدفاصل خ شهید ماهینی تا پارک شغاب 

 اجرای پالستر دیوار حد فاصل دادسرای نظام

 اجرای ادامه کانال گذر غرب رایانی تا ورودی خیابان ریشهر

 اجرای توسعه فضای سبز کوی نیایش 

 تکمیل روگذر شهید سردار سلیمانی 

 اجرای تعمیرات و بهسازی مقطعی کانیو کانال سنگ جدول و موزاییک پیاده رو 

 اجرای کانال دفع آبهای سطحی مهر 52 تا سه راه سرتل 
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 احداث ساختمان شهرداری منطقه دو 

 آشکارسازی سرعتکاه ها و رنگ آمیزی عالئم و تجهیزات ترافیکی معابر سطح شهر 

 اجرای گذر سرتل به تنگک سوم )قطعه اول(

 بهسازی و تکمیل موزائیک فرش پیاده روهای سطح شهر منطقه دو 

 اجرای یادمان شهدای پارک شغاب )فاز دوم( 

 اجرای گذر سرتل به تنگک سوم )قطعه اول(
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 تکمیل پارک کوچه شهید فشنگ ساز

 اجرای بهسازی معابر بافت گذر ادیان

 اصالح هندسی رفیوژ گذرهای عابر پیاده منطقه یک

 اجرای کانال و روکش خیابان بوشهر توسکا 

 اجرای گذر سرتل به تنگک سوم )قطعه دوم( 

 خط کشی محوری معابر سطح شهر

 اجرای کانال دفع آبهای سطحی حاشیه جاده نیروگاه اتمی 

 احداث نمازخانه و سرویس بهداشتی ضلع جنوبی بلوار امام علی )ع(
      به سمت میدان غدیر 



اداره 
حمل و نقل 

و ترافیک
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  نصب استوانه و جداکننده در تقاطع ها و معابر سطح شهر در راستای باال بردن ضریب ایمنی جریان ترافیک
)تقاطع هاللی مالصدرا – تقاطع هاللی به شهید مطهری – تقاطع توحید به بهشت صادق – تقاطع باهنر و ...(
  نصب سرعتکاه در نقاط حادثه خیز با مجوز شورای ترافیک شهرستان بوشهر)به خصوص خیابان آزادی(

)سه راهی ریشهر -  سه راهی امامزاده – میدان مدافعان سالمت – خیابان خلیج فارس – خیابان رییس علی دلواری – 
خیابان صفوی – خیابان چمران و آزادی و ...( 

  نوسازی چراغ های فرماندهی تقاطع های سطح شهر ) چراغ فرماندهی در تقاطع های فضیلت ، کشتیرانی ، شیالت ، 
سه راهی بازگانی، بسیج ، سه راهی عاشوری، تقاطع باهنر ، سه راهی امام رضا )ع( و...( 
  نصب بنرهای متعدد بر روی پرتابل های سطح شهر در راستای ارتقاء فرهنگ ترافیک

  عملیات اجرایی مناسب سازی پیاده رو خیابان شهید رئیس علی دلواری )میدان قدس تا تقاطع شیالت ( به عنوان طرح 
پایلوت برای تردد و استفاده توانیابان عزیز

  مسدود نمودن تعداد ی از دوربرگردان اضافی با مصوبه شورای ترافیک شهرستان )خیابان آزادی ، شهدای دریایی ، 
شهدای نیروگاه اتمی و ...(   

  اصالح هندسی و جانمایی عالئم ترافیک در تقاطع خیابان شهدای دریایی به دریابندری )نیروگاه گازی (
  اصالح هندسی فضای روبروی بیمارستان شهدای خلیج فارس )احداث میدان ( 

  اصالح هندسی و ایمن سازی دوربرگردان امام علی )ع(
  نصب نرده های حفاظتی در رفیوژ وسط زیر پل عابر پیاده روبروی بیمارستان شهدای خلیج فارس  

  تعویض و نوسازی تابلوهای فرسوده سطح شهر به تعداد 170 مورد 
  مناسب سازی گذرگاه های عابر پیاده )روبرو ی فرمانداری، اداره کل بهزیستی و ...(

  جانمایی پارکینگ ویژه برای معولین عزیز با نصب 30 تابلو در معابر سطح شهر 
  پیگیری و اخذ مجوز و همچنین راه اندازی دومین مرکز معاینه فنی خودروهای سبک  در خیابان شهدای نیروگاه

  پیگیری و تصویب  مطالعات طرح جامع حمل نقل و ترافیک شهر بوشهر در شورای ترافیک استان و ارسال به وزارت کشور
)بوستان 15و17 عرفان 5 روبروی سه راهی  ترافیک  معابر در راستای روانسازی جریان  از  تعدادی  نمودن    یکطرفه 

بازگانی، خیابا شهدا روبروی گمرگ و ...(
  و... 
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اداره 
حقوقی
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وضعیتشعبهکالسهخواسته/ موضوع شکایتخوانده/متشاکیخواهان /شاکیردیف

تخلیه پالک های واقع در شهرداری بندر بوشهر اداره اوقاف 1
قطعی شعبه دوم حقوقی9900111جفره 

جاری شعلبه اول حقوقی9900241ابطال کمیسیون ماده 77  کمیسیون ماده 77  شهرداری بندر بوشهر 2

جاریشعبه سوم حقوقی 9900270مطالبه خسارتشهرداری بندر بوشهر یداله خواجوی و غیره 3

رفع مزاحمت از 48 متر شهرداری بندر بوشهر محمد پاک نیت وغیره4
جاریشعبه دوم حقوقی9900155آپارتمان

12شورای حل 980906تایید فسخ قرارداداسماعیل پایه دارشهرداری بندربوشهر5
مختومهاختالف

جاریشعبه سوم حقوقی9900232مطالبه بها551/4 در مسیرشهرداری بندر بوشهر اقدس محمدیان6

12 شعبه شعبه 9900823الزام به تفکیکشهرداری بندر بوشهر احمد کرباسی7
مختومه شورای حالختالف

اثبات مالکیت یک باب 14 شهرداری بندر بوشهرجعفر رستمی8
جاریشعبه چهارم حقوقی9900124متری در زیتون

جاریشعبه سوم حقوقی9900203تخریب آپارتمانشهرداری بندر بوشهر ایرج سلمان پور9

10
جاریشعبه دوم حقوقی9900691مطالبه بها12 متری درمسیرشهرداری بندر بوشهر ماندنی عرب نیدی 

مختومهشعبه دوم حقوقی 9900293مطالبه وجهشهرداری بندر بوشهر روح اله هدایتی11

116 شعبه شورای 9900860تخلیه سایر دعاوی غیرمالی شهرداری بندر بوشهرمحمدرضا فرزانه12
رسیدگیحل اختالف

12 شعبه شورای حل 9900961صلح و سازششهرداری بندر بوشهرآرش برزگر13
مختومهاختالف

رسیدگیشعبه اول حقوقی9900486اجرای قرار کارشناسی شهرداری بندر بوشهرهادی رزم  دیده14

شرکت عمران بنای 15
منع تعقیبشعبه پنجم حقوقی9900824مطالبه بهای پیمانکارشهرداری بندر بوشهرسیراف

مطالبه بها قبرستان وادی شهرداری بندر بوشهرخداداد زنگنه16
رسیدگیشعبه دوم حقوقی 9900861الرحمه

مختومهشعبه اول حقوقی9900449مطالبه خسارتشهردار بندربوشهرعلی کاظمی 17

الزام به پرداخت شهرداری بندر بوشهرعلی اکبر رهنماییان 18
جاریشعبه دوم حقوقی9900784بها151مترمربع گردش ثبتی

تخریب اضافه بنای ساختمان شهرداری وغیره اداره کل فرودگاه 19
رای بدوی صادر شعبه چهارم حقوقی 9900646عبداهلل زاده 

شده 

جاریشعبه سوم حقوقی9900577اعتراض ثالثشهرداری بندر بوشهرجابرزایر محمدی 20

سکینه حقیقت جو و 21
جاریشعبه سوم حقوقی 9900623مطالبه 92 متر زمین در مسیرشهرداری بندر بوشهرلطفی

 گزارش عملکرد مدیریت حقوقی
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الزام به تفکیک مغازه تجاری شهرداری بندر بوشهرعلی اکبر دهباشی22
جاریشعبه سوم حقوقی179900431 متر

اعتراض ثالث شهرداری بندر بوشهرایمان برزگر23
جاریشعبه ششم حقوقی9900093مبنی بر اثبات مالکیت 

جاریشعبه ششم حقوقی9900154مطالبه بها فرامرزکالنترشهرداری بوشهر24

جاریشعبه سوم حقوقی 9900469مطالبه بهاشهرداری بندر بوشهرمحمدیان و گچی زاده25

جاریشعبه چهارم حقوقی9900388الزام به تفکیک مغازه زیتونشهرداری بندر بوشهرجعفر رستمی 26

مطالبه بها فروش شهرداری بوشهرآسیه غالمی 27
جاری  اظهارنامه9922073قطعات رایانه

جاریشعبه چهارم حقوقی9900388دعوی اعسار شرکت صدراشهرداری بندر بوشهر 28

محمد حسین 29
اعتراض به کمیسیون شهرداری بندر بوشهرزندبودی 

شعبه 12 دیوان 9902418ماده صد
جاریعدالت اداری

اعتراض به کمیسیون شهرداری بندر بوشهرپروین فرزانه30
شعبه 6 دیوان 9902220ماده صد

جاریعدالت اداری

اعتراض به کمیسیون شهرداری بندر بوشهرعبدالکریم مظفری31
شعبه 11 دیوان 9902130ماده صد

جاریعدالت اداری

اعتراض به کمیسیون شهرداری بندر بوشهرنادر رسولی 32
شعبه 4 دیوان 9909980ماده صد

جاریعدالت اداری

اعتراض به کمیسیون شهرداری بندر بوشهرامید حیدری33
شعبه 15 دیوان 9902273ماده صد

جاریعدالت اداری

اعتراض به کمیسیون شهرداری بندر بوشهراشکان نادری 34
شعبه 10 دیوان 9904735ماده صد

جاریعدالت اداری

اعتراض به کمیسیون شهرداری بندر بوشهرصغری خیاطی 35
شعبه 6 دیوان 9902396ماده صد

جاریعدالت اداری

شعبه سوم دادگاه 980011مطالبه خسارت تاخیر تادیه شهرداری بندر بوشهرمحمد جواد زیارتي 36
جاريعمومي 

اعتراض به کمیسیون شهرداری بندر بوشهراحمد رافت 37
شعبه ده دیوان 000810ماده صد 

جاريعدالت اداري

شرکت کسری آفرین 38
جاری شعبه اول حقوق990043مطالبه وجهشهرداری بندر بوشهر رجنوب 

اعتراض به کمیسیون شهرداری بندر بوشهرعلي اصغر خلیل آبادي 39
شعبه دو دیوان 0000802ماده صد 

جاريعدالت اداري
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اعتراض به کمیسیونشهرداری بندر بوشهرعلي رضا محمدي 40
شعبه 8 دیوان عدالت 0000569ماده صد 

جارياداري

اعالم تجدیدنظرخواهي شهرداری بندر بوشهرپروین فرزانه 41
شعبه 6 دیوان عدالت 0001056به دیوان 

جارياداري

اعتراض به راي کمیسیون شهرداری بندر بوشهرایرج سلمان پور42
شعبه چهار دیوان 0000258ماده صد

جاريعدالت اداري

اعتراض به راي کمیسیون شهرداری بندر بوشهرمحسن زارعي 43
شعبه 5 دیوان عدالت 0001203ماده صد 

جارياداري

شرکت توزیع نیروي 44
اعتراض به راي کمیسیون شهرداری بندر بوشهربرق استان 

شعبه 12 دوان عدالت 0000686ماده صد 
جارياداري

اعتراض به راي کمیسیون شهرداری بندر بوشهرمحمدحسن رزاز45
شعبه 2 دیوان عدالت 0000837ماده صد 

جارياداري 

جاريشعبه هفتم بازپرسي0000317گزارش سرقت اله یار اسماعیلي شهرداری بندر بوشهر46

 شعبه سوم بازپرسی 0100466 درگیری و توهین شهرداري بندر بوشهر مجید واعظي 47
در مرحله 

تحقیقات در 
دادسرا

دعوی علی کاظمی و 48
جاریشعبه پنجم حقوقی99001320الزام به صدور پایانکارشهرداري بندر بوشهرغیره 

جاریشعبه چهارم حقوقی 9901163الزام به انجام تعهدات قراردادورثه ناصر پوالدی و غیرهشهرداري بندر بوشهر49

شعبه اول دادگاه 99101232الزام به صدور پایانکارشهرداري بندر بوشهرصدیقه شریفی 50
جاریعمومی 

مهدی علمداری و 51
اعتراض به راي کمیسیون شهرداري بندر بوشهرغیره

شعبه 2 دیوان عدالت 0000877ماده صد
جاریاداری

جاری شعبه 4 حقوقی9901419خسارت تاخییر تادیهشهرداري بندر بوشهرخدابخش بارگاهی 52

اعتراض به راي کمیسیون شهرداري بندر بوشهررقیه مرادی53
شعبه 15 دیوان 0000686ماده صد

جاریعدالت اداری

 0001126 مطالبه خسارت شهرداری بندر بوشهر شرکت نصر میثاق 54
شعبه ششم حقوقی 0000182و

در حال 
رسیدگی 
درمرحله 
کارشناسی 
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اداره 
امالک
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مدیریت 
سرمایه گذاری 
و مشارکت های 

مردمی
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لیست پیشنهادات و امور مطرح شده در کارگروه های کارشناسی و تخصصی
  جانمایی غرفه دستفروشان در جمعه بازار.

  احداث انبارکاالی مسافر200مترمربع در پایانه مسافربری.
  سامانه حمل نقل وبار درون شهری.
  سامانه حمل نقل وبار درون شهری.

  جانمایی سه طرح جایگاه عرضه سوخت نفت گاز، کارواش و احداث انبار کاالی مسافر در پایانه مسافربری.
  سامانه هوشمند  پایش تصویری وترافیکی شهر بوشهر.
  افزایش بنا غرفه چوبی فروش اغدیه در خیابان ساحلی.

  موضوع توسعه فازهای مجموعه گردشگری پارک شغاب.
  موضوع کمپ ورزشی تفریحی ساحلی مورد درخواست متقاضی.

  اجاره یک واحد تجاری جنب مجتمع زیتون.

  اجاره یک واحد تجاری جنب مجتمع زیتون.
  موضوع بازسازی و مرمت ساختمان نگین ) کافه کتاب (.

  موضوع اختالف حاصله در خصوص اجرای مفاد قرارداد )آقای ذبیح اله پناهی( کافه کتاب موصوف به نگین.
  موضوع پروژه چرخ فلک و شهربازی واقع در پارک شغاب.

  موضوع ساختمان بیلیارد.
  درخواست شرکت پیشگامان توسعه لیان بوشهر.

  موضوع پروژه فانوس دریایی.
  موضوع ایستگاه ) پیست ( دوچرخه سواری مجاورت ساختمان نفتکش.

  موضوع باشگاه ماهگیری با قالب در دهکده گردشگری.
  موضوع احداث جایگاه عرضه نفت گاز در پایانه مسافربری.

  موضوع احداث انبار 200 متری کاالی مسافردر پایانه مسافربری.
  موضوع سامانه حمل بار و مسافر درون شهری.

  موضوع طرح سامانه هوشمند پایش تصویری و ترافیکی شهربوشهر.
  موضوع اجاره بهاء غرفه های تجاری واقع در دهکده گردشگری مجاورت بلوار امام علی )ع(.

  موضوع خرید اوراق مشارکت جهت بسته های سرمایه گذاری.
  موضوع بازنگری طرح اطلس.

  با توجه به نظر اعضاء در جلسه.
  درخواست آقای کاوه مرادپور در خصوص رستوران رافائل.

  موضوع شرکت در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر.
  پیگیری سهام شهرداری در شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

  ارسال الیحه به شورای محترم اسالمی شهر بوشهر طی نامه شماره 18241 مورخ 1400/09/07 در خصوص اخذ %10 
از سهام کل هتل لیان بوشهر.

  بررسی تقاضای مستاجرین شاغل در مغازه ها ی )برج( ثبت شده در دبیرخانه شهرداری بندر بوشهر به شماره 17105 
مورخ 1400/08/24 مبنی براینکه مجدداً در اختیار خودشان قرار گیرد. 

   ارسال الیحه شماره 19768 مورخ 1400/09/23 به شورای محترم اسالمی شهر بوشهر در خصوص واگذاری امتیاز تیم 
شاهین شهرداری بوشهر  بدون شرایط.

  سامانه حمل بار درون شهری.
  احداث جایگاه عرضه سوخت نفت و گاز.

  احداث انبار 200 متر مربع نگهداری کاالی مسافر.
  طرح کارواش.

  موضوع توسعه فاز 1 و2 درخواست سرمایه گذار مجموعه گردشگری پارک شغاب در کمیسیون کارشناسی سرمایه 
گذاری مورخ 1400/09/30 مورد بررسی قرار گرفت.

   انجام مکاتبات روزانه و تنظیم الیحه های پروژه های سرمایه گذاری.
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مدیریت 
ارتباطات و

امور بین الملل
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  عکس برداری، تصویر برداری و آرشیو از کلیه مراسم های اجرا شده در شهرداری بندر بوشهر و سطح شهر 
  جمع آوری گزارش عملکرد واحد های مختلف شهرداری بندر بوشهر و سازمان های وابسته 

  ارتباط مستمربا کلیه واحد ها جهت ثبت فعالیت ها انجام شده 
  عکس برداری از پروژه های عمرانی شهرداری بندر بوشهر قبل و بعد از انجام عملیات 

  فراهم نمودن زمینه ی امکان پاسخگویی به مسئولین شهرداری در برنامه صدا سیما 
  تهیه لوح  تقدیر و اهدا هدایا 

  طراحی و نصب اجرای طح های جامع تبلیغات شهروندی در سطح شهر 
  برگزاری نشست هم اندیشی شورایاران با شهردار بندر بوشهر 

  برگزاری آیین غباررویی گلزار شهدا 
  طراحی و نصب و اجرای طرح های جامع تبلیغات شهروندی در سطح شهر 

  تهیه ، تولید محتوا و نشر اخبار مربوط به فعالیت های شهرداری بندر بوشهر در شیوه ها و قالب های موثر و مناسب 
در صدا و سیما ، رادیو و کانال خبری واتساپ و اینستاگرام شهرداری بندر بوشهر 

  تهیه و گزارش های عملکرد دوره ای از فعالیتهای شهرداری بندر بوشهر در قالب کتابچه عملکرد 
  برگزاری مراسم ویژه در مناسبت های خاص ملی و مذهبی 

  برگزاری و برنامه ریزی جهت مالقات های عمومی شهردار با شهروندان به صورت هفتگی 
  برگزاری میزخدمت هر هفته در مصلی نماز جمعه 

  آذین بندی محوطه شهرداری بندر بوشهر به مناسبت اعیاد ،جشن های ملی و مذهبی و وفات های رسمی 
  درج اخبار شهرداری بندر بوشهر به صورت  روزانه در سایت شهرداری بندر بوشهر و رسانه ها 

  ارسال پیامک های انبوه اطالع رسانی به شهروندان و پرسنل شهرداری 
به  انعکاس خبر و رویداد های مربوط  ، نشریه های محلی و  استانی  با خبرگزاری های مختلف کشوری و  ارتباط    

شهرداری بندر بوشهر
  تهیه موشن گرافی مراسمات ملی و مذهبی

  ساخت تیزر و فیلم گزارش پروژه ها 
  هماهنگی جهت برگزاری جهت تشکیل جلسات داخلی شهرداری بندر بوشهر 

  هماهنگی و پیگیری الزم جهت  حضور شهردار بندر بوشهر در برنامه های صدا و سیما و رادیویی 
  برگزاری تمامی مراسمات کلنگ زنی و افتتاح پروژه های عمرانی 

  پیگیری جهت درج آگهی مناقصات عمومی و مزایده های عمومی توسط اداره کل ارشاد اسالمی 
  تهیه و چاپ کتابچه شهرداری بندر بوشهر در آئینه رسانه ها 

  برگزاری و برنامه ریریزی جلسات تودیع و معارفه 
  هماهنگی جهت انتشار اخبار های مرتبط در حوزه های شهرداریدر صدا و سیما استان
  هماهنگی واجرای طرح محله به محله شهردار بندر بوشهر به صورت هفتگی و دائمی 

  طراحی و نصب بنر های مراسمات شهرداری بندر بوشهر 
  برگزاری افتتاحیه پروژه های عمرانی عملیات اجرایی پروژه قطعه دوم گذر سرتل به تنگک

  برگزاری جلسات هم اندیشی شورا اسالمی شهر و شهردار با حضور اتاق اصناف
  برگزاری مراسمات هفته پدافند غیر عامل 

  دیدار شورا اسالمی شهر و شهردار از خانواده شهدا به مناسبت هفته بسیج
  همکاری با سازمان فرهنگی جهت برگزاری جشن والدت حضرت زینب)س(

  بازدید شهردار و مدیران شهرداری از موسسه نیلوفران آبی به مناسبت شب یلدا
  افتتاحیه و عملیات اجرایی40 پروژه عمرانی و شاخص شهرداری بندر بوشهر به مناسبت دهه مبارک فجر

  برگزاری هفتگی میز خدمت در مصلی نماز جمعه بوشهر 
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  همکاری با سازمان فرهنگی جهت برگزاری جشن میالد امام علی)ع(
  همکاری در برگزاری جشن بعثت در کرانه خلیج فارس 

  برگزاری آیین روز درختکاری 
  همکاری با سازمان فرهنگی در برگزاری مراسم میالد حضرت ابوالفضل )ع( 

  همکاری با سازمان فرهنگی به مناسبت روز قرآنی  
  اطالع رسانی شهروندی و تولید محتوا جهت استقبال از بهار 1401

  برگزاری افتتاحیه چمن مصنوعی سه راه هاللی 
  برگزاری مستمر و هفتگی شهردار بندر بوشهر با شهروندان 

  شرکت در مراسمات 48 ماه خدمت 48 ماه جلسات پاسخکویی مطالبات شهروندان با حضور اعضای شورای اسالمی 
شهر و شهردار بندر بوشهر 

 برگزاری میز خدمت مصلی نماز جمعه بوشهر 

 برگزاری مالقات مردمی شهردار و مدیران
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 همکاری با سازمان فرهنگی در برگزاری میالد حضرت ابوالفضل )ع( 

 همکاری با سازمان فرهنگی جهت برگزاری جشن بزرگ میالد امام علی )ع( 

 بوشهر به استقبال بهار می رود

 روز درختکاری 
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سازمان 
فرهنگی، اجتماعی 

و ورزشی
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 تئاتر خیابانی

 مسابقه قایقرانی ویژه بانوان

 همایش قهرمانان جاوید
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  روز جهانی کودک

  همایش بزرگ ورزش به مناسبت هفته تربیت بدنی

  سی و چهارمین سالگرد شهدای خلیج فارس
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 جشن میالد پیامبر به مناسبت هفته وحدت

 تجلیل از علمای اهل سنت

 بازارچه مشاغل خانگی
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 بازدید از خانه خدمات اجتماعی

 وفات حضرت معصومه )س(

 تجلیل از حافظان قران کریم
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 خوانش گروهی کتاب کودک

 برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی

 گرامیداشت شهدای زن بوشهر
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 کارگاه کتاب سازی

 تریبون آزاد کتاب ویژه کودکان

  تجلیل از فرماندهان بسیج شهرستان بوشهر
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 تجلیل از بانوان بسیجی

 برگزاری دوره گفتمانی جوانان

  جشن میالد امام علی و روز پدر   جشن پیروزی انقالب و بانگ الله اکبر
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  جشن میالد حضرت زینب س و روز پرستار

  تجلیل از همسران جانبازان

  تجلیل از رانندگان امانتدار
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   تجلیل از پرستاران

   یلدا - نیلوفران آبی

   ایستگاه صلواتی والدت حضرت زهرا س

  تقدیر از کارمندان زن شهرداری
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  جشن مبعث

   نشست مطبوعاتی هفته نکوداشت روز بوشهر

   اختتامیه نکوداشت روز بوشهر

  زنگ مدرسه سعادت
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   عطرافشانی گلزار شهدا

   جشنواره فرهنگی تفریحی

   جشن میالد امام حسین و روز پاسدار

   جشنواره غذاهای بوشهری
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سازمان 
حمل و نقل بار 

و مسافر
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  نظارت بر نحوه عملکرد شرکت اسکله نشینان سورین موضوع بازسازی 10 دستگاه اتوبوس اتوبوس متعلق به سازمان حمل و نقل 
شهرداری بندر بوشهر طبق قرارداد 19490 فی ما بین شهرداری بوشهر و شرکت اسکله نشینان در شهرستان رباط کریم

  عودت اسناد مالکیت اتوبوس های متعلق به سازمان حمل و نقل شهرداری و اتوبوس های واگذار شده به شهرداری های بعضی از 
شهرستان های استان طبق تبصره 17 سال 1388 اسناد فوق به دلیل بدهی در ایران خودرو توقیف شده بودند که با رایزنی های مختلف بعد 

از سالها به سازمان تحویل داده شد.
  پیگیری و تحویل و ارسال 10 دستگاه اتوبوس با لوازم یدکی کامل به شرکت اسکله نشینان سورین جهت بازسازی طبق قرارداد 19490 

مورخه 1400/09/21
  پیگیری و شرکت در جلسات شورای حل اختالف و دادگستری بابت 20 پرونده و بررسی پرونده های فوق از طریق سامانه ثنا و سامانه 

اداره کار
  تمدید و تحویل و تحول کلیه غرفه ها و فروشگاههای مستقر در ترمینال مسافربری انجام کارشناسی مجدد و همراهی کارشناس جهت 

تعیین نرخ اجاره بهاء و پیگیری کلیه مراحل کار تا وصول نتیجه
  تخلیه و تحویل گرفتن یک عدد غرفه با توجه به اینکه فرد مورد نظر حاضر به تخلیه غرفه مورد نظر نبود با توسل به حکم دادستانی ، 

غرفه مورد نظر به امالک شهرداری برگردانده شد.

