
     

بسم اهّلّل الّرحمن الّرحیم

ملت بزرگ ايران همواره در مقابل شقاوت و سنگدلی 
خونخواران و اربابان بي هويت ترور های ناجوانمردانه، 
مردانه ايستاده اند و جواب دندان شكنی به جاهلين زمانه 
از هر صنف و گروهی كه ميباشــد خواهد داد موقعيت 
حســاس كنونی كه عظمت و عزت ملت شريف ايران 
از يك ســو و خاری ،فالكت و سر افكندگی دشمنان 
در سوی ديگر اســت را بايد با هوشياری و آگاهی هر 
چه بيشتر تببين كرد تا آرامش و امنيت مردم خدشه دار 
نشود جريانی كه امروز به جان وامنيت و مقدسات مردم 
بی اعتنائی و بی احترامی ميكند همســو با دشمنان ايران 
اسالمی اند كه مردم و دستگاههای امنيتی و قضايی يقيناً 

بر توطئه ی خبيثانه دشمنان فائق خواهند آمد
اينجانب به خانواده های داغــدار و عزادار اين حادثه 
و به مردم شريف شــيراز و به همه ی ملت بزرگ ايران 
اسالمی تسليت ميگويم و شفای مجروحان را از خداوند 

سبحان مسألت ميكنم.
مهدی نوبانی

شهردار بندرعباس
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تفاهم نامه خواهر خواندگی بندرعباس و شهر كورینتو نيكاراگوئه امضا شدتفاهم نامه خواهر خواندگی بندرعباس و شهر كورینتو نيكاراگوئه امضا شد
روابط  گسترش  و  نوبانی:تحكیم 
شــهر  دو  مردم  بین  دوســتانه 
از طريــق اعالم رســمی خواهر 
و  بندرعباس  شهرهای  خواندگی 

كورينتو
به گزارش مديريت ارتباطات و امور 
بين الملل شهرداری بندرعباس بر اساس 
روابط دوستانه طوالنی مدت و قديمی 
بين جمهوری اسالمی ايران و جمهوری 
نيــكارا گوئه و بــا توجه به ارزشــهای 
تاريخی و موضوعات مشــترك بين دو 
كشور شهرداران شهر بندرعباس و شهر 
كورينتــو از طرف شــهروندان با توجه 
به تمايل متقابل برای گســترش روابط 
،توســعه و تقويــت روابط دوســتانه و 
همكاری مشــترك ، خواهر خواندگی 
بين شهر بندرعباس و كورينتو را اعالم 

داشتند.
در نشست آنالين كه از طريق ارتباط 
مســتقيم وبينــاری و بــا حضورصالحی 
سفير ايران در نيكاراگوئه ،ايساك لنين 
براوو ســفير نيكاراگوئه در ايران ،سعيد 
شــعبان نماينــده وزارت امــور خارجه 
بندرعبــاس، مهــدی نوبانــی شــهردار 
بندرعباس ،آبســالون مارتينز شــهردار 
كورينتو، حســن ســاالری نائب ريس 
بندرعباس،شهرام  شهر  اسالمی  شورای 
دفتــر شــهردار،مريم  مديــر  شــهيدی 
پاساالر مدير ارتباطات و امور بين الملل 
سالمرون  بندرعباس،آيدالينا  شهرداری 
معاون شهردار كورينتو،رونالدو بالنكو 
دبير شورای شــهر كورينتو برگزار شد 
بســتر های گســترش روابط دو شــهر 
در جهــت امضــای تفاهم نامــه خواهر 
خواندگی مورد بررسی و ارزيابی قرار 

گرفت.
مهدی نوبانی شــهردار بندرعباس در 
اين نشســت روابط دوســتانه دو كشور 
و شــرايط و موضوعــات مشــترك دو 
شهر را از مهمترين داليل اين ارتباط و 
خواهر خواندگی عنــوان كرد و گفت 
:با توجه به مفاد قرار داد كه مورد تفاهم 
قرار گرفته است موضوعاتی مانند تبادل 
اطالعــات و تجربيات -برگزاری دوره 
های آموزشــی در زمينــه برنامه ريزی 