  رفع نقص و تعمیر اتوبوس های سازمان بیش از 250 مورد شامل 
موتور ، بدنه برق و کولر

روشنایی  و  کننده  خنک  سیستم  تعمیرات  مورد   50 از  بیش    
ایستگاههای مکانیزه

  راه اندازی خط جدید آرامستان 
  تعمیر و بازسازی 10 ایستگاه اتوبوس

عملکرد واحد تعمیرگاه

عملکرد واحد خط
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  تعمیر و تعویض روشنایی محوطه و مصرف بیش از 100 عدد 
المپ و پروژکتور

  ایزوگام سقف پایانه مسافربری به طور کامل
  انتقال تجهیزات فرسوده و رها شده )چیلرها( در محوطه پایانه 

به بیرون 

  صدور پروانه سوخت فعالیت خودروهای دیزلی 2520 مورد
  توزیع دلق جدا کننده راننده و مسافر )دوران کرونا( 90 مورد
  صدور پروانه موقت رانندگان تاکسی درون شهری 40 مورد

  صدور استعالمات مختلف جهت تشکیل پرونده رانندگان 211 مورد
  صدور پروانه موقت تاکسی بیسیم 140 مورد

  صدور پروانه کامل رانندگان 160 مورد
  اعمال قانون خودروهای مسافربر شخصی 2960 مورد

  تحویل دستگاه کارتخوان جهت تاکسی های درون شهری 70 مورد
  گرفتن مدارک از خودروهایی که تاریخ پروانه فعالیتشان به اتمام رسیده 30 مورد

  صدور پروانه اشتغال خودروهای دیزلی 1600 مورد
  برخورد با خودروهای دارای تابلو جعلی و مشغول فعالیت در سطح شهر 45 مورد

  توقیف خودروهای فاقد مدارک 18 مورد
  توزیع ماسک های قابل شست و شو و دست کش التکس بین رانندگان تاکسی  750 مورد

  ضد عفونی کردن روزانه تاکسی های درون شهری )دوران کرونا(   

عملکرد پایانه مسافربری 

عملکرد تاکسیرانی
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سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز 

شهری
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 تغذیه نارنجهای مناطق با کود آهن.
 عملیات حفاری جهت انتقال آب از ساختمان در حال احداث به مخزن و برطرف نمودن مشکل آب مناطق تحت پوشش در چند نقطه 

از سطح شهر .
 رنگ آمیزی و تعمیرات مبلمان مناطق مختلف .

 کاشت  2500 نهال مشعل جنگل  ، توت و....در سطح شهر  .
.Npk محلول پاشی و تغذیه نارنجهای بلوار دادسرا با کود 

 فرم دهی درختان و شمشادهای در سطح شهراز جمله دیوار خیابان نسترن و خیابان سامان و.....
 هرس و سرزنی درختان با باالبر در مناطق مختلف  .

 ترمیم جداول میادین در سطح شهر.
 تکریب نخل های سطح شهراز مجاورت میدان رفاه و.....

 الیروبی آبنمای موجودر در سطح شهر . 
 روغن کاری ست ورزشی پارکها .

 پیگیری گزارشهای مردمی کمسیون ماده 7 تعداد15فقره که موجب صدور رای گردید.
 جا به جایی درختان جهت کاشت مجدد جای مناسب در سطح شهرو پارکها ازجمله )اصله نخل زینتی از میدان رفاه و کاشت آن در 

پارک شغاب. جا به جایی و کاشت یک اصله نخل از موقعیت خیابان سبزآباد در پارک میگو(.
 گودبرداری، خاکریزی و کاشت نهال در کمپ سگهای بالصاحب تنگک

 کاشت 50 نهال ناترک در پارک باغ بهزاد جهت ایجاد پرچین.
 کاشت 400 نهال درختچه ناترک جهت ایجاد پرچین در پارک شغاب.

 نصب محافظ پله های ورودی لوازم بازی کودکان واقع در پارک  استانداری .
 نقاشی و رنگ آمیزی بوالرد های جلوی شهرداری به عنوان پایلوت .

 نصب 2 المان ماه به مناسبت ماه مبارک رمضان در سطح شهر.
 خاک ریزی ،تسطیح و درختکاری پارک حاشیه ترمینال مسافربری

 بازسازی و ترمیم اسب ها جهت رنگ  آمیزی
 انعقاد 3 فقره قراداد با شرکت مخابرات در خصوص استقرار آنتن در پارکهای این سازمان

 پیگیری13 فقره پرونده در محاکم قضایی تا حصول نتیجه .
 ساخت انبار جهت نگهداری وسایل در نهالستان سازمان .

 اجرای المان ایموچی درجاده نیرگاه به منظور ایجاد نشاط و شادابی .
 انعقاد دو فقره قراداد با شرکتهای زیر مجموعه مدیرت پسماند در خصوص تامین آب مصرفی

 نورپردازی المان میدان معلم .
 گل کاری انواع گلهای پریوش ، تاج خروس و.... 35705 موقعیت در سطح شهر .

 کاشت 400 متر مربع گیاهان پوششی در سطح شهر .
 هرس گزارشات مردمی 450 مورد در سطح  شهر.

 کود و سم پاشی هیومیک اسید ، دورسبان ، مانکوزب فضای سبز موجود در سطح شهر.
 هرس زمستانه  درختان سطح شهر به منظور حفظ و زیبایی وجلوگیری از بروزحوادث و خطرات احتتمالی .

 عملیات رنگ آمیزی المانها در سطح شهر .
 عملیات پاک سازی دیوار نوشته در سطح شهربه متراژ8000 هزار متر در فاز اول .

 کاشت انواع  بذرپائیزی از قبیل جعفری، اطلسی ایرانی، کوکب باغی، کوکب کوهی، گازانیا، میمون، همیشه بهار و..... در خزانه جهت 
کاشت در میادین، پارکها، لچکی ها و... در سطح شهر .
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 جا به جایی یک اصله نخل زینتی از میدان رفاه و کاشت آن در پارک شغاب 

 تعمیر سنگ جداول در سطح شهر

 خاک ریزی و تسطیح بلوار نیایش 

 تغذیه نارنجهای مناطق با کود آهن 

 تکریب دو اصله نخل در مجاورت میدان رفاه

 جا به جایی و کاشت یک اصله نخل از موقعیت خ سبزآباد در پارک میگو 

 خاک ریزی پارک شش و نیم هکتاری

 تعمیرات مبلمان شهری 
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 روغن کاری ست ورزشی پارک ریشهر 

 ساخت و نصب درب پمپ آبنمای پارک لیان 

 رنگ آمیزی المان 

 نصب المان به مناسبت ایام عید در سطح شهر

 ساخت انبار نهالستان

 رنگ آمیزی دیوار

 عملیات حفاری خ فرودگاه جهت انتقال آب از ساختمان در حال احداث به 
مخزن و برطرف نمودن مشکل آب مناطق تحت پوشش 

 رنگ آمیزی و تعمیرات مبلمان مناطق مختلف 
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 الیروبی آبنمای میدان رفاه

 کاشت 50 نهال ناترک در پارک باغ بهزاد جهت ایجاد پرچین 

 نصب المان ایالمیها در پارک شغاب

 کاشت گل پائیزه 

 کاشت نهال مشعل جنگل در خ امام رضا

 فرم دهی درختان و شمشادهای دیوار خ نسترن و خ سامان

 نصب المان ایالمیها در پارک شغاب
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 نقاشی و رنگ آمیزی بوالرد های جلوی شهرداری به عنوان پایلوت

 کاشت 400 نهال درختچه ناترک جهت ایجاد پرچین در پارک شغاب 

 نصب المان ماه به مناسبت ماه مبارک رمضان در سطح شهر

 نصب محافظ پله های ورودی لوازم بازی کودکان واقع در پارک استانداری

 نورپردازی میدان امام

 Npk محلول پاشی و تغذیه نارنجهای بلوار دادسرا با کود 

 هرس و سرزنی درختان با باالبر در مناطق مختلف
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سازمان 
آتش نشانی و 
خدمات ایمنی
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تعدادنوع حادثهردیف

8گاز پیکنیک7

*آالچیق8

5سیلندر گاز9

3آشپزخانه6110منزل1

1آبگرمکن11011ضایعات2

5سطل زباله1412خودرو3

*درخت13----موتور سیکلت4

واحد تجاری5

5نیزار14تعدادنوع

*کمپوست15*بانک

13برق خانگی116غذافروشی

2کانکس1317مغازه

2انبار18*کارگاه

*مراکز نظامی 419شرکت

*شناور دریایی20*پاالیشگاه

*مجموعه ورزشی321کیوسک

5ترانس برق22*پتروشیمی

واحد آموزشی6

2تاالر23تعدادنوع

3اداره دولتی24*مدرسه

*کولر 25*دانشگاه

*جانور موزی26*خوابگاه

27*آموزشگاه

   جمع آتش سوزیها: 260 مورد                                                                                                                                             

بیالن کاری واحد عملیات

آتش سوزی
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تعدادنوع حادثهردیف

خدمات ایمنی1

تعدادنوع
62جانور موزی
3نشتی گاز

4نشست زمین

2
تصادف و 

واژگونی وسیله 
نقلیه

25

امداد و نجات3

تعدادنوع

60حبس نفر
82آسانسور

5آوار
افتادن گوشی در 

5فاضالب و..

*خفگی
2سوختگی

3اشیاء حلقوی
اقدام به خود 

3کشی

خودکشی منجر 
1به فوت

*سقوط از ارتفاع
*چرخ گوشت

3حیوانات وحشی
*مار و عقرب

*چاه
*سیل
*زلزله

*افتادن درخت
*نجات غریق

4
تست سیستم 
10اعالم حریق 

8تست ساختمانی5

34استقرار خودرو6

2فوتی 7

15مانور 8

*نجات یافتگان 9

15 نفرمصدوم10

8دستگاهدستگاه تنفس11

584890آب مصرفی12

13
خاموش کننده 

دستی

تعدادنوع 

624کیلویی

*4 کیلویی

جمع کل حوادث:233
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جامعه هدفتعدادموضوع عملکردردیف

هتل دلوار20آموزش به پرسنل هتل دلوار 1

همشهریان300آموزش آنالین  خاموش کننده های دستی 2

فراگیر1آموزش و صدور گواهی نامه 45 ساعته3

به 4 ایمنی  خدمات  و  نشان  آتش  شغل  با  آشنایی  آموزش 
دانش آموزان و مجازی285مدارس درمقاطع مختلف

پیج 5 به  آموزشی  تصاویر  و  کلیپ  و  ایمنی  پیام  ارسال 
اینستاگرام

شهروندان10

                                  

جامعه هدفتعدادموضوع عملکردردیف

دانشجو2آموزش به کارآموز 1

آموزش خاموش کننده های دستی واعالم و اطفاء حریق2

ستاد فرماندهی نیروی انتظامی 15
بیمارستان خلیج فارس 30
شهروند مجازی50

فراگیر45آموزش استفاده از نردبان عملیاتی آتش نشانی 3

شهروندان4ارسال پیام ایمنی و کلیپ و تصاویر آموزشی به پیج اینستاگرام4

جامعه هدفتعدادموضوع عملکردردیف

کارکنان شرکت بهستان15آموزش به شرکت بهستان پخش مواد غذایی 1

530آموزش  اطفاء حریق و ایمنی در مقابل زلزله2
دانش آموزان 

)18 مدرسه در مقطع مختلف(

آتش نشانان10آموزش صعود و فرود 3

فراگیر4آموزش تئوری و عملی 45 ساعته 4

بیالن مهرماه 1400 واحد آموزش سازمان

بیالن آبان ماه 1400 واحد آموزش سازمان

بیالن آذر ماه 1400 واحد آموزش سازمان
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جامعه هدفتعدادموضوع عملکردردیف

فراگیر1آموزش 45 ساعته  1

موسسه شهید محالتی50آموزش خاموش کننده های دستی واعالم و اطفاء حریق2

پرسنل عملیاتی24آموزش امدادو نجات 3

پرسنل ستادی25آموزش اکسل 4

دانش آموزان80آموزش اطفاء حریق و ایمنی در مقابل زلزله 5

شهروندان11ارسال پیام ایمنی و کلیپ و تصاویر آموزشی به پیج اینستاگرام6

مهد کودک باغ ستاره45آموزش ایمنی و آشنایی با شغل آتش نشان7

جامعه هدفتعدادموضوع عملکردردیف
پرسنل سازمان 26کالس سناریو نویسی   1

بانک مسکن60آموزش خاموش کننده های دستی واعالم و اطفاء حریق2

شهروندیکبارآموزش ایمنی  با  شبکه رادیو  3

شهروند4ارسال پیام ایمنی و کلیپ و تصاویر آموزشی به پیج اینستاگرام4

جامعه هدفتعدادموضوع عملکردردیف
پرسنل سازمان 26کالس سناریو نویسی   1

2
آموزش خاموش کننده های دستی و اعالم 

و اطفاء حریق
شرکت دارو گستر10

فراگیر5

فراگیر2آموزش کالس 45 ساعته  3

تصاویر 4 و  کلیپ  و  ایمنی  پیام  ارسال 
آموزشی به پیج اینستاگرام

شهروند13

600 غیرحضوری)آنالین( و 15 حضوری615آموزش چهارشنبه سوری به دانش آموزان 5

بیالن دی ماه 1400 واحد آموزش سازمان

بیالن بهمن ماه 1400 واحد آموزش سازمان

بیالن اسفند ماه 1400 واحد آموزش سازمان
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سازمان 
فناوری اطالعات 

و ارتباطات
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توسعه هر چه سریعتر  در جوامع مختلف بهره وری نیروی کار و رفاه عمومی جامعه افزایش می یابد و در سرمایه گسترش فناوری 
اطالعات فرصت های شغلی جدیدی ایجاد می شود. فناوری اطالعات بعنوان یک زیر ساخت جدید توجه زیادی را به تاثیر خود 
در سازمانها جلب کرده است. این زیر ساخت که عمومًا بصورت بهره برداری جمعی از دستگاه های الکترونیکی، ارتباط از راه 
دور، نرم افزار،ایستگاه های کامپیوتری نامتمرکز و رسانه های یکپارچه تعریف می شود، بر سازماندهی فاصله های مکانی و به طبع 

آن بر دیگر سیستم ها اثر عمیقی بر جای گذاشته است.

راه اندازی سامانه اطالعات مکانی شهرداری بندر بوشهر

ساماندهی کیوسک ها سطح شهر با مشخصات کامل بر بستر سامانه منام

گزارش عملکرد 
)GIS( بخش سیستم اطالعات جغرافیایی
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)GIS( اطالعات جغرافیایی
قرارگیری الیه های اطالعات مکانی مرتبط با حوزه گردشگری برای شهروندان بر بستر سامانه منام مطابق با مصوبه 

نوروزی شهرداری بندر بوشهر
تنظیم اطالعات نقشه ای مربوط به معابر های شهری که با نام شهدا مزین شده است.

تنظیم نقشه های سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهرداری بندر بوشهر 
در راستای ریز آیتم نمودن قرارد فضای سبز
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آماده نمودن نقشه محدوده شهری همراه با اطالعات مکانی معابر و پارسل های شهری 
جهت پروژه طرح شهید سلیمانی

تنظیم نقشه حد رفت و روب معابر شهر بوشهر
براساس قرارداد جدید سازمان مدیریت پسماند  
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تنظیم نقشه های دکل های مخابراتی و اینترنتی بر بستر سامانه منام

پاسخگویی به استعالمات حفاری ارگان های مختلف شهر بوشهر
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GIS تهیه جانمایی دوربین های کنترل سرعت و پایش برروی نقشه های

طراحی سایت شورای شهر
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تنظیم نقشه های دکل های مخابراتی و اینترنتی بر بستر سامانه منام
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سازمان 
مدیریت 

پسماند
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اهم اهداف و چشم انداز سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر بوشهر:
  بهینه سازی و ارتقاء مدیریت پسماندهای عادی 

  برنامه ریزی در جهت ایجاد بسترهای فرهنگی و اجتماعی مناسب در جامعه شهری بوشهر
  کاهش تصدی گری و بستر سازی الزم برای جلب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی

  حفظ پاکیزگی و نظافت محیط شهری و جلب رضایت شهروندان
  ایجاد بانک اطالعات و ارتقاء سطح فناوری در بخش های نرم افزاری و سخت افزاری

  اجرای موثر برنامه های مدیریت پسماند در شهر
 انجام معامالت و انعقاد قراردادهای الزم با رعایت قوانین و مقررات

تنظیف و پاکسازی:
محدوده تحت پوشش خدمات شهري جهت تنظیف و پاکسازي و سایر امورات مربوطه به دو منطقه و سه ناحیه قسمت بندي شده است که با 
همت نیروهاي کارآمد و بسیار زحمتکش در نواحي و داشتن برنامه مدون و کارشناسي شده ، توفیق داشتن شهري بسیارتمیز و سواحلي بي 

نظیر را داریم.
نواحي بطور کل داراي سه شیفت کاري با نیروهاي خاص خود هستند که اولین شیفت کاري از ساعت 5 بامداد لغایت13 بعد ازظهر ودومین 
شیفت کاري از ساعت 13 لغایت 20:30 و نهایتا شیفت شب که از ساعت 20:30 لغایت 4:30 بامداد روز بعد پایان آخرین شیفت کاري کارگران 

است .   

عمده فعالیت ها در بخش تنظیف و پاکسازی:
  تنظیف محالت به صورت ویژه و مستمر      

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

  پاکسازی زمین های بال استفاده 
  جمع آوری مستمر خاک و نخاله

  جمع آوری و برداشت سر شاخه ها 
  برگزاري همایش هاي پاکسازي ) مدارس،دانشجو،( 

  شستشوی مستمر کانال های رو باز و بسته وکانیوو های 
و  تانکر  و  واترجت  آالت  ماشین  توسط  شهر  سطح  اصلی 
جدول شوی، مخزن شوی مکانیزه طبق برنامه زمانبدی شده 

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

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

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

ذخیره سازی پسماند:
سازمان مدیریت پسماند به منظور کنترل پسماندهای تولیدی، کاهش هزینه های تمام شده و حفظ بهداشت محیط در سطح شهر و همچنین 
رفع نواقص بسیار زیاد شهر در مورد کمبود سطل های زباله در خیابان ها و معابر اقدام به جانمایی مخازن در خیابان های اصلی و فرعی شهر 

، نموده است .
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عمده فعالیت های سازمان در طرح ذخیره سازی پسماند:
  تجهیز تمامی معابر اصلی و پرتردد و مراکز فروش به مخازن گالوانیزه  660 لیتری

   ارتقاء وضعیت مبلمان شهری با نصب مخازن 60 لیتری در نوار ساحلی ومعابر
   کد گذاری و رنگ آمیزی و نصب بنر بر روی مخازن

   تعمیر مخازن 
   اهدا مخازن بازیافت به ادارات و مدارس ومراکز آموزشی در راستای طرح کاغذ زباله نیست

جمع آوری و انتقال بهداشتی پسماندها:
  جمع آوری پسماند از سطح شهر بوشهر با میانگین 150 تن به صورت 

روزانه انجام می گیرد
  جمع آوری پسماندها در معابر اصلی به صورت روزانه و در مراکز 

فروش و بازار طی سه نوبت جمع آوری می گردد
  جمع آوری پسماندهای منازل نیز به صورت شبانه از ساعت 9 شب 

لغایت 6 صبح انجام می گیرد
  جمع آوری ضایعات ساختمانی  وخاک ونخاله سطح شهر

  جمع آوری ضایعات فضای سبز خانگی  
  افزایش تعداد خودروهای مکانیزه فعال در عملیات جمع آوری و حمل 

و نقل زباله

دفع بهداشتی پسماندها:
محل فعلی دفع پسماند شهر بوشهر بعد از تنگک سوم و در  فاصله 5 کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر قرار گرفته است .تقریبا بیش از 20 سال 
هست که پسماندهای شهر بوشهر در این محل دفع می گردد. .با توجه به تلنبار شدن پسماندهای ورودی به سایت دفع پسماند در طول سالیان 
گذشته وبروز شرایط نامساعد زیست محیطی واز همه مهمتر ایجاد مشکالت بهداشتی  برای شهروندان ،سازمان مدیریت پسماند با پیگیری 
جدی ، پسماندهای  تلنبار شده در مساحتی به وسعت11 هکتاررا از سایت دفع  پسماند جمع آوری و تنها 5 هکتار را جهت دفع پسماندهای 
عادی اختصاص داده است وپسماندهای اتوکالو شده بیمارستانی نیز به صورت جداگانه دفع می گردد.در حالیکه این سازمان اخیرا اقدامات 

الزم جهت جابجایی سایت دفن را نیز به انجام رسانیده است.

الیروبی کانال ها و دفع آب های سطحی:
  الیروبي تمامي کانال هاي دفع آب هاي سطحي به دو صورت مکانیزه و دستي 

  الیروبي ویژه  کانال هاي سطح شهر در راستاي اجرایي شدن طرح جاري سازي آب روان درون جداول
  الیروبی کلیه کانالهای سر پوشیده و زیر گذر سطح شهر 

  شناسایي و برخورد با متخلفین که فاضالب خانگی را در کانال ها و کانیو های سطح شهر تخلیه مي نمایند . 
  الیروبي ویژه کانال ها و کانیو ها در راستاي اجرایي شدن طرح ستاد سیل و ستاد استقبال از بهار 

  پاکسازی و تنظیف ویژه خروجی کانال های دفع آب های سطحی به دریا

ساماندهی ضایعات ساختمانی:
سازمان مدیریت پسماند شهرداری بوشهر به منظور حفظ محیط زیست و اجتناب از مسائل و مشکالت ناشی از دفع غیر اصولی و دپوی خاک 
و نخاله های ساختمانی در سطح شهر و اطراف جاده تنگک و ... طرح ساماندهی وضعیت حمل و نقل و دفع خاک و نخاله در سطح شهر رابه 
صورت ویژه انجام می دهد.فعالیتهای ساماندهی وضعیت خاک و نخاله در شهر بوشهر در قالب سه عنصر جمع آوری، حمل و دفع به صورت 

جدی انجام می پذیرد.
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عمده فعالیت ها شامل:
  صدور مجوز برای پیمانکاران مجاز حفاری

  ساماندهی نخاله های ساختمانی در سایت دفن
  پاکسازی نخاله های ساختمانی در سطح شهر که به صورت غیر مجاز انجام شده است.

  تجهیز ستاد خاک و نخاله به دو دستگاه لودر و چهار دستگاه کامیون جهت جمع آوری ضایعات ساختمانی
  صدور مجوز برای ماشین آالت حمل پسماندهای عمرانی 

  صدور بارنامه های خاک و نخاله برای پیمانکاران مجاز حمل
  گشت زنی و نظارت مستقیم بر عملکرد پیمانکاران حفار

  شناسایی و معرفی کلیه تولید کنندگان پسماندهای عمرانی

تعداد سرویس جمع آوری شده زباله در نیم سال دوم  1400مناطق یك و دو

اسفندبهمندیآذرآبانمهرعنوان ردیف

125812461249125012621293تعداد سرویس منطقه یک

719749700723724698تعداد سرویس منطقه دو

197719951949197319861991مجموع
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خدمات شهری پسماند مناطق 1400

سر فصل 
عمليات )01(

شماره آیتم 
فهرست بهاء

منطقه دومنطقه یکواحد كار شرح عمليات اجرای كار

ی  
ور

ع آ
جم

 و 
ت

ظاف
و ن

ب 
رو

 و 
ت

رف

10101

ــر و  ــت معاب ــت و روب و نظاف ــرای رف اج
ــی   ــر فرع ــه و معاب ــی روزان ــای اصل خیابانه
ــت  ــامل: نظاف ــان ش ــک روز در می ــور ی بط
قســمت هــای پیــاده رو، ســواره رو، باغچــه 
هــا و رفیوژهــا، زیرگذرهــا، جــداول، جــوی 
ــی  ــطوح نظافت ــه س ــا و کلی ــال ه ــا، کان ه
مشــابه )کلیــه ســطوح عناصــر عمــودی 
موجــود در جاهــای قابــل رفــت و روب 
ــود( ــی ش ــری م ــدازه گی ــی ان ــورت افق بص

547,303,930426,163,059متر مربع 

10102
ــا  ــا ب ــه ه ــک لب ــت وروب ت ــف و رف  تنظی
ماشــین مکانیــزه بصــورت روزانــه ) جاروب 
خیابانــی طبــق مشــخصات فنــی بیــان شــده(

15,137,4937,307,100متر طول 

10103

ــماند و  ــه پس ــل هرگون ــع آوری و حم  جم
ــی،  ــن عموم ــازل، اماک ــه من ــات روزان ضایع
غیردولتــی،  و  دولتــی  پرزبالــه  مشــاغل 
بخــش هــای خصوصــی طــرف قــرارداد بــا 
شــهرداری،تخلیه و حمــل ســطل هــای زبالــه 
حاصــل از نظافــت و رفــت و روب واقــع در 
ــا در  ــان و مشــابه آن ه ــورد پیم محــدوده م

ــبانه روز ش

17,412,42010,186,500کیلو گرم 

10104
ــه  ــای زبال ــطل ه ــذاری درون س ــون گ  نایل

ــه   ــورت روزان ــهر بص ــطح ش س
67,13225,337عدد



111

گــزارش عملکــرد شهرداری بندر بوشهر و سازمان های تابعه )6 ماهه دوم 1400(

خدمات شهری پسماند مناطق 1400

سر فصل 
عمليات )01(

شماره آیتم 
فهرست بهاء

شرح عمليات اجرای كار
واحد 
كار 

منطقه دومنطقه یک

شستشو 

10201
 شستشــوی ماهیانــه مجــاری آبهــای ســطحی کانیــو، جــوی 

هــای کوچــک، کانــال هــای روبــاز بــا آب 
متر 
طول 

62,51027,000

10202
شستشــوی ماهیانــه ایســتگاههای اتوبــوس شــامل ســایه بــان، 
پایــه ها،صندلــی هــا، بدنــه و ســایر قســمت هــای آن بــا آب 

و مــواد شــوینده بــه شــرح تشــریح شــده در قــرارداد
156216عدد

10203
شستشــوی ماهیانــه نمیکــت هــای خیابانــی، تندیــس هــا و 

المــان هــا بــا آب و مــواد شــوینده
2,2421,008عدد

10204
شستشــوی هفتگــی ســطوح بیرونــی و درونــی انــواع ســطل 
هــای زبالــه بــا پایــه  و مغــزی و ســایه بــان مربوطــه بــا آب 

و مــواد شــوینده
8,8923,412عدد

10205
شستشــوی ماهیانــه ســطوح جانبــی و پایــه تابلوهــای 
راهنمایــی و رانندگی)ترافیکــی(، قندیــل هــا و عالئــم 

ــرارداد ــده در ق ــریح ش ــرح تش ــه ش ــابه ب مش
4,0491,638عدد

10206

شستشــوی ماهیانــه ســطوح جانبــی و پایــه تابلوهــای 
راهنمایــی شــهری، مــکان نماهــا، تابلوهــای بــزرگ اســامی 
ــریح  ــرح تش ــه ش ــابه ب ــای مش ــایر تابلوه ــا و س ــان ه خیاب

ــرارداد ــده در ق ش

223102عدد

10207
شستشــوی ماهیانــه کلیــه نــرده هــای ترافیکــی، کاردیــل هــا، 
نیوجرســی  نصــب شــده در خیابــان هــا، بلوارهــا، بزرگراههــا 

بــا آب و مــواد شــوینده
6,384120مترطول

10208
ــم از  ــاده اع ــر پی ــی عاب ــای هوای ــل ه ــه پ شستشــوی ماهیان
پایــه، بدنــه، کــف و ســایر قســمت هــای آن بــا آب و مــواد 

شــوینده
1,380720مترطول

10209
 شستشــوی روزانــه حاشــیه معابــر اصلــی اعــم از ، جــداول  
ــا  ــه عــرض حداقــل 2 متــر از تــک لبــه ب و تــک لبــه هــا ب

ماشــین جــدول شــو و حاشــیه شــوی 
4,025,0001,672,625مترطول

10210
ــوژ  ــای رفی ــاره ه ــا و کن ــه ه ــک لب ــه ت ــوی روزان  شستش

ــوی ــدول ش ــزه ج ــودروی مکانی ــا خ ــر ب ــط معاب وس
متر 
طول 

15,137,49311,534,494
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خدمات شهری پسماند مناطق 1400

سر فصل 
عمليات )01(

شماره آیتم 
فهرست بهاء

منطقه دومنطقه یکواحد كار شرح عمليات اجرای كار

 10211
ــا  ــاده روه ــا و پی ــه ه شستشــوی ســطوح محوط
ــر  ــه وات ــز ب ــودروی مجه ــا خ ــهدا ب ــزار ش و گل

ــالغ ــورت اب ــت در ص ج
968,750268,500مترمربع

10301الیروبی 

ــی و  ــع گرفتگ ــرداری و رف ــن ب ــی، لج  الیروب
انســداد مســیر مجــرای آبهــای ســطحی بصــورت 
روزانــه در کلیــه کانــال هــای روباز و سرپوشــیده 
ــوی  ــام شستش ــه انظم ــل( ب ــای فنی)پ ــه ه و ابنی

ــرداری شــده آنهــا  محــل تجمــع لجــن ب

1,749,160962,125کیلوگرم 

 10403

ــرگ و  ــاخ و ب ــه ش ــل روزان ــع آوری و حم  جم
ســاقه درختــان ناشــی از هــرس و قطــع منــازل و 
اماکــن و ریــزش بــرگ درختــان، انــواع الســتیک 
ضایعــات  مــردار،  حیوانــات  مســتعمل،  هــا 
ــتعمل و  ــل مس ــت، مب ــد، تخ ــد کم ــم مانن حجی
ــه و  ــداد 5 کیس ــه تع ــاختمانی ب ــای س ــه ه نخال

ــان ــدوده پیم ــا در مح ــابه آن ه مش

1,304,0001,342,500کیلوگرم 

زباله های 
عفونی

10501
جمــع آوری، حمــل و دفــن زبالــه هــای عفونــی 

بیمارســتانی
569,5100کیلوگرم 

 10502
انجــام آزمایشــها و معاینــات پزشــکی بــدو 

کار( )طــب  اســتخدام 
0225نفر

10601تجهيز كارگاه
ــای   ــه ه ــوری ) هزین ــز کارگاه اداری و موت تجهی

ــی ( ــی و اجرای مدیریت
66مقطوع
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اقدامات صورت گرفته در سایت دفن پسماند:
  انجام امورات سایت دفن پسماند از فروردین ماه تاکنون توسط سازمان مدیریت پسماند

  بازسازی و تعمیر باسکول 50 تنی صفحه بتن مرکب
  نصب دوربین مداربسته در محدوده باالیی سایت دفن

  تسطیح و پاکسازی محدوده دفن پسماند به صورت ویژه
  اصالح شیب سایت دفن

  ایجاد 2 عدد ترانشه جهت دفن پسماندهای عفونی
  پیگیری جهت راه اندازی کارخانه تولید کیسه زباله 

تفکیک از مبدا پسماند:

اقدامات صورت گرفته در طرح جمع آوری بازیافت:
  فعالیت 10 عدد غرفه بازیافت در سال گذشته تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری

  به کارگیری پنج خودروی بازیافت جهت جمع آوری مواد بازیافتی منازل طبق برنامه زمانبندی
  به کارگیری سه خودروی بازیافت جهت جمع آوری مواد بازیافتی اصناف

  به کارگیری یک خودرو جهت جمع آوری مواد بازیافتی غرفه ها و تماس های شهروندی 
  به کارگیری یک خودرو جهت جمع آوری مواد بازیافتی مراکز آموزشی و اداری

  اهدای کیسه زباله درب منازل
  تهیه مواد اهدایی جهت غرفه های بازیافت 

  برگزاری مسابقات بازیافت و سایر فعالیتهای آموزشی در فضای مجازی
  پلمب گارگاههای غیر مجاز بازیافت در دو مرحله و ضبط خودروهای غیر مجاز بازیافت در جهت کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی 

به دلیل بازیافت ناصحیح و غیر اصولی و غیر بهداشتی
  پیگیری جهت خریداری نرم افزار طرح تفکیک 
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گردش کار غرفه بازیافت:

گردش کار روش سیار:

پردازش پسماند:
  بازیافتي هاي بدست آمده جهت بسته بندي نهایي وارد بخش پردازش مي شوند.

  تفکیک پسماند هاي خشک در سوله هاي مخصوص
  فشرده سازي و کم حجم کردن بازیافتي ها 

  بسته بندي جهت مزایده فروش پسماند هاي خشک
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ساعتروزمحلهشماره پالكناحیه

چهار محل – فرهنگیان - جفره73-584 ع297

10 صبح تا 17شنبه
مدرس – باهنر48-141ع 249

بهشت صادق - شکری48-673ع 47 2

شغاب - جاللی - دواس48-431ع 344

48-673ع 47 1
راهنمایــی  منــازل   - حیــدری  شــهید 

انتظامــی نیــرو  10 صبح تا 17یکشنبهرانندگــی  بیسیم - امام رضا - فرودگاه73-584 ع 297

مخبلند - اداره بندر - خواجه ها48-431ع 344

اداره بندر - دانش آموز73-584 ع 197

10 صبح تا 17دوشنبه
آتش نشانی - ابوشهر - بازرگانی48-141ع 249

هاللی48-673ع 47 2

بهمنی - میرعلمدار - ریشهر48-431ع 344

73-584 ع197
عالــی آبــاد - جبــری –مجتمــع هــای 

2 ناحیــه  آپارتمانــی 

10 صبح تا 17سه شنبه
سنگی)مبارزان-فاطمیه(48-141ع 249

48-673ع 47 2
 - بعثــت   – المقــدس  )بیــت  ســنگی 

) مالصــدرا
سرتل - رایانی48-431ع 344

48-141ع 249
عاشــوری – تــل کوتــی - بــن مانــع - پیــام 

10 صبح تا 17چهارشنبهنــور - پاســداران سنگی)توحید –جمهوری(73-584 ع 297

امامزاده48-431ع 344

عاشوری)سینگر – یادگارامام(48-141ع 249

10 صبح تا 17پنج شنبه 73-584 ع 297
ــهید  ــاد ش ــپاه ( – بنی ــازل س ــوری )من عاش

ــاد ــح آب –صل

تنگک 1 -2 -483-431ع 344
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آمار شش ماهه 1400 مواد بازیافتی غرفه ها و خودروهای طرح تفکیک از مبداء پسماند:

نام غرفه
اسفند ماهبهمن ماهدی ماهآذر ماهآبان ماهمهرماه 

مجموع

kgKgKgKgKgkg

1454,61302,51159,4747,351101,527628527,35باهنر

723,512682100,41192,5143618158535,4لیان

591926122715686217685701امام

1293,31545,42949,21695,5120310287714,42عاشوری

443,5658,5696550,57658453113,5امامزاده

68298213,58338,51198898971161256878رفاه

963935685551612--سرتل

96,91433,488314844,398---تنگك 2

311,1544,75860,889514244035,65-هاللی

486,961197810,6433300,773023530,33نیایش

سایت دفن و 
خودروها

497005045053600503905160051200306940

61521.96587269521.969915.668820.872625407432.048مجموع



117

گــزارش عملکــرد شهرداری بندر بوشهر و سازمان های تابعه )6 ماهه دوم 1400(

اقدامات صورت گرفته در کمپ نگهداري از سگ هاي بي سر پناه:
  تنظیف و شست و شوی روزانه 

  سم پاشی به صورت ماهیانه
  تامین غذا بصورت روزانه به میزان 400 کیلوگرم

  تامین آب شرب 
  اقدامات درمانی جهت سگ های مریض با کمک حامیان

  نگهداری فضای سبز کمپ
  تعمیر و تجهیز اتاق نگهبانی کمپ

  بازسازی سلول های سگ های جدیدالورود 
  تعمیر سلول های سگ های نر و ماده 

  تهیه آبخوری سگ ها
  اضافه نمودن به سلول های نگه داری سگها

اقدامات صورت گرفته در کمپ نگهداري از سگ هاي بي سر پناه :

تعداد موجود اقدامات صورت گرفته

320 سگ های تحت مراقبت در کمپ

120 تزریق واکسن هاری

320طی دونوبت تزریق واکسن ضد جرب

60 عقیم سازی

آمار زنده گیری سگ های بالصاحب به تفکیک ماه:

اسفندبهمندیآذرآبانمهرعنوان

108 قالده115 قالده293 قالده237 قالدهصفر صفر زنده گيری سگها
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عمده فعالیت های انجام شده در دفع بهداشتی پسماندها شامل:
  ساماندهی سایت دفع پسماند 

  اجراي عملیات دفن بهداشتي پسماندهاي عادي)خانگي و خاک ونخاله( به صورت دفن  سطحي به 
شیوه سراشیب بهکارگیری دو دستگاه لودر و بولدوزر 

  تسطیح شیب سایت دفن به روش اصولی 
  تعیین جایگاه خاص جهت تخلیه پسماندهای عمرانی واستفاده از آن جهت دفن پسماندهای عادی

  راهبری دستگاه باسکول جهت توزین دقیق پسماندهای ورودی به سایت دفن
  تجهیز واحد کارگری و سرویس بهداشتی وحمام در سایت دفن پسماند

  نگه داری از فضای سبز سایت دفن  پسماند
  تامین آب و روشنایی در سایت دفن پسماند

  دفن جداگانه پسماند عفونی به شیوه ی ترانشه ای
  تنظیف روزانه سایت دفن پسماند

سایر اقدامات انجام پذیرفته طی 6 ماهه اخیر:
  بازسازی ویژه کمپ سگهای بالصاحب

  بازسازی وتعمیر باسکول سایت دفن پسماند
  پیگیری جهت جابجایی سایت دفن پسماند

  پیگیری جهت جابجایی کمپ سگهای بالصاحب
  انجام مناقصه زنده گیری سگ ها از آبان ماه 1400 لغایت اردیبهشت ماه 1401 به مدت 6 ماه )شرکت 

دریادالن امواج جنوب(
  انجام مناقصه کمپ سگ ها در سه بخش زنده گیری ، نگه داری و عقیم سازی در خرداد ماه سال جاری 

وبرنده مناقصه شرکت خوش نگین تالش به مدت دو سال
  انجام مزایده سایت دفن پسماند در خرداد ماه سال جاری و برنده مزایده شرکت دنیز صنعت زاگرس

  انجام مزایده واگذاری کارخانه کیسه زباله 
  پیگیری جهت خریداری 400 عدد مخازن گالوانیزه

  پیگیری جهت خرید کارتن پالست به تعداد 800 پک سه تایی
  پیگیری جهت احداث سرویس بهداشتی و حمام ورخت کن در ناحیه دو وسه خدمات شهری

  پیگیری جهت بازسازی کمپ سگ های بالصاحب به صورت ویژه
 پیگیری جهت خریداری بازوغلطان و پاکت های حمل نخاله وواگذاری ساماندهی ضایعات ساختمانی 

به بخش خصوصی
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شهرداری 
منطقه یک
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عملکرد کمیسیون ماده 100

آمار آرای کمیسیون بدوی ماده صد  سه ماهه سوم سال 1400          منطقه یك

مبلغ جریمهماه
تعداد 
تخریب

تعداد 
تعهد

تعداد 
برائت

تعداد 
جریمه

تعداد 
تعطيل

رای تخریب 
عدم پرداخت

31,405,661,945619125950مهر

18,143,742,08731794515آبان

39,488,159,511720964024آذر 

مجموع سه 
ماهه سوم

89,037,563,543165630168629

آمار آرای کمیسیون بدوی ماده صد سه ماهه چهارم سال 1400          منطقه یك

تعداد مبلغ جریمهماه
تخریب

تعداد 
تعهد

تعداد 
برائت

تعداد 
جریمه

تعداد 
تعطیل

رای تخریب 
عدم پرداخت

30,550,110,940922197240دی

18,687,508,1327201040617بهمن

85,000,686,4256523113600اسفند 

مجموع سه 
ماهه چهارم

134,238,305,4972294602481017

  مجموع جرایم شش ماه دوم سال 1400 : 223/275/869/040 ریال
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عملکرد اداره تاسیسات

تعداد موضوع فعالیت ردیف

84 مورد ساخت ونصب  دریچه آهنی 1

8مورد ساخت وتعمیرپل بتونی 2

147مورد رفع خطر واتصالی پایه های روشنایی وتعمیرات روشنایی 3

27مورد همکاری با واحدها 4
15مورد پیگیری موارداعالم شده توسط مردمی 5

20مورد پیگیری سامانه 137 6

34مورد رفع خطرمکانیک 7

34مورد نصب تابلونام گذاری کوچه وخیابان ها منطقه یک 8

203مورد جوشکاری .ترمیم ستگ فرش وغیره / متفرق ها 9

24مورد لوله کشی 10

56مورد رنگ آمیزی 11

4مورد تعمیرات پل فلزی واجرا 12

53مورد جمع آوری صندلی وپایه روشنایی 13

11مورد ساخت ونصب صندلی وسطل زباله 14

34مورد تخریب وجمع آوری نخاله 15

عملکرد اداره عمران شهرداری منطقه یک 6 ماه دوم 1400
  خرید بوالرد راه بند مبلغ برآورد اولیه 1/500/000/000 ریال

  اصالح رفیوژ خیابان صلح آباد حد فاصل خیابان صدرا تا هجرت مبلغ برآورد اولیه 4/721/179/658 ریال 
  تکمیل پارک کوچه شهید فشنگ ساز مبلغ برآورد اولیه 5/043/424/843 ریال

  لیست ترمیم و اصالح روشنایی ساحل از پیاده رو پارک سیادت ، پایههای روبرو شورا ، پایه های حاشیه پارک شورا و 
... مبلغ برآورد اولیه 4/626/000/000 ریال

  اجرای روکش آسفالت سطح شهر منطقه یک فاز 2  مبلغ برآورد اولیه 16/803/873/136 ریال
  بهسازی پیاده رو های سطح شهر پشت پارک بانوان و شهید خوشبخت مبلغ برآورد اولیه 9/292/630/040 ریال

  اصالح هندسی رفیوژ و مناسب سازی گذرهای عابر پیاده خیابان های سطح منطقه یک مبلغ برآورد اولیه 4/051/485/404 ریال
  تعمیرات پروژ های عمرانی مبلغ برآورد اولیه 3/501/845/251 ریال
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لیست امالک مشمول 55و110قانون شهرداریها )انجام گرفته شده(
توضیحاتآدرس ملكردیف

زمین گودبرداری شدهخیابان بهشت صادق ورودی کوچه فردوس 135

زمین گودبرداری شدهمرکز شهر مجاور پاساژآزدگان فاز 22

زمین گودبرداری شدهمرکز شهر روبروی پاساژملت فاز31

زمین گودبرداری شدهمرکز شهر روبروی مسجد لر های مقیم بوشهر4

زمین گودبرداری شدهخیابان شهید چمران روبروی شهرداری منطقه یک5

زمین گودبرداری شدهخیابان امام رضا)ع(6

ملک مخروبهخیابان شهید رفعت آزاد )خیبر(7

ملک مخروبهخیابان صدرا8

زمین فاقد حصارخیابان امام روبروی مسجد توحید9

زمین گود برداری شدهخیابان دهقان جنب مسجد دهدشتی10

رفع خطر وتخریب ملکخیابان دهقان ساختمان بانک ملت11

رفع خطر وتخریبکوی جبری پشت بانک مهر12

رفع خطر وتخریبکوی جبری پشت نمایندگی خودرو13

رفع خطر از طبقه فوقانیخیابان انقالب روبروی فروشگاه کوروش ملک فریدونی14

تسطیع وپاکسازیخیابان جمهوری کوچه بهار 155

رفع خطراز ملکخیابان لیان غربی طبقه فوقانی پاساژتوحید16

رفع خطر تخریب کاملخیابان لیان شرقی روبروی مجتمع جزیره17

رفع خطر وتخریب کاملخیابان معلم انتهای کوچه پاساژآزادی18

تسطیع وپاکسازیخیابان طالقانی کوچه یخسازی وزیری19

تسطیع وپاکسازیخیابان امام کوچه شهید فشنگ ساز20

رفع خطر وتخریبخیابان فردوسی نوروز 2ملک شجاعی21

رفع خطر وتخریبخیابان فردوسی نوروز 2ملک فقیه22

رفع خطر وتخریبخیابان فردوسی نوروز 2ملک حسینی23

تسطیع وپاکسازیخیابان باهنر نیلوفر 2412

تسطیع وپاکسازیخیابان پارک شهید نسترن کناراداره ثبت واسناد25

دیوار کشی ملکخیابان ساحلی کوچه نسیم 266

رفع خطر از ملکخیابان عالی آباد )حافظ جنوبی(پردیس 2717

حصار کشی ملکخیابان طالقانی کوچه سنگسر 2821

رفع خطر تخریبخیابان والفجر نبش حسینیه سید الشهدا29

تسطیع وپاکسازیخیابان مطهری کوچه ابوشهر بنفشه 302

حصار کشی ملکخیابان دهقان جنب آتش نشانی31

رفع خطر از طبقه فوقانیخیابان انقالب بازار قدیم32

رفع خطر از ملکخیابان آزادگان 33

رفع خطر از ملکخیابان شهید چمران روبروی زمین کارگران34

رفع خطر وپالستر ملکخیابان امام .کوچه مسجدتوحید فرعی آخر سمت چپ35
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گزارش عملکرد اداره امالک و مستغالت شهرداري منطقه یک

گزارش

   ماه
کارشناسي و 

بازدید
انعقاد قرارداد 

مصالح
کروکي اصالحي 

و اصالح سند
پیگیري اسناد 

مربوط به شهرداري

بعنوان نماینده 
شهرداري  حضور 

در دفاتر رسمي

4 پرونده8 پرونده8 پرونده4 پرونده20 پروندهمهر

3پرونده12پرونده12پرونده5پرونده18پروندهآبان

6 پرونده12پرونده10پرونده7پرونده21 پروندهآذر

5 پرونده8 پرونده9پرونده4پرونده20پروندهدی 

5 پرونده15 پرونده12 پرونده3 پرونده28پروندهبهمن

4 پرونده7 پرونده 9پرونده4پرونده17پرونده   اسفند

احتراماً به اطالع مي رساند اداره امالک منطقه یک شهرداري بندر بوشهر در مدت زمان ذکر شده بالغ بر 124 مورد پرونده کارشناسي و بازدید  
و بررسی از محل صورت گرفته  و بیش از 28مورد قرارداد مصالحه همراه با اصالحیه قرارداد مصالح و همچنین صلح نامه و حبه زمین در مسیر 
گذر انعقاد گردید که اجراي ماده 45 اداره ثبت نیز در این مدت تنظیم و به اداره ثبت و امالک ارسال گردید.از دیگر کارهاي صورت گرفته 
توسط واحد امالک حضور در دفاتر رسمي به عنوان نماینده شهرداري در 27مورد مي باشد. پاسخ استعالمات اداره ثبت جهت اصالح سند و 
تعیین مالکیت و پرونده هایي با موضیعیت تعریض ویا منطبق نبودن نقشه هاي اجرایي و همچنین مجوزات صدور دستور نقشه در مواردي که 

زمین در مسیر گذر قرار گرفته در دستور کار این اداره واقع گردیده و به انجام رسیده است.
همچنین پیگیري  پرونده هایي که در مالقات مردمي با شهردار محترم مطرح و به اداره امالک ارجاع  داده مي شود نیز پیگیري و رسیدگي 

گردیده است.
   ضمناً حضور مستمر در کمیسیون تملک بعنوان نماینده منطقه یک بیش از 21جلسه.