و مديريــت شــهری ،خدمات شــهری 
،مديريت پسماند ،محيط زيست ،توسعه 
پايدار ،توســعه زير ســاختهای شهری 
،حمل و نقل و ترافيك ،معماری و شهر 
سازی ،فرهنگی ،اجتماعی ،رفاهی ،كار 
افرينی،اشــتغال زايی مورد توجه و نظر 
هر دو طرف می باشــد كــه اميدواريم 
با بســتر سازی مناســب اتفاقات خوبی 
برای شــهر بندرعبــاس و كورينتو رقم 
بخورد ،اين تفاهم نامه براســاس قوانين 
و مقــررات هــر دو كشــور و همچنين 
تعهدات بين المللي تنظيم شــده و مفاد 

آن در هر لحظه قابل اجراست .
در  ايــران  ســفیر  صالحي 

نیكاراگوئه:
جمهــور  ريــس  درخواســت  بــه 
ايــران جناب ريســي و ريــس جمهور 
نيكاراگوئه جناب اورتگار در راســتای 
تقويــت روابــط بيــن الملــل ،و پيوند 
دوســتی بين دو كشــور اين ســند مهم 
بين دو شــهر تنظيم شده و با تفاهم ها و 
تعهدات ايجاد شده شاهد اجرائی شدن 
آن خواهيم بود ،شهر خالق بندرعباس 
ظرفيت های بااليی بــرای فعاليت های 
فرهنگی و هنری دارد و با تقويت حوزه 
گردشگری اين شهر ميتواند قطب مهم 

فرهنگی منطقه باشد.
ايســاك لنین براوو ســفیر 

نیكاراگوئه در ايران:
مــا بــه دنبــال ايجــاد فرصــت های 
همكاری بيشتر هستيم و اين مساله برای 
دولت نيكاراگوئه يك اولويت حساب 
می شود همكاريها با امضای اين تفاهم 
نامه شــتاب بيشــتری خواهد گرفت و 
اتفاقات بزرگــی خواهد افتاد ارتباط ما 
با شــهرداری بندرعباس و وزارت امور 
خارجــه خوب بــوده و نتيجه آن امروز 
امضای اين تفاهم نامه شــد،زمينه های 
همكاری مورد ارزيابی و بررســی قرار 
گرفته و تيم ما در ســفارت نيكاراگوئه 

اماده توسعه همكاری ها می باشد

شهردار  مارتینز  آبســالون 
كورينتو:

هر دو شــهر بــرای گســترش روابط 
به شــكل گســترده عمل خواهند كرد 
،اين ســند باعث تقويــت همكاريها در 
حوزه هــای صنعتی توريســتی تجاری 
و اقتصــادی خواهد شــد و قطعا رو به 
جلــو حركت خواهيــم كرد،رفاه مردم 
زحمتكــش مهم اســت چرا كــه مردم 
هســتند كــه بــرای اســتقالل و آزادی 
مملكت خود تالش می كنند ،محتوای 
كامل اين تفاهم نامه در جهت گسترش 
ارتباطات بين المللی دو شــهر می باشد 
كه فوايد آن نصيب شــهروندان خواهد 
شــد،ما در جهت تقويت پيوند دوستی 
قدم بر ميداريم و در حوزه های مختلف 
بــه تفاهم رســيده ايم و بــراب اجرائی 
شــدن آن مردم اصلی تريــن مخاطبان 
ما هستند، تشكر ميكنم از همه عزيزانی 
كه باعث شــدند اين تفاهم نامه شــكل 
بگيرد مخصوصا جناب ســفير و ريس 
جمهور اورتگا و ريس جمهور اسالمی 
ايران جناب ريســی اميدواريم با همت 
و تالش در هر دو شــهر اتفاقات خوبی 

رقم بخورد و آرامش و عشق نتيجه اين 
ارتباط و تفاهم باشــد ،ما برای ساختن 
دنيايــی بهتــر به جلو حركــت خواهيم 