عملکرد اداره حفاری شهرداری منطقه یک بندر بوشهر 

متراژ عامل حفار ردیف متراژ عامل حفار ردیف

31480 شبکه آبفا 7 1279 انشعابات آبفا 1

475 شبکه برق 8 1050 انشعابات برق 2
100 شبکه گاز 9 625 انشعابات گاز 3
2135 مخابرات 10 1800 اتفاقات آبفا 4
1150 فیبر نوری 11 550 اتفاقات برق 5
---- ایرانسل 12 550 اتفاقات گاز 6

 جمع کل : 41194 متر
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عملکرد اداره کنترل نظارت شهرداری منطقه یک

تعدادشرح فعالیتنوع فعالیتردیف

640تشکیل پروندهکمیسیون ماده صد1

530بدویابالغ آرای ارسالی ماده صد2

170قطعیابالغ آرای ارسالی ماده صد3

722قطعی و بدویثبت رای آرای ماده صد4

583قطعی و بدویاجرای رای ماده صد5

87بدویثبت اعتراض ماده صد6

126مجوز گودبرداریتخریب و گودبرداری7

150اداره گازاستعالم8

142شرکت مخابراتاستعالم9

148سازمان پسمانداستعالم10

128پلیس راهوراستعالم11

55وسایل توقیفیخروج وسایل12

35----پلمپ آرای کمیسیون ماده صد13

17تخریب و پرداختاجرای آرای کمیسیون ماده صد14

128سامانه 137رسیدگی به شکایات مردمی15

430طی نامه و حضوریرسیدگی به شکایات مردمی 16

2340سامانه ناظرینبرسی و تایید گزارش مهندسین ناظرین17

928اخطاریه ساختمانی18

70قبض جمع آوری19

633بازدید و کارشناسی20

214رسیدگی به گزارش ناظرین21
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عملکرد اداره  شهرسازی
تعداد پروانه ساختمانی صادر گردیده

تمدید 
پروانه 

تغیر نقشه تخریب و نوسازی  تبدیل پروانه ساختمان
اضافه 
اشکوب آمار  مالکیت 

1400 1400 1400 1400 1400 1400

38 164 108 4 28 1 تعداد حقیقی 

تایید نقشه  
دستور 
نقشه 

زمین پایانکار
پاسخ استعالم 

دفتر خانه
پاسخ استعالم 

بانك
پاسخ استعالم 

اداره ثبت آمار  مالکیت 

1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

363 758 33 313 1369 761 101 تعداد حقیقی 

 بازدید شهردار از پروژه های منطقه یک خدمات شهری منطقه یک
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 واحد حقوقی )پملپ ملک(

 ملک اسالملو خیابان انقالب 2

 ملک روبروی پست مرکزی

 عمرانی منطقه یک

 ملک هامور 66خیابان طالقانی

 عملکرد واحد تاسیسات منطقه

 ملک بانک ملی شعبه انقالب)سابق(

 دیوار کشی ورزشگاه شهدا خیابان عاشوری



127

گــزارش عملکــرد شهرداری بندر بوشهر و سازمان های تابعه )6 ماهه دوم 1400(

شهرداری 
منطقه دو
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گزارش عمکرد شهرداری منطقه دو 

پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی نیمه دوم سال 1400 اداره فنی و عمرانی شهرداری منطقه دو

حجم عملیات شماره قراداد تاریخ ابالغ
پیشرفت 
فیزیکی

نام شرکت مبلغ قرارداد عنوان پروژه ردیف

اجرای حدود 350 
مترطول کانال سنگ 
جدول و بتن مسلح

19794 1400/09/23 100درصد
فالت افکن 

البرز
6/442/035/311

اجرای کانال غرب 
رایانی تا ورودی 

خیابان ریشهر
1

اجرای حدود 1500 
مترمربع تعمیرات 
موزاییک، 3000 
مترطول تعمیرات 

جداول

20330 1400/09/29 90 درصد
فالت افکن 

البرز
9/981/927/114

تعمیرات و 
بهسازی مقطعی 
کانیوو،کانال و 
موزاییک پیاده رو

2

اجرای کانال با 
سنگ جدول و بتن 
مسلح حدود 1450 

مترطول

23569 1400/11/03 95درصد
فالت افکن 

البرز
30/138/697/496

اجرای کانال دفع 
آبهای سطحی 
نیروگاه اتمی از 

دلیران 21 تا کانال 
معاینه فنی

3

اجرای 300 متر 
طول جدول گذاری 
و 3000 متر مربع 
موزائیک فرش 

26319 1400/12/03 100 درصد
پایا ارگ کوه 

مند
5/900/000/000

بهسازی و تکمیل 
موزائیک فرش 

پیاده روهای سطح 
منطقه دو

4

اجرای 380 متر 
طول کانال و 2350 

متر مربع آسفالت
28858 1400/12/29 100درصد کاژه بتن شهر 12/987/481/632

اجرای کانال و 
روکش آسفالت 
خیابان بوشهر 

توسکا

5
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گزارش عملکرد واحد حفاری

متراژ نام دستگاه ردیف

1 صدور مجوز به شرکت مخابرات 600 متر

658 متر
صدور مجوز به شرکت توزیع برق

2

1029 متر
صدور مجوز به شرکت گاز

3

3427 متر
صدور مجوز به شرکت آب و فاضالب

4

توضیحات:
  پیگیری و انجام جابجایی شبکه وانشعاب گاز با توجه به اجرای عملیات عمرانی در سطح محالت 

جنوبی)تنگک –سرتل (
  پیگیری وانجام جابجایی پایه وترانس برق با توجه به اجرای  عملیات عمرانی در سطح محالت جنوبی 

)تنگک –سرتل-خواجه ها –دواس –امامزاده- خیابان پست(
  پیگیری و انجام جابجایی شبکه وانشعاب آب با توجه به اجرای عملیات عمرانی در سطح محالت 

جنوبی )تنگک –سرتل-ریشهر(
 پیگیری وترمیم نوار حفاری در سطوح محالت جنوبی

  هماهنگی با مدیریت برق جهت روشنایی معابر
  پیگیری وهماهنگی با ناظرین دستگاهها جهت مشخص شدن مسیر تاسیسات با توجه به اجرای عملیات 

عمرانی در سطح محالت جنوبی
 پیگیری رفع قطعی فیبر نوری و همچنین خط شبکه وانشعاب آب  با توجه به پاکسازی والیروبی کانالها 

و عملیات عمرانی در سطح محالت جنوبی
  پیگیری وهماهنگی جهت جمع آوری کنتور آب و برق وجابجایی پست خطهای تلفن جهت تخریب 

ساختمان در مسیر گذر )دواس(

 اجرای کابل کشی و برق رسانی به پارک باغ بهزاد ترمیم و بازسازی شبکه روشنایی اماکن
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گزارش عملکرد حوزه اجرایی و خدمات شهری شهرداری منطقه دو

شرح فعالیتردیف

1
ایجاد هماهنگی های الزم و تجهیز نمودن محوطه کمپ نوروزی شغاب ،جهت آماده سازی برای اسکان 

مسافران در ایام نوروز

نظارت بر اجرای رنگ آمیزی سنگ جداول و نیز رفوژ میانی بلوارهای واقع در سطح محالت جنوب2

پاکسازی و اجرای رنگ آمیزی سنگ جداول واقع در پارک ترافیک3

4
تشکیل ستاد سیل و مدیریت بحران در سطح منطقه و نظارت و حضور به موقع در هنگام بارندگی و حوادث 

غیرمترقبه احتمالی

پاکسازی و آزادسازی ساحل حدفاصل پالژ بانوان تا تاسیسات آب شیرین کن در راستای رفع تصرف از سواحل5

6
ترمیم پایه تابلوهای معیوب  مربوط به شناسایی معابر و اماکن عمومی واقع در محالت جنوبی و نیز نصب 

تابلوهای جدید

7
صدور اخطاریه و جمع آوری ساخت و سازهای بدون پروانه و نظارت بر فعالیت ساختمانی امالک دارای پروانه 

ساخت

هشت مورد تخریب و پاکسازی تجهیزکارگاه های متروکه واقع در معابر عمومی واقع در سطح منطقه دو8

ساماندهی خودرو های فروشنده و نظارت مستمر بر آنها9

10
پیگیری جهت برداشت ست های ورزشی، سطل های زباله و نیمکت های مستهلک واقع در سطح منطقه و 

نوسازی آنها 

شناسایی و صدوراخطاریه به تاالرها ، انبارها و کیوسک ها جهت پرداخت عوارض11

نظارت بر اجرای روشنایی معابر و اماکن واقع در سطح منطقه دو 12

نصب بنر مربوط به موارد ماده 55 و 110 قانون شهرداریها و پیگیری موضوعات مربوطه ) 12 مورد ( 13

14
پیگیری و نظارت بر ساخت و نصب درب منهول و پل فلزی و همچنین بازسازی و ترمیم پل های معیوب واقع 

در محالت جنوبی 

نظارت بر جانمایی و نصب بوالردهای بتنی در برخی معابر جهت تسهیل امور ترافیکی و تردد ایمن معابر پیاده 15

جمع آوری کانکس ها و خودروهای فرسوده رها شده در سطح معابر واقع در محالت جنوبی 16

نظارت بر اجرا و ترمیم  سرعت کاه های واقع در محالت جنوبی و همچنین جمع آوری سرعتکاه های غیر مجاز 17

رنگ آمیزی وسایل بازی و صندلی های موجود در پارک ها و دیگیر اماکن عمومی واقع در سطح منطقه18

هماهنگی با پلیس راهور جهت اعمال قانون در خصوص خودروهایی که در معابر در پیاده روها توقف می نمایند 19

پیگیری شکایت های شهروندان ساکن در محالت جنوبی و پاسخگویی به آنها 20

اجرای پاکسازی جداول و جمع آوری نخاله و زباله های رها شده  بطور مستمر با همکاری سازمان مدیریت پسماند21
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عملکرد واحد حقوقی  منطقه دو

تعدادواحدشرح فعالیتردیف

60 موردحقوقی شرکت در جلسات دادرسی دادگاه1

20 موردحقوقی اجرای قرار کارشناسی مربوط به پرونده های حقوقی        2

10 موردحقوقی اجرای آرای کمیسیون ماده 100 شامل تخریب و پلمپ                                         3

40 موردحقوقی اخذ احکام قضایی از دادستانی در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز              4

12 موردحقوقی اخذ احکام قضایی از دادستانی در خصوص رفع سد معابر عمومی                         5

36 موردحقوقی انجام مکاتبات اداری با ارگان ها و ادارات دولتی                                               6    

68 موردحقوقی تنظیم لوایح حقوقی به شعب دادگاه و کارشناسان دادگستری7

40 موردحقوقی شرکت در جلسات داخلی شهرداری8

9
 ارائه دادخواست تامین دلیل به شورای حل اختالف و هماهنگی های الزم با 

کارشناسان مرتبط
2 موردحقوقی

خالصه عملکرد واحد روابط عمومی منطقه دو

شرح فعالیتردیف

نظارت بر جانمایی و نصب پالک آبی جهت آدرس دهی دقیق امالک واقع در سطح محاللت جنوبی1

2
شــرکت در جلســات شــورای نامگــذاری معابــر و اماکــن شــهر بوشــهر و نظــارت بــر جانمایــی و نصــب تابلوهــای 

شناســایی معابــر شــهری

تنظیم لیست گزارش عملکرد واحد هاي مستقر در شهرداري منطقه3

تهیه و نصب بنر جهت مراسمات مختلف 4

پیگیري پیامهاي ورودي سامانه 137 و ارسال جوابیه )کتبي و شفاهي(5

6
ــه و ارســال جهــت  ــه در ســطح منطق ــات صــورت گرفت ــا و اقدام ــروژه ه ــه پ ــوط ب ــر مرب ــه گــزارش و تصاوی تهی

ــکاس عملکــرد و اطــالع رســانی  انع
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عملکرد حوزه درآمد و نوسازی شهرداری منطقه دو

شرح فعالیتردیف

242/227/364/245 ریال  مجموع درآمد شش ماهه دوم سال 1400 1

عملکرد حوزه مالی شهرداری منطقه دو

شرح فعالیتردیف

89/828/457/466  ریال  مجموع هزینه های شهرداری منطقه دو در  شش ماهه دوم سال 1400 1

عملکرد حوزه معماری و شهرسازی

دستور نقشهتغییر نقشهتخریب و نوسازیتبدیلپروانه ساختماناضافه اشکوبآمار

2275163848تعداد

کنترل نقشهتعمیراتصدور پایانکاردیوار کشیتمدید پروانهآمار

19588851تعداد

تعداد گواهی های صادر شده

پاسخ استعالم دفترخانهپاسخ استعالم بانكپاسخ استعالم اداره ثبتآمار

1462290تعداد
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 پروژه اجرای موزاییک فرش پیاد ه رو شرق بلوار شهید یاسینی

 بازگشایی خیابان اعتمادیه-موتمن

 پروژه اجرای پارک اعتمادیه

 اصالح پخ دیوار دانشگاه

 پروژه اجرای پارک لیل

 اصالح هندسی چهار راه پست

 بازگشایی گذر در کوی خواجه ها

 آسفالت معابر
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 اجرای بوالرد بتنی در پیاده رو ها

 دهکده گردشگری

 کانال شهدای سرتل

 پیاده رو تنگک یک تا تنگک دو

 کانال میثم تمار

 دلیران 5-بوشهر توسکا

 اجرای کانال حاشیه جاده نیروگاه

 پروژه تعمیرات کانال و کانیوو
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 انجام عملیات عمرانی در آرامستان وادی الرحمه.

 اجرای پارک محله ای واقع در کوی ریشهر

 ازبین بردن نیزارها و آزادسازی خروجی کانال جاده نیروگاه

 اجرای پلمپ طبق دستور دادستانی

 افتتاح پروژه واتر اسکرین

 اجرای پاکسازی پارک ترافیک

 اجرای کانال کوچه مالک2 واقع در کوی سرتل

 نصب تابلو معابر شهری 
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 راه اندازی کمپ نوروزی شغاب )2(

 ترمیم و بازسازی پل فلزی

 جابجایی درب دانشگاه خلیج فارس

 تخریب و بازگشایی گذر در کوی خواجه ها

 جمع آوری وسایل رها شده در پیاده رو

 ترمیم سنگ جداول

 تالش در جهت رفع سد معابر عمومی

 ایمن سازی دیواره معیوب پارک ساحلی ریشهر
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 نصب وسایل بازی کودکان

 نصب بنر اخطاریه ماده 55 و 110 قانون شهرداری ها

 نظارت بر ساخت و سازها

 ستاد سیل و مدیریت بحران

 نصب ست ورزشی 

 کانال و آسفالت کوچه دلیران7

 نصب تابلو عالیم ترافیکی

 ساخت و نصب پل فلزی
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شهرداری 
بافت تاریخی
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حوزه عمرانی :
  بهسازی معابر محله بهبهانی فاز 3

  بهسازی معابر منتهی به خیابان انقالب
  احداث گذر ادیان

حوزه خدمات شهری:
مبلغ 10 میلیارد ریال بابت مبلمان ناحیه تاریخی هزینه گردیده است که در ذیل به آنها اشاره 

خواهد شد :
   سطل زباله

  نیمکت
  گلدان

  ست ورزشی
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نگاهی به
جلوه های خدمت
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شهردار بوشهر معارفه شد

در آئینی با حضور استاندار و دیگر مسئوالن استانی، حسین حیدری به عنوان شهردار بوشهر معارفه شد.
حسین حیدری شهردار جدید بوشهر در این مراسم اظهار داشت: همه تالش خود را به کار خواهم گرفت تا در 

زمان مسئولیت خود در شهرداری بهترین خدمات را به مردم بوشهر ارائه کنم.
وی از انجام اقدامات جهادی، انقالبی و شبانه روزی برای توسعه بوشهر خبر داد و افزود: زمان زیادی در اختیار 

نداریم و برای رفع عقب ماندگی ها باید به صورت شبانه روزی و به صورت جهادی کار کنیم.
شهردار بوشهر از شورای شهر و نیروهای شهرداری به عنوان مهمترین ابزار دستیابی به موفقیت در این زمینه یاد 

کرد و ادامه داد: از شورای شهر و نیروهای شهرداری می خواهم که در این مسیر همراه و یار و یاور ما باشند.
وی با اشاره به تعداد باالی نیروهای شهرداری بوشهر بیان کرد: با شناسایی افراد جهادی، انقالبی، دلسوز، فساد 

ستیز و متعهد تالش خواهیم کرد که از ظرفیت موجود به خوبی بهره بگیریم.
حیدری احترام به مردم هنگام مراجعه به شهرداری و تکریم ارباب رجوع را ضروری دانست و اضافه کرد: دنبال 
استفاده  مهم  این  به  دستیابی  برای  مختلف  شیوه های  از  و  هستیم  بوشهر  شهرداری  در  پایدار  درآمدهای  ایجاد 

می کنیم.
وی با اشاره به لزوم نوسازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل بوشهر، اضافه کرد: احیای بافت قدیم بوشهر با تکیه 

بر هویت و معماری ایرانی- اسالمی را در دستور کار داریم.
حسین  بوشهر،  شهرداری  سابق  سرپرست  کردگار  و  شهردار  صالحیان  خدمات  از  تقدیر  مراسم ضمن  این  در 

حیدری به عنوان شهردار جدید بوشهر معرفی شد.

مهر ماه



142

گــزارش عملکــرد شهرداری بندر بوشهر و سازمان های تابعه )6 ماهه دوم 1400(

اراضی جنوب مرکز جهاد تحقیقات بوشهر آزادسازی شد

شهردار بندر بوشهر گفت: اراضی جنوب مرکز جهاد تحقیقات بوشهر جهت تکمیل رینگ کمربندی 
ساحلی آزادسازی شد.

به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر افزود: 
محدوده آزادسازی شده واقع در کوی خواجه ها است که مسیر دسترسی محالت جنوبی شهر به 

نوار ساحلی را کوتاه تر می کند.
بیان کرد: احداث این گذر همچنین منجر به روان سازی ترافیک در محور دسترسی مناطق  وی 

جنوبی به مناطق شمال شهر بوشهر است.
حیدری ادامه داد: این گذر با عرض 32 متر حد فاصل پارک دانشجو به بیمارستان سلمان فارسی 

احداث خواهد شد.
وی افزود: با توافق صورت گرفته فی مابین  مرکز جهاد تحقیقات و شیالت و پژوهشکده میگوی 
کشور با اجرا این رینگ در جهت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران است که شهرداری بندر بوشهر 

با عنوان پروژه ای اولویت دار این موضوع را دنبال خواهد کرد.
اولویت های  در  ترافیک  روان سازی  و  تسهیل  با هدف  اجرا گذرهای جدید  کرد:  عنوان  حیدری 
شهرداری است که در این راستا به تناسب تامین اعتبار نسبت به اجرا گذرهای جدید اقدام خواهد 

شد.



143

گــزارش عملکــرد شهرداری بندر بوشهر و سازمان های تابعه )6 ماهه دوم 1400(

امیدواریم در چهار سال شاهد تحوالت چشمگیر در شهر باشیم

شهردار بوشهر گفت: با همدلی شورا و شهرداری انشاهلل در چهار سال این دوره شورا شاهد تحوالت 
چشمگیری در شهر باشیم

فرماندار  با  و شهردار  اعضای شورا  نشست  در  روابط عمومی شورا؛ حسین حیدری  گزارش  به 
بوشهر گفت: تالش شبانه روزی ما تحقق تحقق مطالبات به حق شهروندان است 

سایر  داریم  انتظار  گفت  داریم  می  بر  گام  شهر  اجرایی  امورات  اول  در صف  اینکه  بیان  با  وی 
دستگاههای اجرایی که در توسعه شهر نقش دارند همراه مدیریت شهری شوند.

شهردار بوشهر با اشاره به بازگشایی جاده سالمت بعد از سالها ،  آغاز عملیات اجرایی تقاطع سردار 
سلیمانی ، اجرای  فاز یک گذرسرتل به تنگک و آسفالت جاده دسترسی به آرامستان و ساماندهی 
محوطه داخلی آن گفت خوشبختانه اقدامات عمرانی خوبی در سطح شهر شروع شده و مردم  در 

حال احساس تغییر هستند 
وی خواستار اختصاص اعتبارات بیشتر جهت پروژه های شاخص  عمرانی شهرداری شد تا شاهد  

بهره برداری هر چه سریعتر این پروژه ها باشیم.
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مسیر دسترسی به آرامستان وادی الرحمه بوشهر آسفالت شد

الرحمه  شهردار بندر بوشهر گفت: در راستای تحقق مطالبه های  شهروندان مسیر دسترسی به آرامستان وادی 
بوشهر آسفالت شد.

بندر بوشهر، حسین حیدری در  الملل شهرداری  بین  امور  ارتباطات و  به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت 
تشریح این خبر اظهار کرد: با وجود اسفالت مسیر دستریی آرامستان وادی الرحمه، این مرکز همچنان کاستی هایی 

دارد که بر حسب اولویت نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد.
وی بیان کرد: ایجاد سایبان و توسعه فضای سبز قبرستان از دیگر نیازهای قبرستان وادی الرحمه است که به طور 

اولویت دار پیگیری خواهد شد.
حیدری ادامه داد: با احداث گذر جدید از محل سرتل تا تنگک مسیر جدیدی برای دسترسی به آرامستان وادی 

الرحمه احداث خواهد شد
وی عنوان کرد: این پروژه در 2 فاز طراحی شده که عملیات اجرایی قطعه دوم با سرعت بسیار خوبی در حال اجرا 

است.
حیدری افزود: عملیات اجرایی قطعه نخست محل سرتل- تنگک نیز بزودی آغاز خواهد شد.
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شهرداری بندر بوشهر برای استفاده از ظرفیت شرکت صدرا برنامه دارد

شهردار بندر بوشهر گفت: این مجموعه در راستای پیشبرد اهداف خود برای استفاده از ظرفیت شرکت صدرا 
)صنایع دریایی ایران( برنامه دارد.

به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، حسین حیدری در بازدید 
از شرکت صدرا اظهار کرد: شرکت صدرا با بهره گیری از نیروهای توانمند بومی و پیشرفت های روز افزون در 

بخش صنعت می تواند بازویی توانمند برای مدیریت شهری در بوشهر باشد.
وی بیان کرد: در بازدید از صدرا ظرفیت های بسیار خوب و ارزشمندی مشاهده شد که می توان  با استفاده از این 

ظرفیت ها به سرعت بخشی در روند اجرا پروژه ها استفاده کرد.
حیدری ادامه داد: این شرکت صنعتی طی چند سال گذشته پروژه های بزرگی در حوزه صنعت نفت و کشتیرانی 
اجرایی کرده است که تحقق این مهم در اوج تحریم های ظالمانه مظهر و نماد بالندگی برای ایران و بویژه استان 

زرخیز بوشهر است.
شهردار بندر بوشهر گفت: شرکت صدرا در این بازدید با تمام توان آمادگی خود را برای اجرا پروژه های مختلف 
عمرانی در شهر بوشهر اعالم کرده است که شهرداری نیز به تناسب نیاز خود از ظرفیت ایجاد شده استفاده خواهد 

کرد
وی عنوان کرد: از رویکردهای راهبردی شهرداری بندر بوشهر استفاده از توان و تخصص نیروهای بومی است که 

در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهد شد.
حیدری افزود: شهرداری بندر بوشهر اکنون با تمام ظرفیت برای به ثمر رساندن پروژه های ناتمام پای کار آمده و 

در راستای جلب رضایت حداکثری شهروندان از هیچ تالشی دریغ نخواهد شد.
وی عنوان کرد: از نمونه شاخص این پروژه ها تقاطع غیرهمسطح سردار شهید قاسم سلیمانی است که با انتخاب 

پیمانکاری توانمند سرعت مطلوبی در روند اجرا پروژه ایجاد شده است.
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همراه شورا و شهرداری در توسعه و عمران شهری هستیم

فرماندار بوشهر با تبریک  هفته بسیج و گرامی داشت یاد و خاطره شهدای انقالب  و دفاع مقدس 
گفت فرمانداری همراه شورا و شهرداری در توسعه و عمران شهر است.

صالح رحیمی در نشست با اعضای شورا گفت در مجموعه مدیریت شهری در این دوره شاهد 
حضور دو فرماندار، یک معاون فرماندار و مجموعه وزین و پر ارزشی هستیم که  این یک غنیمت 

برای مجموعه مدیریت شهری است.
وی در ادامه افزود برای تحول باید یک مسیر و برنامه درست داشت و با یک هدف گزاری چشم 

انداز کار را مشخص کنیم .
فرماندار بوشهر با بیان اینکه ما همراه مدیریت شهری خواهیم بود و انشاهلل شاهد تحوالت خوبی  

در سطح شهر در این دوره باشیم 
صالح رحیمی  با تاکید بر توسعه فضای سبز شهری گفت موزه دریانوردی بوشهر دارای یک فضای 
سبز بسیار خوب است که در حال رایزنی جهت در اختیار گذاشتن این فضا به شهرداری و تبدیل 

آن  به پارک جهت استفاده شهروندان بوشهری به ویژه در محالت جنوبی هستیم .
فرماندار بوشهر تصریح کرد شهرستان بوشهر نیازمند یک بیمارستان سوانح سوختگی است که در 

حال رایزنی با وزارت بهداشت و وزرات نفت جهت اخذ مجوز  احداث آن هستیم 
سبز  فضای  کمربندی  ایجاد  در جهت  بوشهر  فاضالب شهر  خانه  تصفیه  آب  از  استفاده  رحیمی 
شهری و کاشت درختان غیر مثمر و استفاده از آنها در صنایع تبدیلی و توجه به اقتصاد خانواده ها 

به ویژه  در روستاهای بخش مرکزی بوشهر از دیگر برنامه های فرمانداری دانست.
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نشست شهردار بندر بوشهر با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر

نشست هم اندیشی حسین حیدری شهردار بندر بوشهر با حضرت آیت اهلل صفایی بوشهری نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر برگزار شد.

به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، حسین 
حیدری در این نشست اظهار کرد: حضرت آیت اهلل صفایی بوشهری با داشتن نگاهی عالمانه و 

مدبرانه ظرفیتی ارزشمند برای موفقیت مدیریت شهری  هستند.
وی بیان کرد: بوشهر در بخش های مختلف یک سری کاستی ها و کمبودهایی دارد که با افق نگاه 
ارزشمند حضرت آیت اهلل صفایی بوشهری می توان برای جبران بخشی از این کاستی ها برنامه ریزی 

اساسی و مدون داشت.
حیدری ادامه داد: شهرداری بندر بوشهر با تمام توان برای خدمت جهادی و صادقانه به شهروندان 

پای کار آمده و برای جلب رضایت شهروندان از هیچ تالشی دریغ نخواهد کرد.
وی گفت: در همین مدت کوتاه اقدامات ارزشمندی در سطح شهر بوشهر صورت گرفته است که 

بزودی شهروندان این تغییرات را لمس خواهند کرد.
وی گفت:  پروژه های نیمه تمام با روند مناسبی فرایند اجرا آنها از سرگرفته شده که مهم ترین آن 

تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی است.
حیدری عنوان کرد: در ارتباط با کوچه های خاکی نیز برنامه ریزی الزم صورت گرفته تا شرایط برای 

آسفالت آنها در سال جاری محقق شود.
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نوار ساحلی شهر بوشهر پاک سازی شد

و  از خانواده ها  با حضور شماری  بوشهر گفت:  بندر  پسماند شهرداری  مدیریت  رئیس سازمان  
کودکان دوستدار محیط زیست نوار ساحلی شهر بوشهر پاک سازی شد.

به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، گرشاسبی 
در تشریح این خبر اظهار کرد: در آیین پاکسازی نوار ساحلی مهم تر از همه حضور پررنگ کودکانی 
دغدغه مند نسبت به محیط زیست بود که با حضور فعال خود پیامی از جنس انس و الفت با محیط 

پیرامونی به هم سن و ساالن خود منتقل کرد.
وی بیان کرد: برگزاری ویژه برنامه هایی برای پاک سازی ساحلی فرصتی ارزشمند در راستای پاکیزه 
نگه داشتن شهر است و بدون شک شهروندان نیز با میل و رغبت بیشتری در پاکیزه نگه داشتن شهر 

خود اقدام می کنند.
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شهرداری مرکز استان نیازمند حمایت ویژه است

و  مطالبات  باالی  و حجم  محدود شهرداری  اعتبارات  توجه  با  بوشهر گفت:  عضو شورای شهر 
نیازهای شهر و شهروندان که به حق می باشد، نیازمند حمایت ویژه است. 