كرد.
در پايان ايــن وبينار و پس از امضای 
آناليــن تفاهــم نامه توســط شــهردار 
بندرعباس ســعيد  كورينتو و شــهردار 
شــعبان نماينــده وزارت امــور خارجه 
بندرعبــاس ضمــن ارزوی موفقيــت و 
ثمر بخش بــودن اين اتفــاق بزرگ از 
تالشهای مجموعه بين الملل شهرداری 
بندرعباس تقدير و تشــكر كرد حســن 
ســاالری نايب ريس شــورای اسالمی 
شــهر بندرعباس هم ضمــن تبريك به 
مناســبت به اتفاق مبــارك و ميمون بر 
اجرائی شــدن مفاد اين قرارداد و تفاهم 
نامه تاكيد كرد و افزود منافع اين رابطه 
و خواهرخواندگی بايد به مردم و شــهر 
ارتباطات  تقويــت  برســد  بندرعبــاس 
فرهنگی برگــزاری هفته های فرهنگی 
بهره گيــری از ظرفيت ها و تجربه های 
مديريتی توســعه اقتصادی و تجاری و 
صنعتــی از مهمترين اهداف اين ارتباط 

بين المللی می باشد.
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تقويت نــاوگان حمل و نقل عمومی شــهر 
بندرعباس با اضافه شدن ۲ دستگاه اتوبوس جديد
شهردار بندرعباس از تقويت ناوگان حمل و نقل 
عمومی شهر بندرعباس در راستای خدمات رسانی 

بهینه به شهروندان خبر داد.
به گــزارش مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل 
شــهرداری بندرعباس، مهدی نوبانــی بر ضرورت و 
اهمیت توجه به مقوله حمــل و نقل عمومی تاکید 
کرد و اظهار داشت: توسعه، بهسازی و نوسازی شبکه 
ناوگان حمل و نقل عمومی همواره مورد توجه مدیریت 
شهری اســت و ایجاد زیرســاخت های الزم به این 
موضوع نقش بسزایی در کاهش معضالت و مشکالت 

ترافیکی دارد.
شهردار بندرعباس گفت: به منظور بهبود وضعیت 
حمل و نقل عمومی، اضافه نمودن ۲۴ دستگاه اتوبوس 
بــه ناوگان حمل ونقل عمومی شــهر بندرعباس در 
دستور کار شهرداری قرار گرفت که با پیگیری و رایزنی  
توانستیم ۸۰ درصد این مبلغ از دولت تخفیف بگیریم 
و سهم شهرداری بالغ بر ۲۸۰ میلیارد ریال معادل ۲۰ 

درصد باقی مانده پرداخت کردیم.
نوبانی افزود: در حال حاضر دو دســتگاه اتوبوس از 
این ۲۴ دستگاه به ناوگان اتوبوسرانی شهر بندرعباس 
واگذار شــده اســت، مابقی اتوبوس ها نیــز تا پایان 

سالجاری به ناوگان افزوده می شود.
شــهردار بندرعباس در پایان خاطر نشــان کرد: 
امیدواریم با نوسازی و توسعه ناوگان و ارتقای کیفیت 
حمل و نقــل عمومی، خدمات بــه بهترین نحو به 

شهروندان ارائه شود.

فعاالن عرصه اقامه نماز جماعت شهرداری بندرعباس تجلیل شدند

مراسم تجلیل از همكاران فعال در عرصه اقامه نماز 
جماعت با حضور مهدی نوبانی،شهرداربندرعباس و 

شهیدی مدير حراست شهرداری برگزار شد.
به گــزارش مديريــت ارتباطات و امــور بين الملل 
شهرداری بندرعباس، اين مراسم با هدف ترويج اعتالی 
فرهنــگ با فضيلــت نماز جماعت با حضور شــهردار 
بندرعباس و مدير حراست شــهرداری برگزار و از ۱۲ 
نفر همكارانی كه در نماز جماعت حضور مستمر و فعال 

داشته اند با اهداء لوح سپاس و هديه تقدير شد.

نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در دستور كار نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در دستور كار 
شهرداری بندرعباسشهرداری بندرعباس

شهربازی یکی از خواسته های اصلی مردم بندرعباس است
تصویب خواهر خواندگی بندرعباس با شهر بندری کورینتو نیکاراگوئه در 

شورای شهر بندرعباس
از  بندرعباس گفت: شهربازی يكی  شهردار 
خواســته های اصلی مردم بندرعباس است و 

همه مجوزها و استعالمات گرفته شده است.
پنجاه و هفتمين جلسه رسمی شورای اسالمی 
شــهر بندرعباس با حضور شــهردار بندرعباس 
و جمعــی از مديران شــهرداری با دســتور كار 
صورت جامع درآمد و هزينه ۶ ماهه اول ۱۴۰۱ 
شــهرداری بندرعباس، نحوه ســرمايه گذاری 
پروژه شــهربازی بندرعباس، تفاهمنامه خواهر 
خواندگی بندرعباس با شــهر بنــدری كورينتو 
نيكاراگوئه و اختصاص بودجه به مبلغ ۷ ميليارد 
تومان درپی تفاهمنامه ســه جانبه بين استانداری 
هرمزگان، شــهرداری بندرعباس و دادگستری 
هرمــزگان جهت كمك به احداث ســاختمان 

دستگاه قضايی در شهر بندرعباس برگزار شد.
به گزارش مديريت ارتباطات وامور بين الملل 
شهرداری بندرعباس، مهدی نوبانی در اين جلسه 
با تقدير و تشــكر از همراهی اعضای شــورای 

شهر با شــهرداری بندرعباس بيان كرد: رسيدن 
به يك شــهر پيشرفته، مستلزم داشتن امكانات و 
همكاری تمامی شهروندان و مسئوالن آن شهر 
است و شهر بندرعباس با توجه به رشد جمعيت 
و افزايش وسعت، نيازمند توسعه زير ساختهای 

شهری است.
شــهردار بندرعباس گفت: شهربازی يكی از 
خواسته های اصلی مردم بندرعباس است وهمه 
مجوزها و اســتعالمات گرفته شده است و طرح 

اوليه و جانمايی دستگاه ها نيز آماده شده است.
نوبانی افزود: اميدواريــم بتوانيم با همراهی و 
همكاری همه نهادها و دســتگاه هــای اجرايی 
شاهد توسعه روزافزون شهر بندرعباس باشيم و 

بهترين خدمات به شهروندان ارائه كنيم.
گفتنی است، در اين جلســه همه درخواست 
های ارسالی از شهرداری با رای گيری اعضای 
شورای اسالمی شهر بندرعباس مصوب گرديد.

خبر

شــهردار بندرعباس:نــوروز 
باستانی جشــن ملی و سر آغاز 
عزيزمان  سرزمین  طبیعت  بهار 

ايران اسالمی است.
به گــزارش مديريت ارتباطات و امور 
بين الملل شهرداری بندرعباس نخستين 
جلســه خدمات اسكان و ســتاد استقبال 
از بهار شــهرداری بندرعباس با حضور 
شهردار و معاونين ،مديريت ها و مديران 

مناطق چهارگانه برگزار شد.
مهــدی نوبانی در اين جلســه بر لزوم 
تمركز بيشــتر بــرای رفع مشــكالت و 
نواقص بوســتانها پاركها ســاحل تاكيد 
كرد و افزود :نوروز به عنوان عيد باستانی 
ايرانيان اهميت ويژه ای دارد و بر اساس 
همين اعتبار و اهميت بايد شــرايط شهر 
بندرعبــاس برای حضور هــم وطنان در 

وضعيت ايدال باشد.
شــهردار بندرعبــاس گفــت: نوروز 
باســتانی جشــن ملی و ســر آغــاز بهار 
طبيعت سرزمين عزيزمان ايران اسالمی 
اســت ،نيمه اول اســفند مــاه۱۴۰۱ بايد 
همه مشــكالت و نواقص رفع شده باشد 
و كمبودهــای همه بوســتانها و پاركها 
رفع شــود كه اين امر بــا برنامه ريزی و 
هماهنگی همه سازمانها و مناطق محقق 

خواهد شد.
نوبانی خاطر نشــان كرد:كارها نبايدتا 
دقيقــه نــود معطــل بماند وبا شــتاب و 
سرعت بيشــتری كميته ها و گروههای 
مختلف در زمينه هــای تخصصی برای 
فعاليــت در ســتاد نــوروزی راه اندازی 
شــوند تا پس از هماهنگــی های درون 
ســازمانی كارهــا بيــرون از ســازمان و 
همكاری هــای متقابل با ســاير ارگانها 

برنامه ريزی شود
مهدی نوبانی بيان داشت:جشن نوروز 
و عيد باســتانی ايرانيان ميراث سرزمين 
ماســت و بايــد با هويت بخشــی به اين 
ميراث كهن در هر چه با شــكوه برگزار 
شــدن آن تالش نماييم وی ياداور شــد 
آيين های نوروزی و باســتانی با استفاده 
از ظرفيت هنر و هنرمنــدان قابل اجرا و 
ارائه اســت كه ميتوانيم در اين مســير با 
كمك هنرمندان بهار و نوروزی سرشار 
از خوشــی سالمتی و در شان مردم شهر 

بندرعباس داشته باشم.

 نخستين جلسه خدمات 
نوروزی 140٢ برگزار شد

به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شــهرداری 
بندرعباس همايش ملی جهاد تبيين و اطالع رسانی هنرمندانه 
باحضور ريس جمهور محترم و روابط عمومی های کل کشور 

برگزار شد.
مريم پاساالر ريس شورای روابط عمومی های استان هرمزگان و 
مدير ارتباطات و امور بين الملل شهرداری بندرعباس گفت فاطمه 
نوروزيان از دانشــگاه علوم پزشــكی ،فاطمه اميرزاده از آموزش و 
پرورش و شــيرزاد عزتی از روابط عمومی راه و شهرسازی در اين 

همايش حضور داشتند.
پاســاالر افزود: تاكيد رئيس جمهور بر اســتفاده از ظرفيت های 
كارآمــد در روابــط عمومی ها در ايــن همايش نشــان از اهميت 
موضوع ارتباطات در عصر حاضر است چرا كه همه اتفاقات جهان 

كنونی بر پايه ارتباطات بنا شده است.
ريس شورای روابط عمومی اســتان روشنگری را مساله مهم هر 
سازمانی برشــمرد و گفت :«جايگاه ارتباطات در دنيای كنونی در 
صدر برنامه های اجرائی و عملياتی و خدماتی می باشد چرا كه ساز 
و كار و مبنای هر آنچه در محيط پيرامون ما اتفاق می افتد بر مبنای 
رسانه و ارتباطات است و هر جا مساله ارتباطات ناديده گرفته شود 

قطعا آسيب های جبران ناپذيری متوجه آن مجموعه خواهد شد.

 مريم پاســاالر برگزاری همايش ملی جهاد تبيين و اطالع رسانی 
هنرمندانــه را گامــی موثر در جهت تقويت روحيــه تببين و اطالع 
رسانی دانســت و خاطر نشــان كرد:از جمله نيازمندی های مهم و 
اساسی همه سازمانها نهادها و حتی دولتها تقويت فن ارتباط موثر و 
مفيد اســت وقتی مساله ای در يك كشور يا سازمان به شكل جامع 
و كامل تببين نميشود واكنشها درست شكل نمی گيرند و تناقضات 
زيادی در بين اقشــار مختلف به وجود می آيد و زمينه های بســتر 

سازی دشمنان برای آسيب رساندن به جامعه فراهم می شود.
پاســاالر درپايان از همــكاران در مجموعه روابــط عمومی های 
اســتان هرمزگان تقدير و تشــكر كرد و اظهار داشــت امروز از هر 
زمــان ديگری موضوع روابط عمومی هــا اهميت دارد و مديران و 
مســولين به اين نتيجه مهم رســيده اند كه روابط عمومی اثر گذار 
تريــن واحد در ايجاد رفتارهای برون ســازمانی و درون ســازمانی 
می باشــد پس نفس عمل ارتباطات در دنيای مدرن فراگير و جهان 
شــمول است به همين خاطر پيوندهای دوســتی يا دشمنی بر مبنای 

ارتباطات درست يا نادرست پايه گذاری می شود.