حیدر رفاهی با بیان اینکه گذر سرتل به تنگک به عنوان خروجی مهم شهر بوشهر و تقاطع سردار 
سلیمانی دو پروژه شاخص هستند، انتظار می رود اعتبارات استانی ویژه به این دو پروژه اختصاص 

داده شود. 
و  فضیلت  و  نیایش  عمرانی شهرداری، حل مشکالت شهرک  آالت  ماشین  ناوگان  نوسازی  وی 
جذب سرمایه گذار از مهمترین اولویتهای مدیریت شهری برشمرد که نیازمند حمایت ویژه است.
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نشست بررسی مشکالت تاکسیرانان بوشهری برگزار شد

نشست بررسی مشکالت تاکسیرانان بوشهری برگزار شد.
به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، حسین حیدری در این 
نشست اظهار داشت: ناوگان تاکسیرانی شهر بوشهر فرسوده است در همین راستا نوسازی و بسازی شهرداری قرار 

گرفته است.
وی بیان کرد: برای تحقق این مهم تالش شده تا زمینه  برای پرداخت تسهیالت مورد نیاز به رانندگان فراهم شود.
حیدری ادامه داد: تاکنون شمار زیادی از تاکسی های درون شهری بوشهر به دستگاه کارتخوان تجهیز شده که 

برنامه ریزی برای تجهیز سایر تاکسی ها نیز در حال انجام است.
وی افزود: تاکسی ها یکی از ارکان مهم در ارائه خدمات عمومی به شهروندان هستند که باید توجه ویژه به این 
بخش شود. حیدری بیان کرد: شهرداری بندر بوشهر از تمام ظرفیت های محل استفاده می کند تا بتواند خدمات 

مطلوب و شایانی را به شهروندان ارائه کند.
وی افزود: با هدف تحقق این مهم مقرر شده به صورت مستمر با برگزاری نشست های هم اندیشی با رانندگان 

شرایط برای حل مسائل و مشکالت آنان فراهم شود.

آبان ماه
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سایت دفن پسماند واقع در مسیر نیروگاه ساماندهی می شود

شهردار بندر بوشهر گفت: در راستای رسیدگی به یکی از دغدغه های اصلی شهروندان، سایت دفن پسماند واقع 
در مسیر نیروگاه ساماندهی می شود.

 به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، حسین حیدری در 
بازدید از سایت دفن پسماند  اظهار کرد: سایت پسماند در مکان کنونی منجر به نازیبایی شهر و نارضایتی برخی 

از شهروندان شده است که در این راستا طرح ساماندهی می تواند این نگرانی ها را برطرف کند.
طرح های  مدیریت  به  نسبت  کارشناسان  حضور  با  نشستی  برگزاری  با  زودی  به  زمینه  این  در  کرد:  بیان  وی 

اولویت دار در ساماندهی سایت پسماند بوشهر اقدام خواهد شد.
حیدری ادامه داد: یکی از راهکارهای اصولی در موضوع پسماند شهر بوشهر جابجایی مکان دفن پسماند است که 

لحاظ این تصمیم نیاز به کار کارشناسی و مطالعه علمی است.
وی عنوان کرد: در حوزه دفن پسماند یکی از اولویت های شهرداری اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماند است که 

در این زمینه آموزش های متنوع تاکنون به شهروندان ارائه شده است.
حیدری افزود: سرانه تولید پسماند در بوشهر بسیار باال است که همین موضوع اهمیت و ضرورت اجرا طرح 

تفکیک از مبدا را ضرورت بخشیده است.
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شهروندان بوشهری بزودی تغییرات سطح شهر را لمس می کنند

شهردار بندر بوشهر گفت: در راستای شتاب بخشی به روند پروژه های عمرانی بازدید از آنها به صورت مستمر 
صورت می گیرد.

بندر بوشهر، حسین حیدری در  الملل شهرداری  بین  امور  ارتباطات و  به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت 
نشست با معتمدان محالت بوشهر اظهار کرد: رویکرد بازدید از پروژه های عمرانی سرزده و در برخی موارد نیز 

شبانه انجام می شود تا این برنامه منجر به زحمت برای معتمدان محالت نکند.
وی بیان کرد: در راستای شفافیت و صداقت با شهروندان هیچگاه قول و وعده ای به آنان نمی دهم که بخواهم 
روزی پیش آنها بدقول شود ولی شهروندان بدانند مجموعه شهرداری شبانه روز برای خدمت رسانی آستین همت 

باال زده و تاکنون نیز کارهای ارزشمندی را انجام دادند.
حیدری ادامه داد: بسیاری از این اقدامات ملموس است و در همین مدت کوتاه نیز کارهای بسیار خوبی انجام شده 

است. 
وی گفت: شهروندان به عنوان چشم و گوش بینا شهر خودشان پروژه ها دیر یا زود لمس می کنند هر چند که تا 

به امروز نیز با همت مجموعه شهرداری اقدامات قابل توجهی انجام شده است.
وی عنوان کرد: آغاز عملیات اجرایی احداث گذر سرتل-نیروگاه، بهسازی مسیر دسترسی به آرامستان، شتاب 
از کوچه های خاکی،  توجهی  قابل  آسفالت شمار  ماده 100،  کمیسیون  پرونده های  به  رسیدگی  روند  به  بخشی 
افزایش روشنایی پارک ها و معابر، برنامه ریزی برای احداث پالژ بانون در پارک لیان تنها گوشه ای از خدمات 

انجام شده طی این چند هفته گذشته است.
حیدری ادامه داد: تعمیر و بهسازی چندین سرویس بهداشتی و راه اندازی سایر سرویس ها تا 2 ماه آینده و انتخاب 
پیمانکار برای جمع آوری سگ های ولگرد به عنوان یکی از مطالبات جدی شهروندان بزودی اجرایی خواهد شد. 
وی اضافه کرد: در موضوع مخزن های زباله نیز برخی از مخزن های فرسوده تعویض شده و برای سایر مخزن ها 
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فرسوده نیز اعتبار موردنیاز برای خرید 500 مخزن جدید اختصاص یافته است. 
حیدری ادامه داد: ساماندهی بازار ماهی فروشان با استفاده از ظرفیت شهروندان و شیالت، ساماندهی حفاری با 
مشارکت دستگاه های حفار و رسیدگی به ساخت وسازهای غیرمجاز از اولویت های مهم شهرداری است که در 

این زمینه کارهای ارزشمندی انجام شده است.
وی عنوان کرد: شهرداری معتمدان محالت را بازوانی توانمند در کنار خود می بیند و همواره از دیدگاه ها و 

پیشنهادات ارزنده آنان برای رسیدگی به مسائل و مشکالت شهروندان استفاده می کند.
حیدری افزود: هر چند مدیریت شهری در بازدید روزانه از محالت مشکالت را به طور دقیقی رصد می کند اما با 
این حال معتمدان می توانند با توجه به تسلط خود به محالت در انتقاالت کاستی ها و نارسایی ها به مدیریت 

شهری اقدام کنند.
وی ادامه داد: شهرداری بندر بوشهر از لحاظ نیروی انسانی از قابلیت باالیی برخوردار است که احیاء این ظرفیت ها 

کمک قابل توجهی به پیشبرد اهداف مدیریت شهری می کند.
حیدری افزود: شهر بوشهر با قدمت ارزنده سیاسی، فرهنگی، مذهبی و کانون توجه جهانیان در ادوار تاریخی این 
روزها حال و روزها خوبی ندارد که باید با کار و تالش جهادی نگاه شهروندان به مدیریت شهری ارتقا یابد و 

بارقه های امید در دل آنان روشن شود.
وی عنوان کرد: در هشت سال جنگ تحمیلی رزمندگان با ایمان و اعتقادی راسخ هر آنچه در توان داشتند عرضه 
کردند که دستاوردهای ارزشمندی برای ایران اسالمی داشت و بدون شک جوانان انقالبی با الگوگیری از هشت 

سال دفاع مقدس برای کار وتالش جهادی انتخاب کنند.
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مالقات مردمی شهردار بندر بوشهر

ویژه برنامه مالقات مردمی حسین حیدری شهردار بندر بوشهر با حضور شماری از شهروندان برگزار شد
بندر بوشهر، حسین حیدری در  الملل شهرداری  بین  امور  ارتباطات و  به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت 
تشریح اهمیت مالقات مردمی اظهار کرد: بهترین برنامه های فرصتی برای دیدار بی واسطه شهروندان با مدیران 

ارشد شهرداری است که بدون شک در امیدآفرینی و کمک به حل مشکالت شهروندان نقش ویژه ای دارد.
آنان  پیشنهادی  انتقادی  دیدگاه های  از  و  است  پذیرای شهروندان  همواره  بوشهر  بندر  شهرداری  کرد:  بیان  وی 

استقبال می کند.
حیدری ادامه داد: در جریان مالقات مردمی یک سری مسائل و مشکالت ابتدایی دیده می شود این موضوع حکایت 

عقب ماندگی هایی در سطح شهر است.
وی اظهار کرد: اکنون مجموعه شهرداری بندر بوشهر با روحیه جهادی و انقالبی پای کارآمده تا بتواند گام مهم و 

بزرگی در راستای توسعه، عمران و آبادانی شهر بوشهر بردارد.
حیدری افزود: طی مدت کوتاهی که از فعالیت مجموعه شهرداری با حضور اینجانب می گذرد خوشبختانه با تالش 
کارکنان اقدامات قابل توجهی همچون آسفالت شماری از کوچه های خاکی، جایگزینی مخزن های زباله و اجرا 

پروژه های نیمه تمام سرعت گرفته است.
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اقدام ابتکاری شهردار بندر بوشهر برای برگزاری نشست شورای معاونین

حسین حیدری شهردار بندر بوشهر در اقدامی ابتکاری نشست شورای معاونین را به صورت میدانی و بازدید از 
پروژه های عمرانی برگزار کرد.

بندر بوشهر، حسین حیدری در  الملل شهرداری  بین  امور  ارتباطات و  به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت 
تشریح این خبر افزود: برگزاری نشست شورا در فضای عملیاتی پروژه ها فرصتی است تا مدیران از نزدیک در 

جریان مسائل و موانع پیش روی پروژه ها قرار بگیرند.
وی بیان کرد: در این بازدید میدانی شورای معاونین پروژه های شخص شهر را بررسی و مورد ارزیابی قرار دادند.
حیدری ادامه داد: در بوشهر پروژه های عمرانی از حیث زمانی با عقب ماندگی باالیی مواجه هستند که با تمام 

ظرفیت ها باید برای جبران آن تالش شود.
وی عنوان کرد: اکنون از جمله پروژه های شاخص شهر بوشهر می توان به اجرایی شدن گذر سرتل-نیروگاه، آغاز 

بهسازی مسیر دسترسی آرامستان، تقاطع غیرهمسطح شهید مطهری و آسفالت کوچه های خاکی اشاره کرد.
وی افزود: همچنان تکمیل پروژه های نیمه تمام در اولویت اصلی و نخست شهرداری قرار دارد و به موازات آن 

نیز در صورت لزوم به تعریف پروژه های جدید اقدام خواهد شد.
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روند اجرا پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید سردار سلیمانی شتاب گرفت

با تمهیدات صورت گرفته روند اجرا پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید سردار سلیمانی بوشهر  بندر بوشهر گفت:  شهردار 
شتابان شد.

به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، حسین حیدری در تشریح این 
خبر اظهار کرد: این پروژه با تاخیر بیش از حدی که در روند احداث آن رخ داد در بین یکی از سه اولویت کاری شهرداری 

بندر بوشهر قرار گرفته و نظارت بر پروژه نیز به صورت روزانه انجام می شود.
وی بیان کرد: پیمانکار جدید که انتخاب شده نیز پیمانکاری توانمند است و این امیدواری ایجاد شده تا بتواند بخشی از 
روند تاخیر در اجرا پروژه  های شهر بوشهر را جبران کند. حیدری ادامه داد: براساس آخرین بازدید صورت گرفته از پروژه 
تقاطع غیرهمسطح شهید سردار سلیمانی اکنون پیشرفت فیزیکی آن به 36 درصد رسیده و شتابان شدن روند اجرا پروژه در 

تمام بخش های پروژه محقق شده است.
شهردار  بندر بوشهر یادآور شد: در ادامه روند اجرا پروژه تمیز کاری و پرایمرشمع و ستون 10 و9، تخریب سنگ کف شمع 
11و خارج کردن آن ازسه متر زیر تراز آب و 5 متر زیر تراز زمین، احداث چاه دو اینچ برای اب مصرفی کارگاه به عمق 20 

متر، باز کردن سر ستون چهار وجهی 16 جهت تمیزکاری و نصب مجدد و تخریب بتن مسلح کف میدان محقق شده است.
وی عنوان کرد: ادامه خم و برش و ارماتوربندی خاموتهای ستون 7و8، ادامه خم و برش آرماتور فی 32 مربوط به سرشمع 
و ریشه های 6 و 11، قلوه ریزی زیر مگر سرشمع 6، ادامه اجرای پایه و حصار اطراف محور آزادی و بلوار امام علی، 
کیورینگ سرشمع های 7 و 8، پمپ آب سرشمع 11 ، ادامه نصب موتور  9 کولر اسپیلت دفتر مدیریت و امور اداری و 
فنی، ادامه تکمیل تجهیز کارگاه، نقشه برداری راست گردها و میدان و خاکبرداری و تمیزکاری پای ستونهای 12 و 13 برای 

اجرای پرایمر از دیگر کارهای انجام شده در روند اجرا پروژه است.
وی افزود: براساس برنامه زمان بندی پیمانکار باید پروژه را ظرف یکسال به شهرداری بوشهر تحویل دهد ولی با توجه به 

قابلیت اجرا در چند بخش مجز این امیدواری ایجاد شده تا بهره برداری به کمتر از یکسال برسد.
حیدری عنوان کرد: در اجرا پروژه های جدید شهری نیز برنامه محوری در دستور کار مدیریت شهرداری صورت گرفته تا 

از این طریق نسبت به اجرا  پروژه  ها در موعد مقرر اقدام شود.
وی افزود: در شرایط کنونی تکمیل پروژه های نیمه تمام در اولویت شهرداری بندر بوشهر قرار دارد ولی در کنار این رویکرد 

نسبت به آغاز عملیات اجرایی پروژه های جدید نیز اقدام خواهد شد.
حیدری یادآور شد: پروژه چرخ و فلک نیز کارهای عملیاتی آن به اتمام رسیده و تنها کارهای مرتبط با گرفتن مجوزهای 

استاندارد آن باقیمانده است که این فرایند نیز با روند مطلوبی در حال انجام است.
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برنامه ریزی برای کاهش تصادفات درون شهری 
در اولویت شهرداری بندر بوشهر قرار گرفت

شهردار بندر بوشهر گفت: در راستای کاهش آمار فوتی تصادفات درون شهری اصالح نقاط حادثه خیز، نصب 
دوربین های کنترل سرعت و همچنین نصب عالئم هشدار دهنده در اولویت کار شهرداری قرار گرفت.

بندر بوشهر، حسین حیدری در  الملل شهرداری  بین  امور  ارتباطات و  به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت 
درون شهری،  تصادفات  آمار  بودن  باال  به  توجه  با  کرد:  اظهار  بوشهر  راهور شهرستان  پلیس  رئیس  با  نشست 

شهرداری بوشهر آمادگی دارد تا از تمام ظرفیت ها برای کاهش این آمار استفاده کند.
وی بیان کرد: نصب دوربین  های کنترل سرعت و ثبت تخلف در معابر پرتردد نیز در اولویت شهرداری است 

چراکه در کاهش تصادفات نقش بسیار موثری دارد.
حیدری ادامه داد: در این زمینه شهرداری بندر بوشهر در تعامل تنگاتنگ با پلیس راهور است تا از محل این ظرفیت 

نیز بتوان اقدامات قابل توجهی را اجرایی کرد.
وی عنوان کرد: در این زمینه برای  احداث ایستگاه های ثابت پلیس راهور در سطح شهر همکاری الزم صورت 

خواهد گرفت.
حیدری افزود: در کنار همه این موارد از شهروندان فهیم بوشهری نیز انتظار است با رعایت قوانین راهنمایی و 

رانندگی سهم خود در کاهش آمار تصادف های درون شهری را ایفا کنند.
رئیس پلیس راهور شهرستان بوشهر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 23 نفر بر اثر تصادفات رانندگی جان خود 
را از دست دادند که با توجه به باال بودن این آمار باید از ظرفیت های الزم برای کاهش آمار فوتی ها استفاده کرد.

حاجی زاده افزود: بوشهر در مدت یاد شده در افزایش تصادفات درون شهری رتبه چهار کشور را داشته است که 
بدون شک نیمی از آمار فوتی ها به دلیل وجود نقاط حادثه خیز بوده که باید برای اصالح این نقاط تالش کرد.

وی بیان کرد: کلیه معابر دوربین شهری باید به دوربین کنترل سرعت و ثبت تخلفات تجهیز شود چراکه در کاهش 
سرعت رانندگان تاثیر بسزایی دارد.

حاجی زاده ادامه داد: در ارتباط با خیابان های پرتردد شهر بوشهر نیز نصب دوربین بسیار حائز اهمیت است که 
انتظار می رود در راستای کاهش سرعت و پایین آمدن تلفات در اولویت کار شهرداری بوشهر قرار گیرد.
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بازدید شهردار بندر بوشهر 
از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندر بوشهر

بازدید شهردار بندر بوشهر از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندر بوشهر و ایستگاه های آتش نشانی مستقر 
در شهر بوشهر

 به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر حسین حیدری در جمع شماری 
از آتش نشانان اظهار کرد: انجام مانورها با هدف ارتقاء توان عملیاتی کارکنان برگزار می شود که با برنامه ریزی صورت 

گرفته و سناریو تدارک دیده شده با موفقیت به اجرا در می آید. 
وی بیان کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته اقدامات الزم برای افزایش شماره ایستگاه های آتش نشانی در بوشهر در 
حال انجام است.حیدری ادامه داد: احداث 2 ایستگاه جدید آتش نشانی در محله های تنگک و شهرک نیایش بوشهر پیش بینی 
شده است. شهردار بندر بوشهر گفت: در راستای ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات آتش نشانی برخی از تجهیزات موردنیاز 

ایستگاه ها خریداری شده و در ماه های آینده نیز نسبت به تجهیز بیشتر این ایستگاه ها اقدام خواهد شد.
وی ادامه داد: تجهیز باشگاه ورزشی آتش نشانی بوشهر از دیگر اولویت های شهرداری است که به زودی این مهم محقق 
خواهد شد. حیدری عنوان کرد: در راستای فرهنگ سازی و ارائه آموزش های موردنیاز شهروندان استفاده از ظرفیت صدا 

و سیما در دستور کار قرار گرفته است تا پیام های شهروندی در این حوزه بخوبی به آنان منتقل شود.
وی افزود: ارائه آموزش های حوزه ایمنی به شهروندان بدون شک از وقوع حوادث ناگوار و همچنین کاهش خسارات ناشی 

از این حوادث نقش قابل توجهی ایفا می کند. در حاشیه این دیدار زیارت عاشورا نیز به صورت دسته جمعی قرائت شد.
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بازدید شهردار بوشهر از پروژه های عمرانی

شهردار بندر بوشهر در ادامه بازدید مستمر از پروژه های عمرانی، پروژه های در حال احداث مناطق یک و دو را 
مورد بررسی قرار داد.ار بندر بوشهر در ادامه بازدید مستمر از پروژه های عمرانی، پروژه های در حال احداث مناطق 

یک و دو را مورد بررسی قرار داد.
بندر بوشهر، حسین حیدری در  الملل شهرداری  بین  امور  ارتباطات و  به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت 
تشریح این خبر اظهار کرد: در ارزیابی صورت گرفته روند اجرا پروژه ها روند اجرا آنها مطلوب ارزیابی شد که 

انتظار می رود با حمایت اعتباری الزم این روند همچنان تداوم داشته باشد.
وی بیان کرد: با توجه به عقب ماندگی در برخی از پروژه ها سعی بر این است تا پروژه ها در مدت زمان کوتاه 

تری به بهره برداری برسند.
به  از مواقع  بر پروژه های عمرانی به صورت هفتگی و حتی در برخی  این راستا نظارت  ادامه داد: در  حیدری 

صورت روزانه صورت می گیرد تا از تعلل احتمالی در روند پروژه ها جلوگیری شود.
وی افزود: شهرداری در اجرا برنامه ها برنامه محوری را در اولویت قرار داده است چراکه این مهم به سرعت 

بخشی در روند اجرا پروژه ها کمک می کند.
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کاشت گل های مخصوص در سطح میادین، بوستان ها و بلوارها

در آستانه فصل زمستان، گل های مخصوص این فصل در سطح میادین، بوستان ها و بلوارها در حال 
کاشت است.

به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، حسین 
پور با اشاره به کاشت گل های زمستانه در سطح شهر اظهار کرد: این سازمان در آستانه فصل زمستان 
نیز با هدف زیباسازی و طراوت محیط شهری اقدام به گل کاری بسترهای فصلی فضای سبز شهری 
در معابر و میدان های شهر می کند. وی ادامه داد: در راستای ارائه خدمات هر چه بهتر به شهروندان 
گلکاری فصلی مجدد طاق گل در میدان تشریفات، نصب هفت گلدان طبقاتی )ده طبقه(  ویک 

سازه  مثلث سبد گل  در سطح شهر صورت گرفت.
لذا این سازمان تمام تالش خود را در راستای افزایش طراوت، شادابی و سرسبزی در جای جای 
شهر به کار می گیرد و ارتقای کیفیت فعالیت ها و رضایتمندی شهروندان به طور مستمر در دستور 

کار قرارخواهد داشت.
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کارگروه تخصصی همکاری شهرداری بندر بوشهر 
و اداره کل زندان های بوشهر تشکیل می شود

شهرداری بندر بوشهر گفت: با هدف افزایش تعامل شهرداری بندر بوشهر با اداره کل زندان های استان بوشهر 
کارگروه های تخصصی همکاری این دو مجموعه تشکیل می شود.

گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، حسین حیدری در دیدار 
با مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان بوشهر اظهار کرد: این کار گروه در موضوع تملک زمین زندان 

بوشهر کمک قابل توجهی خواهد بود.
 وی بیان کرد: در ارتباط با استفاده از ظرفیت نیروهای انسانی زندان برای خدمات حوزه شهری نیز شرایط برای 

همکاری در این زمینه فراهم است.
حیدری اظهار کرد: شهرداری بندر بوشهر در رویکرد جدید خود تعامل و هم افزایی با دستگاه های مختلفی را در 

دستور کار قرار داده که برگزاری نشست با مدیر کل زندان های بوشهر نیز در همین راستا صورت گرفته است.
وی افزود: شهرداری بندر بوشهر به سهم خود تالش می کند تا بتواند نیازهای اداره کل زندان بوشهر بویژه در حوزه 

خدمات شهری را فراهم کند.
حیدری عنوان کرد: در موضوع احداث فضای سبز مورد نیاز اداره کل زندان نیز شهرداری بندر بوشهر با تمام 

ظرفیت خود در این زمینه همکاری خواهد کرد.
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان بوشهر نیز گفت: مساحت زمین زندان برج در بوشهر 17 هکتار 

است که با توجه به جابجایی این مجموعه آمادگی الزم برای واگذاری زمبن آن با شهرداری وجود دارد.
رضا مقبلی قرایی افزود: زمین این مرکز شامل 17 هکتار است که در پنج هکتار آن تاسیساتی ایجاد شده و با توجه 

به وجود زمین ورزشی شهرداری بوشهر می تواند نسبت به درآمدزایی از آن احداث کند.
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پیام تبریک شهردار بندر بوشهر به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج

حسین حیدری شهردار بندر بوشهر با صدور پیامی سالروز تاسیس بسیج مستضعفین و هفته بسیج 
را تبریک گفت.

به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، در این 
پیام آمده است:  

بسمه تعالی 
فرا رسیدن پنجم آذر ماه، سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی )ره( مبنی بر تشکیل 
»بسیج مستضعفین« نقطه عطف معنادار انقالب اسالمی و یکی از پدیده های برجسته تاریخ معاصر 

ایران عزیز و قهرمان است.
اکنون که بیش از چهار دهه از بروز و ظهور تفکر ارزشمند بسیجی می گذرد آثار این تفکر بخوبی 

در تمام حوزه های سازندگی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی نمایان شده است.
بسیجیان اکنون با آمادگی فراتر از یک نیروی دفاعی و حاضر در میدان های مقابله با تهدیدات سخت 

و نیمه سخت به سرمایه ای ارزشمند، عظیم و راه گشا برای کشور تبدیل شده است.
عبارت »بسیج لشکر مخلص خداست« از امام خمینی )ره( بخوبی اهمیت و منزلت بسیج را برای 
همگان آشکار کرده و این نیروی مخلص در جریان تهدیدهای مختلف همواره در کنار و همراه با 

مردم بوده است.
اینجانب فرارسیدن سالروز تاسیس بسیج مستضعفین و هفته بسیج را محضر همه بسیجیان عزیز و 
گرامی تبریک و تهنیت عرض  نموده و از درگاه خداوند متعال برای اعضای این مجموعه آرزوی 

سالمتی، توفیق و سربلندی را خواهانم.

حسین حیدری       
شهردار بندر بوشهر       

آذر ماه
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بازدید شهردار بندر بوشهر از چندین پروژه نیمه تمام عمرانی، 
پارک و محالت سطح شهر

شهردار بندر بوشهر در ادامه بازدید های روزانه خود از چندین پروژه نیمه تمام عمرانی ، پارک و 
محالت سطح شهر بازدید کرد.