  همایش ملی جهاد تبیین و اطالع رسانی 
هنرمندانه برگزار شد

خبر

رئیس ســازمان مديريت پســماند شهرداری 
بندرعباس از آغاز بهسازی قیف سكوی انتقال زباله 

به سايت تل سیاه خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل 
شهرداری بندرعباس به نقل از روابط عمومی سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس، حمید جمالی 
با اعالم این خبر گفت: قیف ســکوی انتقال زباله به 
دلیل فرسودگی نیازمند بهســازی بود، که اکنون 

تعمیر آن در دست اقدام است.
وی ادامه داد: ســکوی انتقال واقع در انتهای بلوار 
سجادیه است که روزانه مناطق چهارگانه شهرداری 

بندرعباس باید زبالــه را به این محل منتقل کنند 
که این اقدام عالوه بر امکان مدیریت بهتر بر فرآیند 
جمع آوری و حمل زباله های شــهر بندرعباس، در 
هزینه هــای مربوط به این بخــش نیز صرفه جویی 

خواهد شد.
این مقام مسئول، بیان داشت: وجود سکوی زباله 
موجب سرعت عمل در جمع آوری زباله های شهر 
است و همچنین در کاهش هزینه استهالک ماشین 
آالت، جمع آوری بهتر زباله های شــهری و انتقال 

مدیریت شده به سایت تل سیاه تاثیر بسزایی دارد.



خبری

بــه گــزارش مديريــت ارتباطــات و امــور بيــن الملل 
شــهرداری بندرعباس بــه نقل از روابــط عمومی معاونت 
معماری و شهرســازی شــهرداری بندرعباس، جلســه هم 
انديشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شهرداری 
بندرعباس با موضوع ايجاد وحدت رويه به منظور تســريع 
در صــدور پروانه های ســاختمانی ، ايجاد تغييرات در فرم 
گزارشــات مرحله ای و برقراری ارتباط ســامانه ســازمان 
نظام مهندسی با سامانه شــهرداری در جهت كاهش زمان 
و پروســه كنترل و گــردش صدور پروانــه برگزار گرديد 
.در انتهــا مقرر شــد با توجه بــه ارتبــاط تنگاتنگ كاری 
شــهرداری و ســازمان نظــام مهندســی اســتان هرمزگان 

جلســات هم انديشــی بصورت مــدون برگــزار گردد.
گفتنی است، اين جلسه با حضور مهندس اصغر حسينی پور 
معاون معماری و شهرسازی و دكتر عظيمی سردری رئيس 
سازمان، رمضانی معاون امور زير بنايی منطقه سه شهرداری، 
پورطرق رئيس اداره شهرســازی و مهمــاری منطقه چهار 
شهرداری، نظامی رئيس اداره شهرسازی و معماری منطقه 
يك شــهرداری و كمالی خورگو رئيس اداره شهرســازی 
و معماری منطقه دو، ريحان زارعی مسئول امور مهندسين 
ناظرشــهرداری بندرعباس، اله ياری مدير اجرايی سازمان 
و طاهرپور كدير فنی ســازمان در محل ســاختمان سازمان 

نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان برگزار گرديد.

جلسه هم اندیشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شهرداری بندرعباس برگزار شدجلسه هم اندیشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شهرداری بندرعباس برگزار شد

نشســت تخصصی شناسايی 
ســرمايه گذاری  فرصت هــای 
سرمايه  جذب  و  شــهرداری ها 
با حضــور مدير كل  گــذاران 
ســرمايه  اقتصادی،  امور  دفتر 
سازمان  مالی  خدمات  و  گذاری 
های  دهیاری  و  ها  شــهرداری 
امور شهرداری  كشور، مدير كل 
ها و دهیاری های اســتانداری 
هرمزگان،شــهردار بندرعباس، 
جمعی از شــهرداران اســتان 
هرمزگان و تعدادی سرمايه گذار 

برگزار شد.
به گــزارش مديريت ارتباطات 
شــهرداری  بين الملــل  امــور  و 
بندرعباس  شــهردار  بندرعباس،. 
در ايــن مراســم بيان كــرد: نياز 
اصلی  همه شهرداری ها در شرايط 
به  حاضر، جــذب ســرمايه گذار 
انجام پروژه های توســعه ای است 
و درآمد های پايدار شــهرداری ها 
پايين است و از سوی ديگر مردم 
انتظار خدمات از شهرداری دارند 
و گستردگی وسعت شهرها سبب 
شده تا با درآمد اندكی كه داريم، 
كارهای  و  توســعه ای  پروژه های 

انجام شده، كمتر به چشم بيايد.
مهدی نوبانی گفت: شهرداری ها 
بــا مشــكالت عديــده ای روبرو 
هستند و بخصوص در بندرعباس 
بدليل شرايط خاص آب و هوايی، 
عمال ساخت و سازها در فصول و 

ماههای خاصی
صــورت می گيــرد و در ديگر 
ماههای گرم سال، عمال ركود در 
ساخت  و ســازها را شاهد هستيم 
كه از ميزان درآمدهای شهرداری 

می كاهد.
شهردار بندرعباس اظهار داشت: 
با توجه به درآمد پايين شهرداری 
ها نياز نسبت به ســرمايه گذاری  
اهميتــی دوچندان يافته اســت و 
برای تســهيل اين امــر، در بحث 
سرمايه گذاری تمام مجوزها برای 
ســرمايه گــذار واقعــی با كمك 
شهرداری اخذ می شود تا سرمايه 
گذار بتواند بــا راحتی و آرامش 
بيشــتری بر روی محور ســرمايه 

گذاری خود متمركز شود.
نوبانــی بــا بيــان اينكه ســاحل 
بهترين نقطه برای گردشگری می 
باشد، تصريح كرد: ما با با مشكل 
حريم ۶۰ متری دريا مواجه هستيم 
كه بــه هميــن منظور بخشــی از 
خدمات كــه در كنــار دريا الزم 

است، وجود ندارد. در بحث زيبا 
سازی فضای شــهری نيز فعاليت 
های زيادی انجام شــده است كه 
فضاســازی برای بــازی كودكان 
و نوجوانــان از جمله آن اســت و 
البتــه كارهای زيادی تا رســاندن 
وضعيت به رضايتمندی مردم باقی 

مانده است.
صفــر صادقــی پــور مدير كل 
امور شهرداری ها و دهياری های 
اســتانداری هرمــزگان نيز در اين 
نشست اظهار داشت :  هزينه های 
جاری  شهرداری ها بسيار گران و 
سر سام آور  شده كه سبب سختی 
و چالشی  اداره كردن شهرها شده 

است.
وی افزود: شهرداری ها به عنوان 
يك نهاد عمومی و غيردولتی كه 
مــردم از بدو تولد با اين سيســتم 
ســر و كار دارند و ايــن ويژگی 
نمايانگــر ارتبــاط مــردم بــا اين 
نهاد اســت، در معرض انتظارات 

بسياری قرار دارند.
 مديركل امور شــهرداری ها و 
دهياری های استانداری هرمزگان، 
با اشاره به اينكه شهرداری ها بايد 
به ســمت درآمدهــای پايدار غير 
دولتی ســوق پيدا كنند بيان كرد: 
با منابع پايدار درآمدی از ظرفيت 
بخش خصوصی  گذاری  سرمايه 
در پروژه ها رضايت مندی مردمی 

ايجاد شود.
صفر صادقی پور ادامه داد: قطعا 
نمــی توانند  امروز شــهرداری ها 
بــدون ظرفيت اســتفاده ســرمايه 
گذار، پيشرفت قابل توجهی داشته 

باشند.
از  ديگــری  بخــش  در  وی 
اظهاراتــش به ظرفيت هــای نوار 
ساحلی و پتانســيل های  آن اشاره 
كــرد و افزود: در تالش هســتيم 
بهترين بهــره بــرداری را از خط 
نوار ســاحلی انجام و در راســتای 

گردشگری و جذب سرمايه گذار 
از آن بهره ببريم.