به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، حسین 
حیدری در حاشیه این بازدید ها اظهار کرد: این بازدیدها فرصتی بود تا روند بررسی احداث برخی 
از پروژه های نیمه تمام از جمله تقاطع شهید سلیمانی مورد بررسی قرار گیرد که در مجموع احداث 

این پروژه مطلوب ارزیابی شده است.
وی بیان کرد: همچنین بازدیدی نیز از پارک ریشهر صورت گرفت تا کمبودها و کاستی های این 

پروژه مورد بررسی قرار گیرد و در اسرع وقت نسبت به رفع آنها اقدام شود.
حیدری ادامه داد: در بازدید از محدوده بیمارستان تا شهرک نیایش نیز کمبود این منطقه از سطح 

شهر انجام شد که در این محدوده نیاز به احداث فضای سبز جدی است.
وی عنوان کرد: همچنین این بازدیدی نیز از واحد تعمیرگاه موتوری شهرداری بندر بوشهر صورت 

گرفت که تالش می شود در راستای تقویت این مرکز تامین اعتبار الزم صورت گرفت.
حیدری افزود: بازدیدی نیز از محله تنگک سوم صورت گرفت که در این بازدید گذرهای خروج 
و دسترسی به این محله مورد ارزیابی قرار گرفته است چرا که از لحاظ پدافند غیرعامل حائز اهمیتی 

ویژه است.
وی یادآور شد: بازدید ها از محالت سطح شهر به صورت روزانه انجام و در هر روز مثل مشکالت 

و معضالت سطح شهر شناسایی و در جهت رفع آنها اقدام می شود.
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آزادسازی و برداشت فنس اراضی نظامی 
به جهت شروع و توسعه مسیر جاده سالمت

شهردار بندر بوشهر گفت: در تعامل و رایزنی صورت با پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی محدوده خیابان آزادگان 
برای اجرا پروژه جاده سالمت آزادسازی شد.

بندر بوشهر، حسین حیدری در  الملل شهرداری  بین  امور  ارتباطات و  به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت 
تشریح جزئیات خبر آزادسازی اراضی محل اجرا پروژه جاده سالمت اظهار کرد: طول محدوده آزادسازی شده 

1850 متر مربع و به عرض 16 متر است که به عنوان محل اجرا پروژه جاده سالمت تعیین شده است.
پیاده  روی  و  برای ورزش  زمینه  محیط شهری  برای  زیبا  منظری  ایجاد  بر  پروژه عالوه  این  اجرا  کرد:  بیان  وی 

شهروندان بوشهری را فراهم می کند.
حیدری اظهار کرد: در این راستا از تعامل سازنده و موثر مسئوالن پایگاه شکاری شهید یاسینی با شهرداری بندر 

بوشهر قدردانی می شود که زمینه را برای اجرا این پروژه مهم فراهم کردند.
حیدری عنوان کرد: پروژه جاده سالمت از اولویت های شهرداری در حوزه ورزش است که در این زمینه تالش 

شده از محدوده های ظرفیت دار برای اجرا این پروژه استفاده شود.
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پروژه اصالح رفیوژ خیابان صلح آباد اجرایی شد

مدیر منطقه یک شهرداری بندر بوشهر گفت: پروژه اصالح رفیوژ خیابان صلح آباد بوشهر )حدفاصل 
خیابان صدرا تا هجرت( اجرایی شد. 

 به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، خداکرم 
ایزدپناه در بازدید از روند اجرایی این پروژه اظهار کرد: پروژه اصالح رفیوژ خیابان صلح آباد حد 

فاصل خیابان صدرا تا هجرت به مبلغ پیمان 5 میلیارد و 618 میلیون ریال اجرایی شده است.
وی بیان کرد: این پروژه شامل تخریب، جمع آوری و اجرای سنگ جدول رفیوژ به طول 2 هزار 

متر و همچنین اجرای خاک باغچه به حجم 400 متر مکعب به سرعت در حال انجام است.
ایزدپناه ادامه داد: مدت پیمان 2 ماه است که با پیگیری و پیشرفت کار انتظار می رود که در موعد 

کمتری از زمان تعیین شده به بهره برداری برسد.
وی عنوان کرد: پروژه های عمرانی شهرداری منطقه یک شهرداری بندر بوشهر با سرعت قابل قبولی 
در حال اجرا است که پیش بینی شده بخش قابل توجهی از آنها تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

دی ماه
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بازگشایی کامل خیابان جم محله صلح آباد بوشهر بعد از گذشت 16 سال

شهردار بندر بوشهر گفت: با تملک واحدی مسکونی به مساحت 426 متر خیابان جم محله صلح آباد این شهر به 
طور کامل بازگشایی شد.

به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، حسین حیدری در تشریح 
این خبر اظهار کرد: این ملک مطابق طرح تفصیلی شهر بوشهر در مسیر گذر  واقع بود که در نهایت پس از موافقت 

با مالک توسط هیئت کارشناسی با تملک آن موافقت شد.
وی بیان کرد: هیئت  کارشناسی ارزش این ملک را 72 میلیارد برآورده کرده بود که به صورت نقدی به صاحب 
ملک پرداخت شد. حیدری ادامه داد: خیابان جم با وجود گذشت 16 سال از اجرا آن به صورت ناتمام مانده بود 

که با تملک صورت گرفته زمینه بازگشایی کامل آن محقق شد .
وی اظهار کرد: تملک واحدای واقع در گذر یکی از اولویت های مدیریت شهری برای مدیریت بار ترافیک کوچه 

ها و تسهیل تردد شهروندان است که برحسب اولویت نسبت به این مهم اقدام خواهد شد.
اعتباری است که این  بندر بوشهر گفت: در تملک واحدهای واقع در گذر مانع اصلی محدودیت های  شهردار 

محدودیت منجر شده تا شهرداری برای بازگشایی خیابان ها اولویت بندی الزم را داشته باشد.
وی افزود: در این راستا از شهروندانی که برای بازگشایی معابر در نهایت تعامل و همکاری با شهرداری هستند 

کمال قدردانی و تشکر را داریم.
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روند قانونی برای احداث نخستین شیرخوارگاه شهر بوشهر 
در حال انجام است

شهردار بندر بوشهر گفت: روند قانونی برای احداث نخستین شیرخوارگاه شهر بوشهر در حال انجام است تا این 
پروژه هر چه زودتر به سرانجام برسد.

بندر بوشهر، حسین حیدری در  الملل شهرداری  بین  امور  ارتباطات و  به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت 
تشریح این خبر اظهار کرد: شهرداری بندر بوشهر برای احداث این پروژه هیچ ممانعتی ایجاد نکرده و تنها تاکید 

در این دارد تا با توجه به دولتی بودن پروژه فرایندهای قانونی آن طی شود.
وی بیان کرد: در این ارتباط با هدف سرعت بخشی به روند اجرا پروژه کارگروهی متشکل از دستگاه های ذیربط 

تشکیل شده است.
حیدری یادآور شد: شورای اسالمی شهر بوشهر ، اداره کل راه و شهرسازی.شهرداری بوشهر، استانداری، ثبت 
اسناد و امالک و اداره کل بهزیستی از جمله دستگاه هایی هستند که در کارگروه سرعت بخشی به روند احداث 

شیرخوارگاه بوشهر مشارکت دارند.
وی ادامه داد: این کارگروه جهت رفع موانع حقوقی، صدور پروانه و سایر مجوزهای ساخت بر اساس ضوابط  

ملی ساختمان تمام تالش خود را برای انجام اقدامات فوری به کار گرفته است.
حیدری بیان کرد: پروژه با وجود خیرخواهانه بودن پروژه ای دولتی محسوب می شود که اجرا آن نیازمند یک سری 
مسائل فنی و نقشه چهارگانه معماری، سازه، مکانیک و تاسیسات برقی است که باید تحت نظارت مهندسان ناظر 

قرار بگیرد. 
وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت پروژه نیاز است رعایت مسائل مرتبط با مقاومت در برابر زلزله و 

اطفاء حریق مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
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طرح پاکسازی و زیباسازی محدوده منازل مسکونی شهرک نیایش بوشهر 
اجرایی می شود

طرح پاکسازی و زیباسازی محدوده منازل مسکونی شهرک نیایش بوشهر اجرایی می شود.
 به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، حسین حیدری در بازدید 
از شهرک نیایش بوشهر اظهار کرد: توسعه فضای سبز و روشنایی از جمله برنامه  های مدنظر شهرداری برای محله 

نیایش است که اعتبار موردنظر در بودجه سال 1401 دیده خواهد شد.
وی بیان کرد: همچنین در اجرای طرح ها باید پیوست های فرهنگی و احداث نماز خانه نیز در دستور کار قرار 

گیرد.
حیدری ادامه داد: شهرداری برای شهرک نیایش برنامه های زیادی در دستور کار دارد اما با این حال محدودیت 

اعتباری مانع از اجرا آن شده است.
وی اضافه کرد: با توجه به آغاز عملیات اجرایی پارک در شهرک نیایش بزودی این محله از فضای سبز و تجهیزات 

ورزشی برخوردار می شود.
شهردار بندر بوشهر گفت: تا پیش از این شهرک نیایش فاقد یک پارک مناسب و استاندارد بود که با توجه به طرح 

این مطالبه از سوی شهروندان احداث پارک در دستور کار شهرداری قرار گرفت.
وی بیان کرد: براساس برنامه زمان بندی مقرر شده تا 45 روز آینده پارک محله نیایش مورد بهره برداری قرار گیرد.
حیدری ادامه داد: برای شهرک نیایش برنامه  های متعددی تدارک دیده شده که هر کدام از آنها به ترتیب اولویت 

اجرایی می شوند.
وی اضافه کرد: احدث ایستگاه آتش نشانی از دیگر برنامه های شهرداری بندر بوشهر برای شهرک نیایش است که 

این مهم به طور جد در دستور کار قرار دارد.
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اجرای پروژه شهر هوشمند در اولویت های اصلی شهرداری بندر بوشهر است

شهردار بندر بوشهر گفت: پروژه شهر هوشمند بوشهر به عنوان یکی از پروژه های اولویت دار در شهرداری بندر 
بوشهر دنبال می شود.

بندر بوشهر، حسین حیدری در  الملل شهرداری  بین  امور  ارتباطات و  به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت 
نشست بررسی پروژه شهر هوشمند با حضور کارشناسان شرکت مگفا اظهار کرد: طرح هوشمندسازی یکی از 
برنامه هایی است که در شورای اسالمی شهر بوشهر اعالم شده و به عنوان برنامه های هدف شهرداری بندر بوشهر 

با جدیت دنبال می شود.
وی بیان کرد: برای تحقق نظم و انضباط اداری، مالی و مدیریت شهری در بخش های مختلفی چون حمل و نقل 

باید موضوع هوشمندسازی مورد توجه قرار گیرد.
حیدری ادامه داد: هوشمندسازی یک سری الزامات دارد که باید در کارگروهی تخصصی آنالیز و به شهرداری بندر 

بوشهر اعالم شود تا با بررسی وضع موجود چشم اندازهای پیش روی این پروژه مشخص شود.
وی گفت: طرح هوشمندسازی شهر بوشهر باید هر چه سریع تر نهایی شود چراکه این موضوع به پیشبرد اهداف 

مدیریت شهری نیز کمک شایانی می  کند.
حیدری ادامه داد: طرح شهر هوشمند در بخش نیروی انسانی و مالی بسیار مهم است برای رسیدن به نظم در این 

حوزه ها و تحقق رهنمودهای رهبر مهم انقالب در راستای فسادستیزی نیز کمک می کند.
این راستا  باال است که در  آمار فوتی ها  وی در بخش دیگری از صحبت  های خود اظهار کرد: در شهر بوشهر 
شهرداری برای کاهش این آمار نصب دوربین های کنترل سرعت در نقاط پرتردد مورد توجه قرار گرفته و باید 

عملیاتی شود.
حیدری افزود: باید در کارگروهی تخصصی و ویژه تمام راهکارهای موردنیاز برای کاهش تصادفات و فوتی ها در 
بوشهر بررسی شود چراکه وجود حتی یک فوتی ناشی از تصادف نیز آماری باال است و باید بخوبی مدیریت شود.
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شهرداری بندر بوشهر و دادگستری استان بوشهر تفاهمنامه همکاری امضا کردند

شهردار بندر بوشهر گفت: شهرداری و دادگستری استان بوشهر در راستای پیشگیری از جرائم، آسیب های اجتماعی و ارتقاء فرهنگ شهروندی 
تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، حسین حیدری در نشست با معاون پیشگیری اداره کل 
دادگستری و مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر اظهار کرد: انعقاد این تفاهمنامه فرصتی است تا با استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی گامی 

ارزشمند در  جهت کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی برداشت.
وی بیان کرد: در این زمینه همچنین با تشکیل کارگروهی ویژه نسبت به پیگیری برای موارد مطرح شده در تفاهمنامه همکاری اقدام خواهد شد. 
حیدری ادامه داد: با هدف کاهش جرائم که بخش قابل توجهی از آنها در نقاط پرترافیک رخ می دهد برنامه ریزی الزم در این زمینه صورت گرفته 
است. وی عنوان کرد: همچنین در راستای کاهش مراجعه حضور و تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان مکانیزه کردن سیستم های شهرداری در 

دستور کار قرار گرفته و در این زمینه نیز تاکنون اقدام های ارزشمندی شکل گرفته است.
حیدری افزود: در موضوع رعایت قانون پیش فروش ساختمان ها نیز ناظران شهرداری با جدیت ورود کردند تا عالوه بر پیشگیری از موارد اختالفی 
مانع از تضییع حق شهروندان شوند. وی عنوان کرد: برخی از مشکالت شهرداری بندر بوشهر نیز پیرامون ساخت و سازهای شهری است که انتظار 
می رود دستگاه های نظارتی در این زمینه همکاری الزم را با شهرداری بندر بوشهر داشته باشند. رئیس شورای اسالمی شهر بوشهر نیز گفت: از 
دستگاه  قضایی انتظار داریم همکاری بیشتری با مجموعه مدیریت شهری و شورا داشته باشند. جعفرپورکبگانی افزود: در موضوع ساماندهی کودکان 
کار نیز شورای اسالمی شهر آمادگی کامل دارد تا با همراهی سایر دستگاه ها این مهم را اجرایی کند. پورکبگانی ادامه داد: در موضوع جمع آوری 
سگ های بال صاحب نیز انتخاب پیمانکار صورت گرفته که انتظار می رود شهروندان همراهی الزم را در اجرا طرح داشته باشند. وی افزود:  شورای 
اسالمی شهر بوشهر برای بودجه سال آینده 30 میلیارد تومان برای دستگاه های اجرایی تدارک دیده تا بتوانند در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی 
بخوبی نقش آفرینی داشته باشند. پورکبگانی ادامه داد: با وجود اینکه مدیریت شهری و شورای  اسالمی شهر هدفی واحد با دستگاه های اجرایی 
دارند ولی با این حال برخی از دستگاه ها همراهی الزم را ندارند. مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر گفت: این اداره کل از ابتدا امسال تعامل 
مناسبی را با دستگاه های اجرایی برقرار کرده و در این زمینه توانسته اجراء طرح  کاداستر را به خوبی به پیش برد. محمدرضا بزرگمهر افزود: طرح 
کاداستر برای توسعه شهری، امنیت، آرامش و آسایش شهروندان بسیار حائز اهمیت است که امید است این موضوع مورد توجه جدی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: طرح کاداستر در استان بوشهر تاکنون حدود 40 تا 50 درصد پیشرفت دارد که با توجه به تامین اعتبار 6 میلیارد تومانی اجرا این طرح 
در استان شتاب می گیرد.بزرگمهر افزود: در ارتباط با اراضی و امالک شهرداری بندر بوشهر نیز این آمادگی وجود دارد تا عملیات کاداستر آن به 
صورت اولویت دار اجرایی شود.وی یادآور شد: شمار قابل توجهی از ارباب رجوع های شهرداری بندر بوشهر مربوط به پاسخ استعالم های دفاتر 

اسناد رسمی است که انتظار می رود برای سیستمی شدن این فرایند و حذف مراجعات غیرحضوری تالش الزم صورت گیرد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر نیز گفت:  پیشگیری های اجتماعی، فرهنگی، وضعی از جمله رسالت های شهرداری بندر 

بوشهر برای پرداختن موثر به حوزه امنیت، آسیب های اجتماعی، مسائل فرهنگی و حقوق شهروندی است.
 گرشاسبی افزود: در این راستا چنانچه سیستم پایش تصویری شهری به طور کامل اجرا شود زمینه برای پیشگیری از وقوع بسیاری از جرائم فراهم 

می شود. وی عنوان کرد: شهرداری بندر بوشهر در سالمت و امنیت شهر نقش اول دارد که باید نسبت به تحقق این مهم اهتمام ویژه داشته باشد.
گشتاسبی ادامه داد: سرقت ، درگیری های فردی، صدمه بدنی  در تصادف ها، کالهبرداری، جرائم اینترنتی، تهمت و افترا بویژه در بستر فضای مجازی 
و تخریب اموال عمومی به ترتیب از جمله جرائم رایج در استان بوشهر است که باید با افزایش فرهنگ زندگی عمومی برای کاهش آنها تالش کرد.
وی عنوان کرد: ساماندهی کودکان کار، معتادان متجاهر، جرائم موجود در پیش فروش های ساختمانی از جمله ظرفیت هایی است که شهرداری بندر 
بوشهر باید تمرکز الزم روی این موارد داشته باشد. گشتاسبی افزود: دادگستری بوشهر در برخی از محله های بوشهر با همکاری دفاتر تسهیل گری 
اقدام های پیشگیرانه خوبی را پیش بینی و اجرایی کرده است. وی تاکید کرد: بنگاه های امالک نیز باید معامله های رسمی خود را به سمت معامله های 

رسمی سوق دهند چراکه در سند تحول قضایی نیز این مهم مورد تاکید قرار گرفته است.
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بازدید شهردار بندر بوشهر از پروژه زیباسازی و پاکسازی نوار ساحلی

نوار  پاکسازی  و  زیباسازی  پروژه  از  میدانی خود  بازدیدهای  روند  ادامه  در  بوشهر  بندر  شهردار 
ساحلی بازدید کرد

به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، حسین 
دار  اولویت  برنامه های  از  یکی  کرد: رونق گردشگری  اظهار  نوار ساحلی  از  بازدید  در  حیدری 
شهرداری بندر بوشهر است که در این راستا زیباسازی نوار ساحلی مورد پیگیری قرار گرفته است.
وی بیان کرد: پاکسازی و تنظیف محیط شهری به عنوان اولویت شهروندان است که شهرداری با 

جدیت تمام آن را پیگیری می کند.
حیدری اظهار کرد: پاک بودن محیط شهری الفبای توسعه و پیشرفت هر شهر است که باید با تمام 

توان پیگیری شود چراکه این مهم الزمه رونق گردشگری است.
حیدری ادامه داد: با هدف رونق گردشگری در بندر بوشهر تاکنون پروژه های متنوعی اجرایی شده 

که این روند برای بودجه سال جدید نیز به عنوان یک اولویت مدنظر قرار گرفت.
وی عنوان کرد: اتمام پروژه های شاخص در بوشهر مانند چرخ و فلک عالوه بر افزایش جاذبه های 

گردشگری در بوشهر منجر به حضور بیشتر گردشگران در بوشهر خواهد شد.
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نشست شورای معاونین شهرداری بندر بوشهر برگزار شد

نشست شورای معاونین شهرداری بندر بوشهر برگزار شد.
به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، حسین حیدری در نشست شورای 
معاونین که در سالن اجتماعات شهرداری بندر بوشهر برگزار شد، اظهار کرد: سرویس بهداشتی های ساحل و سطح شهر 

ظرف 48 ساعت به پیمانکار تحویل و راه اندازی شود.
وی بیان کرد: همچنین نمازخانه های سطح شهر در به مدت یک هفته بازگشایی و نوسازی حمل و نقل عمومی به صورت 

ویژه در دستور کار قرار گیرد.
حیدری با تاکید بر اینکه امالک خطرساز و نازیبا شناسایی و به مالکین آنها اخطار الزم داده شود، اظهار کرد: باید کمیته 

حفاری به ریاست فرمانداری و ادارات ذیربط تشکیل و حفاری های سطح شهر ساماندهی شود.
وی افزود: تقاطع غیر همسطح آزادی نیز باید با کارشناسی الزم مشکالت آن اصالح و زیباسازی آن در دستور کار قرار گیرد.

شهردار بندر بوشهر گفت: فضای سبز زمین باغ بهزاد واقع در سه راهی ریشهر بر اساس طرح موجود اجرا شود و همچنین 
دهکده گردشگری ساماندهی و مدیریت آن در مکان مذکور مستقر شود.

وی اضافه کرد: کوچه های خاکی سطح شهر که جدول گذاری شدن آسفالت و در سال آینده کوچه های خاکی در الویت 
آسفالت قرار گیرند. حیدری یادآور شد:  باید در بودجه سال آینده منابع به صورت عادالنه تقسیم و همچنین مناطق کم 

برخوردار در اولویت قرار گیرند.
وی با تاکید بر اینکه پارک پرندگان باید زیبا سازی و راه اندازی شود، اظهار کرد: رفع معارض تقاطع شهید سردار سلیمانی 
به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد در این خصوص با شرکت منطقه ای فارس تشکیل جلسه و تدابیر الزم اتخاذ شود.

حیدری با تاکید بر ضرورت فعال سازی تعاون های مسکن و مصرف کارکنان شهرداری بندر بوشهر
 عنوان کرد: باید با همکاری رئیس شورای اصناف شهر بوشهر بازارچه ماهی و میگو در مکانی مناسب احداث و کلیه 

زیرساخت در آن تدارک دیده شود.
وی افزود: همچنین باید پارک بانوان )کوثر( بهسازی و نوسازی شود و تجهیزات و امکانات الزم برای بانوان تامین شود.

حیدری گفت: ساختمان شهرداری منطقه 1 و 2 احداث شود و معاونت های عمرانی و مدیریت توسعه منابع به صورت 
ویژه موضوع را در دستور کار قرار دهند.

وی تاکید کرد: تفریغ بودجه شهرداری بندر بوشهر نیز باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.
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اراضی جنوب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی بوشهر 
در آینده نزدیک آزادسازی می شود

شهردار بندر بوشهر گفت: اراضی جنوب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی بوشهر جهت تکمیل رینگ کمربندی 
ساحلی در آینده نزدیک آزادسازی می شود.

به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، شهردار بندر بوشهر 
افزود: محدوده یاد شده واقع در کوی خواجه ها است که مسیر دسترسی محالت جنوبی شهر به نوار ساحلی را 

کوتاه تر می کند.
وی بیان کرد: احداث این گذر همچنین منجر به روان سازی ترافیک در محور دسترسی مناطق جنوبی به مناطق 

شمال شهر بوشهر خواهد شد.
حیدری ادامه داد: این گذر با عرض 32 متر حد فاصل پارک دانشجو به بیمارستان سلمان فارسی احداث خواهد شد.
وی افزود: با توافق صورت گرفته فی مابین  مرکز  تحقیقات و آموزش کشاورزی و پژوهشکده میگو با اجرا این 
رینگ در جهت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران است که شهرداری با عنوان پروژه ای اولویت دار این موضوع 

را دنبال خواهد کرد.
حیدری عنوان کرد: اجرا گذرهای جدید با هدف تسهیل و روان سازی ترافیک در اولویت های شهرداری است که 

در این راستا به تناسب تامین اعتبار نسبت به اجرا گذرهای جدید اقدام خواهد شد.
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احداث المان شهدا خلیج فارس در ورودی شهر بوشهر

شهردار بندر بوشهر با اشاره به آغاز عملیات اجرایی احداث المان شهدا خلیج فارس تا پیش از پایان سال، گفت: شهرداری بندر بوشهر 
با سپاه امام صادق )ع( برای پیشبرد اهداف خود در تعامل کامل قرار دارند.

به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، حسین حیدری در نشست هم اندیشی با 
سردار علی رزمجوفرمانده سپاه امام صادق)ع( استان بوشهر، اظهار کرد: شهرداری بندر بوشهر برای جبران کاستی ها و کمبودهای شهر 
مصمم و در این مسیر با تمام توان پای کار آمده است. وی بیان کرد: پیش بینی شده برای سال آینده هر طرحی که در بوشهر اجرا 
ادامه داد: دغدغه  باشند. حیدری  بهداشتی برخوردار  اتاقک های مطالعه و سرویس  مانند نمازخانه،  از پیوست های موردنیاز  می شود 
مجموعه سپاه برای احداث نمازخانه های عمومی در سطح شهر از دغدغه شهرداری نیز محسوب می شود که برای این مهم اهتمام 

ویژه ای ایجاد شده است.
وی اظهار کرد: در ارتباط با آرامستان بوشهر نیز کمبودهای قابل توجهی دارد که شهرداری برای رفع آن تدابیر ویژه تدارک دیده شده 
است. حیدری ادامه داد: همان طور که رزمندگان با عزم و ایمان راسخ خود موفق به خلق حماسه هایی ارزشمند شدند اکنون نیز با 

عزمی راسخ برای همت به مردم آستین همت را باال بزنیم.
وی اظهار کرد: شهرداری بندر بوشهر تعامل بین دستگاهی را در اولویت های کاری خود قرار داده و در این زمینه با مجموعه سپاه 

استان نیز در تعامل کامل خواهد بود چراکه این مهم به پیشبرد اهداف مدیریت شهری کمک شایانی می کند.
حیدری ادامه داد: در این راستا عملیات اجرایی احداث المان شهدا در ورودی بوشهر و نمازخانه در جوار گذر بلوار امام علی )ع( تا 
پیش از پایان سال جاری آغاز خواهد شد. وی عنوان کرد: در ارتباط با احداث 500 واحد مسکونی کارکنان سپاه در بوشهر نیز شهرداری 

خود را موظف به تعامل و همکاری می داند و در این راستا از هیچ تالشی دریغ نخواهد کرد.
فرمانده سپاه امام صادق )ع( استان بوشهر گفت: انتظار می رود شهرداری بندر بوشهر بتواند در تعامل دوسویه با مجموعه سپاه به کمک 

یکدیگر برای پیشبرد اهداف مدیریت شهری تالش کنند.
سردار علی رزمجو افزود: از شهرداری  بندر بوشهر انتظار می رود با توجه به سبقه درخشان بوشهر برای دو قرن مبارزه با استعمار نسبت 

به اجرا المان شهدای خلیج فارس در ورودی شهر اهتمام ویژه داشته باشد.
وی ادامه داد: احداث طاق ورودی شهر بوشهر به عنوان جایگزین طاق سابق میدان آزادی، نمازخانه و سقاخانه در جوار گذر بلوار 

امام علی )ع( از دیگر درخواست هایی است که انتظار می رود مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی اظهار کرد: در ارتباط با تولید محتوای فرهنگی نیز معاونت فرهنگی سپاه آمادگی دارد تا همراهی الزم را با مجموعه سپاه داشته 
باشد. رزمجو افزود: سپاه همچنین احداث 005 واحد مسکونی برای کارکنان خود را در برنامه دارد که انتظار است شهرداری برای 

صدور مجوزهای موردنیاز همکاری الزم را داشته باشد تا این پروژه مهم هر چه زودتر به نتیجه برسد.
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حضور اعضای شورا در آیین افتتاح و عملیات اجرایی
 40 پروژه شهرداری بندر بوشهر

همزمان با نهمین روز از دهه فجر افتتاح و عملیات اجرایی 40 پروژه شهرداری بندر بوشهر با بیش از 2 هزار و 
500 میلیارد ریال اعتبار در آیینی با حضور  اعضای شورای  اسالمی شهر بوشهر ، شهردار بندر بوشهر و مدیر 

نیروگاه اتمی بوشهر آغاز شد.

بهمن ماه
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معابر شهری جهت تردد آسان عابرین پیاده بازطراحی گردد

معابر شهری جهت تردد آسان عابرین پیاده بازطراحی گردد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا گفت: در حالی که در رویکردهای جدید شهرسازی ، طراحی 
شبکه های معابر شهری بر مبنای انسان انجام میگیرد  شاهد هستیم که در بوشهر اولویت  اول تردد 

خودروها می باشد و عابرین پیاده آنچنان که باید دیده نشده اند.
ایمان زندی نیا در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی شورا با بیان اینکه شاهدیم که پیاده 
روهای ما در خیلی از نقاط شهر توسط کیوسک ها و سایر مشاغل سد معبر شده است و شهروندان 

ما برای استفاده از پیاده روها دچار مشکل شده اند. 
وی در ادامه افزود:  خیلی از پیادروه های ما شرایط  مناسبی ندارند و در یک مسیر کوتاه تردد 

شهروندان بخصوص توانیابان و سالمندان به سختی انجام می گیرد.
زندی نیا در پایان خواستار باز طراحی پیاده روها و بهسازی آنها در سطح شهر بویژه نوار ساحلی 

گردید.
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نشست بررسی فرصت های سرمایه گذاری شهرداری بندر بوشهر با حضور شهردار

نشست بررسی فرصت های سرمایه گذاری شهرداری بندر بوشهر با حضور شهردار
به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، نشست بررسی فرصت ها و نحوه 
اجرای طرح های سرمایه گذاری شهرداری بندر بوشهر، به ریاست  حسین حیدری شهردار بندر بوشهر و با حضور سایر 

اعضا، در سالن همایش های شهرداری بندر بوشهر برگزار گردید.
در آغاز این جلسه، غالمحسین محمدی نیا سرپرست دفتر سرمایه گذاری و جذب مشارکت های مردمی شهرداری بندر 
بوشهر، گزارش مبسوطی از جذب مشارکت های مردمی در شهرداری بندر بوشهر و نیز راهبردها و تدوین نقشه راه توسعه 

اقتصادی به منظور ایجاد درآمدهای پایدار و رونق اقتصادی در حوزه اقتصاد شهری ارائه نمودند.
در ادامه این جلسه شهردار بندر بوشهر ضمن ترسیم افق چشم انداز سرمایه گذاری در حوزه های خرد و کالن شهر بوشهر، 
اقدام شهرداری بندر بوشهر در تهیه نقشه راه و انجام مطالعات مذکور را اقدامی موثر و ارزشمند قلمداد نموده و اظهار 
امیدواری نمودند: ادامه این روند مسیر پیشرفت و توسعه را برای مدیران شهری و دستگاه های ذیربط در جذب مشارکت های 

مردمی و بخش خصوصی هموارتر نماید.
در پایان هر یک از اعضای جلسه نظرات نهایی خود را پیرامون موضوعات مطروحه اعالم نموده و موارد ذیل به تصویب رسید: 

1-تشکیل کارگروه کارشناسی سرمایه گذاری و هیئت عالی سرمایه گذاری بر اساس شیوه نامه
2- اصالحیه سرمایه گذاری مورخ 10/ 12/ 99 که بر اساس آن کارگروه با افراد متخصص انتخاب و شرح وظایف آنان 

مشخص گردد
3- استفاده از متخصصین و اساتید دانشگاه و کارگروه مربوطه

4- تعیین وضعیت امالک و گزینه های مربوط به سرمایه گذاری مرتبط با شهرداری
5- برگزاری مرتب و هفتگی با کارگروه مربوطه و بررسی پیشنهادات جهت تعیین بسته های سرمایه گذاری

6- ایجاد سامانه سرمایه گذاری جهت اطالع رسانی
7- فراخوان ایده های نوین در قالب سامانه سرمایه گذاری جهت جذب سرمایه گذاری بیشتر

8-ایجاد کدهای QR جهت آشنایی بیشتر گردشگران داخلی و خارجی و مسافرین، به صورتی که گردشگران با اسکن این 
کد به وسیله تلفن همراه، زیر تابلوها، بنا ها و گذرها بتوانند کلیه اطالعات آن مکان،  بنا و گذر تاریخی را به همراه تصاویر 

مربوطه به زبان های فارسی و انگلیسی مشاهده نمایند.
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افتتاح و عملیات اجرایی 40 پروژه شهرداری بندر بوشهر 
به مناسبت دهه مبارک فجر آغاز شد

همزمان با نهمین روز از دهه فجر افتتاح و عملیات اجرایی 40 پروژه شهرداری بندر بوشهر با بیش از 2 هزار و 500 میلیارد 
ریال اعتبار روز پنجشنبه در آیینی با حضور شماری از اعضای شورای  اسالمی شهر بوشهر ، شهردار بندر بوشهر و مدیر 

نیروگاه اتمی بوشهر آغاز شد.
به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، شهردار بندر  بوشهر در این آیین 
گفت: از جمله پروژه های یاد شده می توان به آغاز عملیات اجرایی قطعه  نخست گذر سرتل به نیروگاه با 373 میلیارد ریال 
اعتبار، اجرا کانال دفع آب های سطحی حاشیه بلوار نیروگاه اتمی حدفاصل تنگک های دوم و سوم با 30 میلیارد ریال اعتبار، 
پروژه تکمیل کانال دفع  آب های سطحی گذر رایانی به خیابان ریشهر با 6.5 میلیارد ریال اعتبار و پروژه تعمیر و بهسازی 

مقطعی کانیو، کانال، سنگ جدول و موزاییک معابر منطقه دو شهر بوشهر با 10 میلیارد ریال اشاره کرد.
وی بیان کرد: عملیات اجرایی پروژه تکمیل محوطه سازی محدوده چرخ و فلک در پارک شغاب 11 میلیارد ریال اعتبار، 
اجرا فضای سبز حاشیه ای ورودی شهر 25 میلیارد ریال اعتبار و تکمیل فضای سبز حاشیه ای بلوار شهید قرنی با 10 میلیارد 

ریال اعتبار آغاز شده است.
شهردار بندر بوشهر گفت: پروژه گذر سرتل به تنگک در مجموع سه کیلومتر است که عملیات اجرایی فاز نخست آن از 
قطعه دوم با 830 میلیارد ریال اجرایی شده و اکنون باالی 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که پیش بینی شده کل این پروژه 

ظرف سال آینده به بهره برداری برسد.
حیدری با اشاره به اهمیت پروژه یاد شده برای باز کردن گره ترافیکی محالت جنوبی ادامه داد: در این مسیر عملیات اجرایی 
پارک ملت نیز آغاز خواهد که این پارک یک چاکوتاه دوم )پارک جنگلی محدوده چاکوتاه( برای بوشهری ها است. وی 
عنوان کرد: عمده پروژه های شهرداری بندر بوشهر معارض ، جابجایی تیرهای برق و لوله های آب دارد که رفع این موانع در 

دست اقدام است.
به  توان  آنها می  از جمله  که  است  ریال  میلیلیارد  از 250  بیش  نیز  افتتاحی  پروژه  های  اعتباری  داد: حجم  ادامه  حیدری 
پروژه های زیرسازی و آسفالت کوچه های منطقه یک و دو به ارزش 140 میلیارد ریال اعتبار، تراش و روکش خیابان حافظ 
با 21 میلیارد ریال اعتبار، تهیه و نصب تابلوهای تقاطع غیرهمسطح شهدا با9.6 میلیارد ریال اعتبار و بهسازی بازار قدیم 

واقع در بافت قدیم شهر با 32.5 میلیارد ریال اعتبار اشاره کرد.
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وی گفت: اصالح و کف سازی حدفاصل پارک باسیدون تا شورای اسالمی شهر با  9 میلیارد ریال اعتبار، اجرای درپوش 
کانال خیابان ریشهر با 2.7 میلیارد ریال اعتبار، تکمیل کانال و اجرا دال بتن مسلح روی کانال انتهای کوچه مهر 64 با پنج 

میلیارد ریال اعتبار از دیگر پروژه های افتتاحی شهرداری بندر بوشهر در دهه فجر است.
شهردار بندر بوشهر ادامه داد: پروژه چرخ و فلک نیز محوطه سازی، اقدام های ضدصاعقه و برق آن در حال انجام است 

که تا پایان امسال مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی اظهار کرد: تقاطع غیرهمسطح شهید سردار سلیمانی با 830 میلیارد ریال اعتبار یکی از پروژه های اولویت دار شهرداری 
بندر بوشهر است که سال  های سال به تعویق افتاده که از مهرماه روند احداث آن شتاب گرفته و تا مهر سال آینده مورد 

بهره برداری قرار می  گیرد.
حیدری ادامه داد: جابجایی تیرهای برق فشار برق نیز در حال حل شدن است و از لحاظ اعتباری نیز کمبودی برای آن 
وجود ندارد. شهردار بندر بوشهر تاکید کرد: افتتاح پروژه ها باید به نحوی باشد که شهروندان هر سه ماه یکبار شاهد افتتاح 

پروژه  های شهری و تالش های فرزندان خود در مجموعه شهرداری باشند و افتتاح پرژه معطل دهه فجر نباشد.
حیدری افزود: مردم از دولت و مدیران انقالبی توقع خدمت دارند تا هر چه زودتر گره از خدمات مدنظر آنها باز شود و با 

اجرا پروژه ها با تالش میدانی دشمنان را مایوس و ناامید کنیم.
وی در ارتباط با وضعیت تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر نیز اظهار کرد: از بدو ورودم به شهرداری ردیف اعتباری برای 

این تیم تعریف نشده بود و چالش های برای شاهین ایجاد شده بود.
حیدری افزود: شاهین باید به عنوان یک شرکت ثبت می شد که این مهم محقق نشده بود و به دنبال این معضل ردیف 
اعتباری نیز برای آن پیش بینی نشده بود. وی یادآور شد: اعتباری که سال  های قبل به شاهین پرداخت شده بود از محل هایی 

بود  که باید برای همه تیم های ورزشی و فعالیت های اجتماعی در نظر گرفته می شد.
حیدری ادامه داد: با این حال با هدف رفع مشکالت شاهین صبح امروز نشستی با حامی مالی تیم برگزار شد که کننده کار 

و برخوردار از بضاعت باالیی است.
وی افزود: امید است در فرایند مزایده نیز آنهایی که از توان و اهلیت الزم برخوردار هستند تیم را تحویل گرفته و بتواند با 

کمک پیشکسوتان تیم را به جایگاه واقعی خود برساند.
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الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری بوشهر به شورای شهر تقدیم شد
 

شهردار بندر بوشهر الیحه بودجه 700 میلیارد تومانی سال 1401 شهرداری این بندر و سازمان های 
تابعه را به شورای اسالمی شهر بوشهر تقدیم کرد.

پنجاه و سومین نشست علنی شورای شهر  به گزارش روابط عمومی شورا ، حسین حیدری در 
بوشهر پیش از تقدیم الیحه بودجه به رییس شورا گفت: بودجه سال آینده شهرداری و سازمان های 
مبلغ  کشور  وزارت  از  مجوز  اخذ  در صورت  که  شده است  بینی  پیش  تومان  میلیارد   700 تابعه 
300میلیارد تومان اوراق مشارکت نیز اخذ می شود که بودجه به هزار میلیارد تومان خواهد رسید.  
وی با اشاره به سهم 46درصدی بودجه برای فعالیت عمرانی و54 درصدی برای هزینه های جاری، 
ادامه داد: براین اساس 320میلیاردتومان برای فعالیت عمرانی و 380 میلیاردتومان هزینه های جاری 

پیش بینی شده است.
شهردار بندر بوشهر از مهمترین اولویتهای بودجه سال آینده را تکمیل طرحهای نیمه تمام، استفاده 
از ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرحهای عمرانی و خدماتی، تقویت حمل و نقل 
عمومی، توسعه متوازن شهری با نگاه به بافت های  فرسوده تاریخی و مبلمان و زیباسازی شهری 

برشمرد.
وی در پایان  گفت:  انشاهلل با کمک مجموعه شهرداری و همکاری شورای شهر در سال آینده شاهد 

اتفاقات بسیار خوبی در حوزه عمران شهری باشیم .
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نشست هم اندیشی شهردار بندر بوشهر
با فرمانده نیروی انتظامی استان بوشهر

به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، شهردار 
بندر بوشهر در دفترکار سردار سوسنی فرمانده نیروی انتظامی استان حضور یافته و با وی دیدار 

کردند.
در این نشست صمیمی، سردار سوسنی ضمن اظهار خرسندی از حضور مهندس حسین حیدری و 
همراهان، نقش و جایگاه مدیریت شهری را در عرصه های گوناگون خدمات شهری و اداره شهر، 
شهرداری  اندرکار  دست  مجموعه  تالش های  و  زحمات  از  و  برشمردند،  اهمیت  حائز  و  مهم 

بندربوشهر، تقدیر به عمل آوردند.
در ادامه این نشست ، شهردار بندر بوشهر ضمن تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر، با ابراز خوشحالی 
از این دیدار، پیرامون تعامل و همکاری های دوجانبه، در راستای ترافیک شهری، کاهش تصادفات، 
) نصب سرعت کاه، عالئم  ترافیکی،نصب دوربین های ثابت وسیار(، سیستم پایش تصویری، رفع 
سد معابر و همکاری تنگاتنگ مأموران نیروی انتظامی با متولیان امر در سایر بخش های مدیریت 

شهری و تامین امنیت عمومی شهر و شهروندان،، سخنان مبسوطی ایراد فرمودند.
و  آرامش  مایه  جامعه  مختلف  عرصه های  در  را  انتظامی  نیروی  مقتدرانه  و حضور  وی صالبت 
سرافرازی دانسته و از زحمات و تالشهای شبانه روزی آن نیرو در برقراری نظم و امنیت عمومی 

شهر و همشهریان، تجلیل و ستایش نمودند.
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حضور شهردار بندر بوشهر در جشن انقالب 
و بازدید از غرفه بازارچه خانگی

شهردار بندر بوشهر با حضور در جشن شبانه پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران از غرفه های بازارچه خانگی میدان 
تشریفات بازدید کرد.

به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، حسین حیدری در این آیین اظهار 
کرد: نورافشانی و گلبانگ اهلل اکبر در کرانه های نیلگون خلیج فارس عظمت جشن مردمی و خودجوش بوشهری ها برای 

گرامیداشت پیروزی انقالب دوچندان کرد.
وی بیان کرد: بوشهری ها همواره به مردمانی والیتمدار و دارالحماسه شناخته می شوند که حضور پرشور آنها در جشن های 

انقالب نشان از این ویژگی برجسته آنان است.
حیدری ادامه داد: امسال همانند دو سال گذشته شیوع کرونا منجربه محدودیت در برنامه های بزرگداشت پیروزی انقالب شد 
و انتظار می رود با نابودی این بیماری منحوس سال های آینده ویژه برنامه های جشن انقالب با عظمتی دوچندان برگزار شود.
وی در بازدید از غرفه های بازارچه خانگی نیز اظهار کرد: وجود این بازارها فرصتی ارزشمند برای ارائه محصوالت تولید شده 

از سوی زنان سرپرست خانوار و کارآفرینان است.
حیدری افزود: شهرداری بوشهر این بازارچه های را به فراخور مناسبت های مختلف با هدف حمایت از جامعه هدف برپا 
خواهد کرد. وی عنوان کرد: در این راستا از تالش های سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی برای برپایی بازارچه خانگی 

همزمان با جشن انقالب قدردانی می شود.
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گوشه ای از عملکرد اجرایی اداره توسعه و نگهداری سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شهری شهرداری بندر بوشهر

گوشه ای از تالش و همت عملکرد اجرایی اداره توسعه و نگهداری سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری بندر بوشهر

 نصب سطل های زباله خیابان لیان شرقی و غربی
 هرس سبدی گل کاغذی 

 کود  دهی )اوره( گل های سه گوش پلیس راه ،ادامه کود دهی چمن ضلع شرقی آزادی
 علف زنی گل های پارک هواشناسی 

 کاشت نارنج رو به روی پارک مسکن مهر نیایش 
 تشتک زنی درختان بلوار وسط شهدای دریایی 

 محلول پاشی با بروفیکس دو در هزار درختان خیابان صلح آباد، بلوار والفجر
 چمن زنی بلوار بلند آزادی

 هرس درختان در سطح شهر به صورت روزانه
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برگزاری جلسه شورای اداری شهرداری بندر بوشهر با حضور شهردار

به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، حسین حیدری در آغاز این جلسه، 
ضمن بیان نقش مهم و تاثیر گذار افراد حاضر در جلسه، از خدمات و زحمات همه مسئولین و کارکنان شهرداری تقدیر و تشکر 

نمودند.
ایشان توجه مسئولین شهرداری را به رصد یکماهه خود از فعالیت ها و تالش های همکاران معطوف داشته و به نقش منابع مالی، 
منابع انسانی و کاهش هزینه ها، اشاره و خاطرنشان کردند: خودباوری رمز موفقیت همه پرسنل خدوم شهرداری  بندر بوشهر 
می باشد. حیدری با تأیید توانمندی مدیران شهرداری تشریح نمودند؛ برای از بین بردن نگرانی شهروندان و رسیدن به موفقیت 
و رضایت  همشهریان باید هدفمند و با برنامه حرکت کرد و رضایت مندی مردم در اجرای همه پروژه ها بایستی سرلوحه کار 

همه مسئوالن مجموعه شهرداری قرار گیرد.
شهردار بندر بوشهر از همه مسئولین شهرداری درخواست نمود، تا باتالش مجدانه و جهادی در کارها و با برنامه ریزی درست 
و مدون کارها را به نحو احسن ومطلوب به پایان رسانده، به نحوی که هدر رفت هزینه ها نیز کاهش یابد.وی ضمن تاکید بر 
تداوم ونظم درجلسات؛ مجموعه جلسات درآمدی و شورای اداری مدیریت شهری را از مهم ترین جلسات شهرداری برشمرد، 
و با اشاره به اینکه مسئوالن باید خادم مردم بودن را در عمل ثابت کنند بیان کرد؛ ترک فعل وسهل انگاری در انجام وظیفه 

سازمانی قابل قبول نیست و از نظر قانونی نیز برای مدیران مسئولیت جدی در بر خواهد داشت.
ایشان با اظهار اینکه پست و مقام مدیریتی تنها باید برای کسب رضایت خداوند در قالب گره گشایی از مشکالت مردم بوده و 
هر مدیری باید از این نعمت استفاده بهینه کند، اظهار داشتند؛ خداوند انسان ها را با اهداء جایگاه، مقام و ثروت امتحان می کند 
و تا زمانی که هر یک از ما در جایگاهی قرار داریم که مردم به ما نیاز دارند، و به ما مراجعه می کنند، باید رفتار و برخورد مان 
طوری باشد که سر بلند از این امتحان عبور نماییم. حیدری در این نشست از مدیران و پرسنل شهرداری تقاضا نمود، که بیش 
از گذشته در راه خدمت بی منت به شهر و شهروندان و تکریم شهروندان در نظام اداری، تسریع در انجام فرایندهای کار و 

حرکت به سمت سازمانی توانمند و پاسخگو، اهتمام و تالش نمایند.
در پایان این نشست، از زحمات آقای علیرضا نوری معاونت توسعه مدیریت و منابع و مهدی وفا مدیرشهرداری منطقه دو تقدیر 
و آقایان قائم قنبرپور به عنوان سرپرست جدید معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بندر بوشهر و نیز ایمان حق شناس 

بعنوان سرپرست مدیریت شهرداری منطقه دو معرفی گردیدند.
همچنین طی احکام جداگانه ای آقایان؛ گرشاسب گرشاسبی، شاهرخ قاسمی، خسرو چاهی بخش، امید کهنسال، رضا صدیق 
فرشیان، حسین احمدی پور، حسین زائری، علیرضا پوالدی،حجت اهلل خرمدل وسرکارخانم ها فاطمه مجدی و بدری عارف 
زاده به ترتیب به عنوان مشاور شهردار، سرپرست مدیریت تشخیص وصول درآمد، سرپرست اداره قراردادها، سرپرست امور 
بهداشت، سرپرست اداره خدمات، سرپرست اداره فرهنگی و ورزشی سازمان فرهنگی ورزشی و اجتماعی شهرداری، سرپرست 
معاونت سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری، سرپرست اداره فنی و نظارت بر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، 

سرپرست اداره منابع انسانی و دبیرکمیته رفاهی، ابالغیه های خود را از دست شهردار بندر بوشهر دریافت نمودند.
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شهردار بندر بوشهر در میز خدمت مصلی نماز جمعه بوشهر 
پاسخگوی شهروندان شد

شهردار بندر بوشهر در میز خدمت مصلی نماز جمعه بوشهر همراه با شماری از اعضای شورای شهر و مدیران 
شهرداری پاسخگوی شهروندان شد.

 گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، حسین حیدری در تشریح 
به گفتگو  با شهروندان  بدون واسطه  از مدیران شهری  تا  بود  میز خدمت فرصتی  پایی  بر  اظهار کرد:  این خبر 

پرداخت و مشکالت و مسائل آن را بررسی کنند.
بهتر و شایسته تر  به حل  تردید  بدون  با مردم است که  بی واسطه  ارتباط  بیان کرد: الزمه خدمت صادقانه  وی 

مشکالت آنان کمک می کند.
حیدری ادامه داد: شهرداری بندر بوشهر در طول هفته برنامه های مالقات با شهروندان را دارد که از نزدیک با آنها 

به دیدار و گفتگو می پردازند.
می توانند  ارزشمند  راهکارهای  ارائه  همچنین  و  خود  مشکالت  و  مسائل  طرح  با  شهروندان  کرد:  عنوان  وی 

گره گشای برخی از مشکالت فراروی مدیریت شهری در بوشهر باشد.
حیدری ادامه داد: در این راستا از حضور حماسی و پرشور بوشهری ها در رژه خودروی به مناسبت گرامیداشت 

هفته پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران قدردانی می شود.
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دیدار مدیر کل اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
با شهردار بندر بوشهر

به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، سرهنگ پاسدار غریبی 
مدیر کل اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس،در دفتر کار شهردار بندربوشهر حضوریافته وبا وی 

دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار دو جانبه، ایشان خواستار ارتقاء زمینه های همکاری فرهنگی مشترک مابین شهرداری بندربوشهر و 

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به ویژه اجرای طرح باغ موزه شهدا و پارک ایثار گردید.
مهم  برنامه های  از  یکی  داشتند:  اظهار  دیدار،  این  از  ابراز خرسندی  بوشهر ضمن  بندر  این نشست شهردار  در 

مدیریت شهری درآینده، تکمیل مرکز فرهنگی وپارک موزه دفاع مقدس است.
حسین حیدری شهردار بندر بوشهر، از اهتمام شهرداری بندر بوشهر، برای بهره برداری کامل مجموعه فرهنگی 
بتوان قدردان زحمات  پارک موزه  این  از  برداری  بهره  با  امیدواریم  داشتند  اظهار  داد و  موزه دفاع مقدس خبر 

رزمندگان و شهدای هشت سال دفاع مقدس باشیم.

اسفند ماه
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۵۰ پروژه در حال احداث شهرداری بوشهر تا سال آینده 
بهره برداری می شود

شهردار بندر بوشهر گفت: این شهرداری 50 پروژه فعال 
دارد که تعدادی از آنها به اتمام رسیده و برخی از آنها تا 

پایان سال و مابقی نیز در سال 1401 افتتاح می شود.
به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری 
آیین  در  چهارشنبه  روز  حیدری  حسین  بوشهر،  بندری 
افزود:  لیان،  تاالر  در  بوشهر  روز  اسفند   18 بزرگداشت 
تقاطع شهید سلیمانی، آسفالت کوچه  های خاکی، اجرا گذر 
سرتل – نیروگاه از جمله پروژه های شاخص شهر بوشهر 

است.
وی بیان کرد: رویکرد شهرداری بوشهر برای سال 1401 
تکمیل پروژه های نیمه تمام است که ظرف 6 ماه گذشته نیز فعال کردن پروژه  های نیمه تمام و راکد به عنوان رویکرد مهم 

شهرداری رنگ واقعیت به خود گرفت.
شهردار بوشهر ادامه داد: بهسازی و نوسازی مبلمان شهری، لحاظ مشوق ها در حوزه ساخت و ساز، نگاه به مناطق کم برخوردار 

و انجام اقداماتی در راستای احیاء بافت قدیم بوشهر از دیگر اولویت های شهرداری بوشهر برای سال جدید است.
وی عنوان کرد: حریم 60 متری دریا نیز در بوشهر با پیگیری های خوبی که استاندار و فرماندار داشتند، آزادسازی شده است که 
در این محدوده نیز پروژه  های همراه با پیوست های مورد نیاز اجرایی می شود. حیدری ادامه داد: فراهم سازی بستری برای ورود 
سرمایه گذاران به پروژه های شهری و تحقق درآمد پایدار شهرداری از دیگر رویکردهای شهرداری بوشهر برای سال 1401 است.
وی گفت: سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری بوشهر  احیاء شده که سعی شده از این ظرفیت به نحو مطلوبی در اجرا پروژه ها 
استفاده شود. شهردار بوشهر ادامه داد: اجرای تمام پروژه پایش تصویری شهر با هدف افزایش ایمنی تردد و کاهش آمار 

تصادف  های درون شهری از دیگر برنامه  های شهرداری بوشهر برای سال جدید به شمار می رود.
وی افزود: هوشمندسازی خدمات شهری به منظور کاهش پیج و خم ها و  بروکراسی اداری از دیگر برنامه های اولویت  دار 

شهرداری بوشهر است تا شهروندان در منازل خود بتوانند خدمات مدنظر را از شهرداری دریافت کنند.
حیدری ادامه داد: ارتقاء درجه شهرداری بوشهر نیز مدنظر است که زیرساخت آن انجام شده و تحقق این مهم می تواند یک 

سازمان چاالک و پرتحرک برای پیشبرد اهداف مدیریت شهری فراهم کند.
وی یادآور شد: برای سال فرارو با هدف مشارکت فعال در برنامه های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی زیربنای مورد نیاز آن طراحی 
شده است. شهردار بوشهر افزود: برنامه های بزرگداشت روز بوشهر نیز با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی و با رعایت موازین 

شرعی و اسالمی برگزار شد که رضایت مردمی را به دنبال داشته است.
وی تاکید کرد: چنانچه حرکت در مسیر والیت و رهبری باشد این مهم ضامن موفقیت خواهد بود که شهرداری بوشهر در این 
مسیر از هیچ تالشی دریغ نخواهد کرد.در این آیین عبدالرضا عبداهلل زاده پیشکسوت قرآنی و منصور کبگانیان )دبیر ستاد راهبری 
نقشه جامع علمی کشور( به عنوان چهره های ماندگار بوشهر، خلبان پیشکسوت منوچهر شیرآقایی به عنوان شهروند افتخاری 

و شهید مفقود االثر مجید بشکوه به عنوان شهید شاخص شهر بوشهر در سال 1400 معرفی شدند.
انتخاب این افراد براساس ارزیابی دبیرخانه بزرگداشت روز بوشهر صورت گرفته است که پیشنهاد اولیه از سوی دبیرخانه 

)متشکل از نخبگان و صاحب نظران( مطرح و در نهایت در صحن علنی شورای شهر بوشهر به تصویب رسیده است.
18 اسفند سالروز تاسیس مدرسه تاریخی سعادت به عنوان روز بوشهر نام  گذاری شده و هر ساله در هفته منتهی به این روز 

ویژه برنامه های متنوعی برگزار می  شود.
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پروژه نقاشی دیواری با محور ایثار و مقاومت در بوشهر اجرایی شد

شهردار بندر  بوشهر گفت: پروژه نقاشی دیواری به مساحت 362 مترمربع در سه راهی محله ریشهر با موضوع ایثار 
و مقاومت اجرایی شد.

بندر بوشهر، حسین حیدری در  الملل شهرداری  بین  امور  ارتباطات و  به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت 
تشریح این خبر اظهار کرد: در نقاشی دیواری که توسط استاد ادیب بحرینی انجام گرفته تصاویری از شهیدان و 

صحنه های هشت سال جنگ تحمیلی در معرض دید شهروندان قرار گرفته است.
وی بیان کرد: این پروژه به عنوان کاری فرهنگی و در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

حیدری ادامه داد: پروژه نقاشی دیواری با محوریت ایثار و مقاومت بیشتر با هدف  بزرگداشت یاد و نام شهدای 
گرانقدری است که در دفاع از این آب و خاک جان خود را در طبق اخالص گذاشتند.

وی عنوان کرد: پروژه نقاشی دیواری از اولویت های شهرداری بندر بوشهر با رویکرد زیباسازی منظر شهری است 
که تاکنون در چندین نقطه شهر به نحو مطلوبی اجرایی شده است.

به  شهرداری  اولویت های  عنوان  به  نیز  المان ها  نورپردازی  مبلمان شهری  زیباسازی  راستای  در  افزود:  حیدری 
صورت ویژه دنبال می شود.
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آماده سازی و چراغانی شهر به مناسبت اعیاد شعبانیه
  

به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، عبدالمجید ضیاءسرپرست 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری ضمن  عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن اعیاد شعبانیه همشهریان اظهار 

نمود:
سیما،  اداره  شعبانیه  اعیاد  رسیدن  فرا  داشت  گرامی  راستای  در  و  شهری  فضاهای  در  نشاط  ایجاد  منظور  به 
فضا و چهره شهر  تغییر  به  نسبت  بندی و چراغانی کردن سطح شهر  ،آذین  ریسه،پرچم  با نصب  منظرسازمان 

متناسب با حال و هوای این اعیاد فرخنده  اقدام نموده است.
ضیاء گفت: با اشاره به اینکه یکی از وظایف شهرداری هم زمان با اعیاد، آماده سازی فضا های شهری و زیبا سازی 
آن است، سازمان تالش میکند با ارتقاء فرهنگ شهروندی در مسائل زیبا سازی شهری با استفاده از تمام توان خود 

در این زمینه گامی مثبت بردارد.
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بازدید مشترک شهردار و دادستان بوشهر 
از پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی

حسین حیدری شهردار بندر بوشهر با  دادستان بوشهر و معاون وی از روند احداث پروژه تقاطع شهید سلیمانی 
بوشهر بازدید کردند.

به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، دادستان بوشهر با اشاره 
به روند مطلوب اجرای این پروژه، به شهردار بندر بوشهر قول مساعد داد تا هر گونه همکاری موردنیاز از سوی 

دادستانی، برای سرعت بخشیدن به روند احداث این پروژه صورت گیرد.
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در آیینی با حضور شهردار بندر بوشهر روز درختکاری گرامی داشته شد

در آیینی با حضور شهردار بندر بوشهر روز درختکاری گرامی داشته شد.
پانزدهم  با  بندر بوشهر، همزمان  الملل شهرداری  بین  امور  ارتباطات و  به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت 
اسفندماه روز درختکاری و نیز در چهارمین روز از هفته نکوداشت روز بوشهر، آیین کاشت درخت با حضور 
حسین حیدری شهردار بندر بوشهر،اعضای محترم شورای اسالمی شهر و جمعی از معاونین و مدیران و کارشناسان 

شهرداری در دهکده گردشگری برگزار گردید.
در این مراسم، سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری بندر بوشهر، در سخنانی، درختکاری را از مولفه های 
بسیار مهم و ضروری برای حفظ و تقویت طبیعت به عنوان سرمایه بزرگ زندگی انسان ها برشمرده و خاطرنشان 
گردیدند روز درختکاری بهانه ای است برای اینکه ما به محیط زیست احترام گذاشته و این سنت پسندیده را بیش 

از پیش احیا کرده و یا حداقل آن را با دقت بیشتری نگهداری کنیم. 
در پایان این مراسم به رسم یادبود چند اصل نهال درخت به دست شهردار بندر بوشهر و همراهان ایشان کاشت 

و آبیاری گردید.
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نشست خبری شهردار بندر بوشهر با اصحاب رسانه 
به مناسبت چهاردهمین سال نکوداشت روز بوشهر

نشست خبری شهردار بندر بوشهر با اصحاب رسانه به مناسبت چهاردهمین سال نکوداشت روز بوشهر برگزار گردید.
به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، نشست خبری حسین حیدری شهردار 
بندر بوشهر با اصحاب رسانه به مناسبت »هجدهم اسفند ماه چهاردهمین، سال نکوداشت روز بوشهر« در سالن همایش های 

شهرداری بندر بوشهر برگزار گردید.
در این نشست صمیمی، مهندس حیدری ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به مدعوین ونیز تبریک مبعث پیامبرعظیم الشأن 
اسالم حضرت محمدمصطفی)ص(ونیزاعیادبزرگ شعبانیه،خبرنگاران را پیش قراوالن عرصه قلم و رسانه توصیف نموده که 
می توانند با انعکاس درست و دقیق رویدادها و تحوالت اجتماعی جامعه، به عنوان سفیران فرهنگی مردم و اجتماع در راستای 

تنویر افکار عمومی و اصالح و پیشرفت جامعه گام های بلند و موثری بردارند.
وی افزودند: خبرنگاران باید ضمن بی طرفی بابرخورداری از اخالق و حرفه ی خبرنگاری مسائل را به طور دقیق و موشکافانه، 

ضابطه مند و هدفمند برای اصالح و پیشرفت جامعه بررسی و پیگیری کنند، تا آرامش در همه سطوح برقرار گردد.
شهردار بندر بوشهر رویکرد اصلی بودجه سال1 140 شهرداری را اتمام پروژه های نیمه تمام، خصوصاً پروژه های شاخص و 
زیرساختی، توسعه متوازن و توجه به محالت کم برخوردار دانسته و اظهار داشتند:  بودجه سال1 140 شهرداری بندر بوشهر 
بالغ بر هزار میلیارد تومان پیش بینی گردیده است که به احتمال زیاداین روندبااضافه شدن اوراق بهادار دارازسوی شورای 
اسالمی محترم شهربوشهرقابل افزایش خواهدبود. شهردار بندر بوشهر با ابراز این که بودجه مزبور عملیاتی تعریف شده و به 
صورت سرفصل میباشد و اثربخشی پروژه ها نیز در آن اعمال گردیده است خاطرنشان کردند: این بودجه بر حول دو محور 
منابع داخلی شهرداری و ارزش افزوده پیش بینی گردیده است. ایشان بخش عمده بودجه 1401 را با رویکرد عمرانی عنوان 

نموده و اظهار داشتند مابقی این رقم نیز مربوط به سازمان های تابعه شهرداری و پرداخت دیون های دیگر می باشد.
وی با بیان اینکه مزایده تیم شاهین شهرداری بوشهر به زودی برگزار میگردد ابراز داشتند: هدف مان این است که این تیم 
پرطرفدار و با پیشینه به مدیریت افراد حرفه ای و اهل فن و تکنیک فوتبال اداره شود تا در آینده شاهد صعود و پیشرفت و 

درخشندگی این تیم در لیگ های برتر کشور باشیم.
شهردار بندر بوشهر تعامل استانداری و فرمانداری برای پرداخت اعتبارات استانی به شهرداری را عالی ارزیابی کرده و از بافت 
فرهنگی، تاریخی و ساحل زیبای بوشهر، به عنوان کانون های درآمدزایی پایدار نام بردند، که می تواند اثربخشی ویژه ای در 
نمودار درآمدی شهرداری داشته باشد. حیدری تحقق درآمدهای عمومی شهرداری راازطریق مشارکت عمومی شهروندان در 
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پرداخت عوارض های نوسازی وساخت وساز مهم توصیف نموده و با تاکید بر دوسویه بودن این ارتباط ، اظهار داشتند قطعًا 
این همسویی ومشارکت می تواند در پیشرفت وتوسعه زیربنایی شهر تاثیرشگرف وچشمگیری داشته باشد.ایشان ازدیگربرنامه 
های  مدیریت شهری راساماندهی کمپ سگ های بالصاحب ،ساماندهی دوربین های پایش تصویری سطح شهروهمچنین 
برنامه ریزی درخصوص احداث مکان هایی دائمی برای کمپینگ مسافران نوروزی ونیزضابطه مندنمودن حفاری های سطح 
شهرازطرق دستگاه های حفار،بهسازی وترمیم راستگردورودی بلوارامام علی)ع(وپروژه های فرسوده وقدیمی سطح شهر،پیگیری 
وساماندهی نوارساحلی60متری آزاد شده ازسطح دریا،عنوان نموده و پروژه های اولویت دار شاخص در سال 1401 را به شرح 

ذیل برشمردند:
1- آسفالت کوچه ها و معابر شهری خاکی

2- توجه به بافت فرهنگی، تاریخی بندربوشهر
3- ادامه و تکمیل تقاطع غیر همسطح سردار سلیمانی
4-احداث پارکینگ طبقاتی در خیابان امام خمینی)ره(

5- بازگشایی معابر در مسیر گذر
6- بهسازی واحیاء بازارچه میوه و تره بار

7- تکمیل پروژه گذر سرتل به نیروگاه اتمی
8- تکمیل و راه اندازی چرخ و فلک واقع در ساحل شغاب

9- توسعه مبلمان و فضای سبزشهری
10- خریداری ماشین آالت لجستیک

11- نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری
12-اجرای سامانه شفافیت پروژه هاوحقوق ودستمزدکارکنان شهرداری

13-اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگران خدماتی شهر داری، در ادامه اقای مسعود غالمزاده فرد دبیر چهاردهمین سال 
نکوداشت روز بوشهر، ضمن تشریح آخرین اقدامات دبیرخانه روزبوشهر  در خصوص برپایی،، برنامه های هفته نکوداشت 

روز بوشهر و برگزاری باشکوه این روز،سخنان مبسوطی ایراد فرمودند.
در پایان خبرنگاران حاضر در جلسه، سواالتی از شهردار بندر بوشهر مطرح نمودندکه جناب مهندس حیدری با سعه صدر به 

سواالت مطروحه پاسخ فرمودند. اهم این سؤاالت به شرح ذیل می باشد:
1- چگونگی روند انتخاب چهره های  ماندگار و شهروند افتخاری به مناسبت روز بوشهر

2- اضافه شدن پیوست رسانه ای به پروژه های سطح شهر
3- تشکیل سازمان سرمایه گذاری شهرداری

4- نارضایتی شهروندان از برپایی خود چادری های مسافران در ساحل بوشهر
5- راه اندازی سامانه شفافیت و اعتماد عمومی شهرداری بندر بوشهر

6- تعامل بیشتر روابط عمومی شهرداری با اصحاب رسانه
7- استفاده از مولفه های بومی، فرهنگی و تاریخی در پروژه ها

8- آخرین جزئیات از مالکیت شهرداری بر مجتمع فرهنگی نهم دی
9- کمرنگ بودن پیوست های فرهنگی در ساختار پروژه ها با توجه به پایتخت قرآنی بودن بوشهر در سال آتی

10-  احداث نمادهای مقاومت در شهر بوشهر، با توجه به دوقرن ایستادگی و مقاومت  بوشهری ها در مقابل استعمار
11- احداث کانالهای دفع آبهای سطحی در برخی نقاط بحران خیزو آبگیر  سطح شهر

12- ساماندهی مکان های توریستی و گردشگری
13-راه اندازی کارخانه آسفالت شهرداری

14-چگونگی روند افزایشی کارکنان شهرداری پس از اتمام دوره شهردار.خاطرنشان می گردد،درخاتمه این نشست خبری 
ازپوسترهفته نکوداشت روزبوشهرباحضورخبرنگاران توسط شهرداربندربوشهررونمایی شد.
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آزادسازی قسمت هایی از ساحل غربی شهر بوشهر 
باعث رضایتمندی مردم گردیده است

آزاد سازی قسمت هایی از ساحل غربی شهر بوشهر باعث رضایتمندی مردم گردیده است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو :در پی دستور رئیس جمهور محترم مبنی بر آزادسازی و رفع تصرف 
دستگاه های دولتی تا حریم قانونی 60 متر از دریا، نوار ساحلی بوشهر  از پارک شغاب تا پالژ بانوان در پارک 
دانشجو،  با همکاری تمامی دستگاه های ذیربط، آزادسازی ساحلی در آنجا به انجام رسید  بطوریکه مردم می 

توانند به راحتی از  ساحل زیبای این ناحیه استفاده نمایند.
در طول مسیر آزادسازی فوق، فقط محدوده ای که آبشیرین کن در آنجا واقع شده، به علت اینکه تاسیسات آن از 

لحاظ فنی باید مجاور دریا باشد، قابل آزادسازی نیست.
با توجه به ایام نوروز و پیش بینی توجه بیشتر همشهریان و مسافران نوروزی از این ساحل تازه رفع تصرف شده، 
مسیرهای ورودی شمالی و جنوبی آن توسط شهرداری منطقه دو در دست اجرای تسطیح و بهسازی مسیر عبور 

می باشد.
انتظار میرود با توجه به مطالبه عمومی در خصوص رفع تصرف نواحی ساحلی و با همکاری همه دستگاه و ارگان 
های مرتبط ، دستور رییس جمهور محترم در خصوص عقب نشینی تمامی دستگاه های دولتی از سواحل به طور 

تمام و کمال، به وقوع پیوند.
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مکان شهادت شهید رئیسعلی دلواری بهسازی و نوسازی می شود

شهردار بندر بوشهر گفت: با همکاری مشترک این شهرداری با اداره کل میراث فرهنگی استان مکان شهادت شهید 
رئیسعلی دلواری واقع در محله تنگک ساماندهی، بهسازی و نوسازی خواهد شد.

به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، حسین حیدری در بازدید 
از این مکان اظهار کرد: بهسازی و نوسازی محدوده یادشده فرصتی است تا از این مکان به خوبی برای مراسمات 

مختلف استفاده شود.
حیدری ادامه داد: شهرداری بندر بوشهر نیز به سهم خود تالش می کند تا در برگزاری برنامه های حوزه فرهنگی 

و اجتماعی به ویژه در بخش مقاومت و مبارزه با استعمار به خوبی جایگاه سرداران جنوب را پاس بدارد.
وی گفت: بوشهر در تاریخ باشکوه خود چهار بار مورد حمله استعمار انگلستان قرار گرفت که در هر چهار بار 

دشمن قسم خورده خود را به خاک و خون کشاند.
و  دستی  فرهنگی، صنایع  میراث  کل  اداره  مشترک  با همکاری  بوشهر  بندر  اکنون شهرداری  کرد:  بیان  حیدری 

گردشگری استان تصمیم گرفته تا نسبت به بازسازی و بهسازی مکان شهادت شهید رئیسعلی دلواری اقدام کند.
وی گفت: این مهم به عنوان یکی از فعالیت های شاخص شهرداری بندر بوشهر در سال آینده به صورت ویژه 

دنبال خواهد شد.
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بوشهر آماده استقبال از مسافران نوروزی است

شهردار بندر بوشهر گفت: با تمهیدات اندیشیده شده این شهر آماده استقبال از مسافران نوروزی است.
به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، حسین حیدری در ستاد 
دلیل شرایط  به  اخیر  در سال های  تعطیلی سفرها  به  توجه  با  افزود:  بوشهر  تسهیالت سفر شهرستان  هماهنگی 

کرونایی پیش بینی شده امسال بوشهر حضوری میلیونی مسافران نوروزی را شاهد باشد.
وی بیان کرد: در این راستا انتظار است دستگاه های مرتبط با سفر آمادگی الزم را برای همراهی و مشارکت با 

شهرداری بندر بوشهر را داشته باشند.
حیدری ادامه داد: شهرداری بندر بوشهر امسال با برپایی دو کمپ در دهکده گردشگری و پارک شغاب میزبان 

مهمانان نوروزی خواهد بود.
وی گفت: استان بوشهر در سال های اخیر همواره در جمع سه استان کشور از لحاظ تعداد مسافر بوده که براساس 

پیش بینی ها این مهم با توجه به هوای معتدل و بهاری امسال نیز محقق خواهد شد.
وی افزود: به تناسب این میزان مسافر، با برگزاری نشست های متعدد آمادگی الزم در بخش های مختلف شهرداری 

بندر بوشهر صورت گرفته است .
هماهنگی  بوشهربرای  شهرستان  فرماندارمحترم  ارزنده  همکاری  و  تعامل  از  راستا  این  در  کرد:  بیان  حیدری 

دستگاه های مربوط به تسهیالت سفر نهایت قدردانی را داریم.
صالح رحیمی فرماندار بوشهر نیز در این نشست با قدرانی از مجموعه شهرداری بندر بوشهر آمادگی خود را برای 

هرگونه همکاری با شهرداری در جهت استقبال شایسته از مسافران نوروزی اعالم کرد.
گفتنی است نشست  ستاد هماهنگی تسهیالت سفر شهرستان بوشهر به میزبانی فرمانداری و با حضور شهردار و 
معاونین و مدیران شهرداری، فرماندار و معاونین و بخشداران، فرماندهان بسیج، نیروی انتظامی و رئیس پلیس 

راهور شهرستان حضور داشتند که گزارش های مدنظر خود را ارائه کردند.
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برگزاری جشن میالد حضرت ابوالفضل)ع( و روز جانباز
با حضور همشهریان بوشهری در ساحل

با حضور پرشور همشهریان بوشهری در ساحل بوشهر جشن میالد حضرت ابوالفضل )ع( و روز جانباز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر، در دومین شب از جشن های شبانه 
ستاد نکوداشت روز بوشهر، جشن بزرگ والدت باسعادت حضرت ابوالفضل العباس )ع( و روز جانباز در ساحل بوشهر 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس  شهر،  شورای  اعضای  شهردار،  با حضور  دلواری  رئیسعلی  شهید  میدان   –

شهرداری، جمعی از جانبازان هم استانی و همشهریان بوشهری برگزار شد. 
جشن بزرگ میالد حضرت ابوالفضل العباس )ع( با حضور پرشور شهروندان بوشهری و میهمانان نوروزی لحظات شاد و 
مفرحی را در کنار ساحل بوشهر رقم زد. نورافشانی آسمان ساحلی بوشهر، تقدیر و تجلیل از جانبازان شاخص استان، 
برنامه های  جمله  از  و...  کمدی  استنداپ  اجرای  جوایز،  اهدای  و  مسابقه  برگزاری  سرود،  گروه  اجرای  مولودی خوانی، 

برگزارشده در شب میالد با سعادت حضرت عباس )ع( بود.
هفته  چهاردهمین  به مناسبت  بوشهر  بندر  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  جشن،  این  کنار  در  همچنین 
بادی،  تفنگ  با  تیراندازی  غرفه  صلواتی،  ایستگاه  زباله،  بازیافت  غرفه  نظیر  غرفه های  احداث  با  بوشهر  روز  نکوداشت 
تیراندازی با کمان، تنیس روی میز، دارت، فوتبال دستی انسانی، شوت دارت، بسکتبال، گلف، بازی های فکری کودکانه و... 
در کنار ساحل زیبای بوشهر دایر نموده که تا 18 اسفندماه آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی و شهروندان گرامی بوشهر 

است.
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به مناسبت آغاز هفته نکوداشت بوشهر 
جشنواره فرهنگی ورزشی تفریحی در ساحل بوشهر افتتاح شد

به مناسبت آغاز هفته نکوداشت بوشهر، جشنواره فرهنگی ورزشی تفریحی در ساحل بوشهر افتتاح شد.
به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداربندربوشهر، 12 تا 18 اسفندماه هرسال 
به مناسبت نکوداشت روز بوشهر )18 اسفندماه( برنامه های متنوعی از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری بندر بوشهر برگزار می شود. امسال نیز این برنامه ها پس از وقفه ای دو ساله به علت شیوع ویروس کرونا، 
بار دیگر با رعایت پروتکل های بهداشتی آماده برگزاری شده است. در همین راستا، جشنواره فرهنگی، ورزشی و 
تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر در ساحل زیبای بوشهر دایر شده و پذیرای 

شهروندان بوشهری است.
این جشنواره روز دوازدهم اسفند با حضور رییس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری و دبیر ستاد 

نکوداشت روز بوشهر، مشاور شهردار و جمعی از همکاران شهرداری بندر بوشهر افتتاح شد.
گفتنی است، همشهریان بوشهری می توانند از 12 تا 18 اسفندماه از ساعت 17 تا 22 درصورت مساعد بودن هوا، 

از این غرفه ها بازدید نمایند.
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بخشی از گذر 26 متری خواجه ها بازگشایی شد

شهردار بندر بوشهر گفت: با تالش های صورت گرفته بخشی ازگذر شمالی جنوبی و شریان اصلی 
26 متری ورودی محله خواجه ها بازگشایی شد.

 به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر،حسین 
حیدری در تشریح این خبر اظهار کرد: با همکاری و توافق مالکین و شهرداری بوشهر میدان جدید 

محله خواجه ها نیز اجرایی خواهد شد.
وی بیان کرد: این پروژه از پروژه های اولویت دار شهرداری بندر بوشهر است که بزودی عملیاتی می شود.
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بوشهر به استقبال بهار می رود
 

ضیاء  عبدالمجید  بوشهر،  بندر  شهرداری  الملل  بین  وامور  ارتباطات  مدیریت  رسانه  و  خبر  واحد  گزارش  به 
سرپرست سازمان سیما ،منظروفضای سبز شهری گفت: با تمهیدات اندیشیده شده بوشهر آماده پذیرایی از مسافران 

نوروزی است و با آمادگی کامل به استقبال بهار می رویم.
ضیاء، با بیان اینکه سازمان برای هم افزایی در ارائه خدمت به شهروندان، ارائه طرح ها و پروژه های فاخر و 
مطلوب و همچنین در برگیری مناسب تمام شهر از رویداد نوروز 1401از نکاتی است که باید مدیران اجرایی  و 

اداره سیما ،منظر بدان توجه نمایند. 
ضیاء افزود: عملیات نورپردازی، کاشت گلهای فصلی ، آماده سازی سفره هفت سین، دیوار نگاری در چندین نقطه 
شهر،اجرای طرح جداره  پاکسازی جدارهای سطح   ، پارکها  در سطح  فرسوده  مبلمان  تعویض  شهر،  در سطح 

سبزحاشیه میدان المپیک و.... با سرعت و دقت الزم در حال انجام است.