مديــركل امــور شــهرداری ها 
اســتانداری  دهياری هــای  و 
هرمزگان،گفت : امروز شهرداری 
هــا توان عمليــات و اجرايی تمام 
پــروژه های ســرمايه گــذاری را 
ندارنــد و با جذب ســرمايه گذار 
و مشــاركت آنهــا در پروژه های 
شــهرداری اين خلع برطرف می 
شود و شاهد پيشرفت و توسعه در 

فضای شهری خواهيم بود.
صادقی پور، اشــتراك گذاری 
تجربيــات موفــق در حوزه هــای 
شــهری را امــری موفق دانســت 
و خاطرنشــان كــرد: آيين نامه ای 
جديدی در بحث سرمايه گذاری 
در كشــور در حال تدوين اســت 
سرمايه گذاران حاضر  نظرات  كه 
در اين جلسه، شهرداران و اعضای 

شورا می تواند راه گشا باشد.
علی اكبر اســدی مديركل دفتر 
امور اقتصادی، ســرمايه گذاری و 
خدمات مالی سازمان شهرداری ها 
و دهياری های كشور گفت: بحث 
ظرفيت ســواحل استان هرمزگان 
فــوق العــاده اســت، هر اســتانی 
ايــن ظرفيــت را نــدارد. يكی از 
دغدغه های اســتان های ســاحلی 
حريــم ۶۰ متر اســت كه ســعی 
می كنيم ســريع تر ايــن مهم حل 

شود.
اســدی با بيان اينكه بايد شرايط 
و فضای سرمايه گذاری در ساحل 
ايجاد شــود، افــزود: يك اطلس 
سرمايه گذاری در شهرداری الزم 
به توليد اســت؛ اگــر اين اطلس 
ايجــاد شــده بايد به روز رســانی 

شود.
وی اضافه كرد: دربحث ســند 
مالكيــت؛ اين موضــوع يكی از 
مسائل جدی سرمايه گذارن است. 
در شــيوه نامه حتمــا اين موضوع 
قيد خواهد شــد كه شــرط اصلی 
براساس سند مالكيت و واگذاری 
اســت و بعد از آن ورود به پروژه 

اتفاق می افتد.
اين مقام مســئول با بيــان اينكه 
با بودجه های محدود شــهرداری 
تحول و توســعه ای اتفاق نخواهد 
افتاد، عنوان كــرد: بازارچه ماهی 
فروشان و ميوه تره بار بندرعباس 
دو پروژه موفق در اين سال ها بوده 
اســت. ســرمايه گذار وجود دارد 

بايد بسترها را آماده كنيم.

در نشست تخصصی شناسایی فرصت های سرمایه گذاری شهرداری ها و جذب سرمایه گذاران مطرح شد :در نشست تخصصی شناسایی فرصت های سرمایه گذاری شهرداری ها و جذب سرمایه گذاران مطرح شد :

تدوین آیين نامه جدید سرمایه گذاری در كشورتدوین آیين نامه جدید سرمایه گذاری در كشور
یک اطلس سرمایه گذاری در شهرداری الزم به توليد استیک اطلس سرمایه گذاری در شهرداری الزم به توليد است

خبر

۶۷ زمین چمن مصنوعی در شــهر 
بندرعباس بعنوان يک بازوی قدرتمند 

برای ورزش محسوب می شود
شهردار بندرعباس از احداث سالن 
ورزشی ويژه بانوان خبر داد و گفت: در 
راستای توسعه ورزش بانوان تا يكسال 
آينده سالن ورزشی ويژه بانوان اين شهر 

احداث و به بهره برداری می رسد.
به گــزارش مديريت ارتباطــات و امور 
بين الملــل شــهرداری بندرعبــاس، مهدی 
نوبانــی در پنجاه و هشــتمين جلســه علنی 
شورای شهر بندرعباس با بيان اينكه ورزش 
از اركان اصلی رشد و توسعه جسم و روح 
می باشد، اظهار كرد: توسعه ورزش باعث 
ارتقاء افزايش روحيه، ســالمت عمومی و 

نشاط اجتماعی می شود.
نوبانی گفت: ايجاد بســترهای مناســب 
ورزشی ســبب تحرك، نشاط و پويايی در 
جامعه می شود و مجموعه مديريت شهری، 
حمايت از ورزش را در دســتور كار خود 
قــرار داده اســت و شــهرداری بندرعباس 
آمادگــی دارد كه جهت ايجــاد فضاهای 
ورزشــی مورد نياز در شــهر بندرعباس با 
اداره ورزش و جوانــان همــكاری و تعامل 

داشته باشد.
شــهردار بندرعباس در ادامــه افزود: ۶۷ 
زمين چمن مصنوعی در شــهر بندرعباس 
احداث شــده اســت و در ســال جاری نيز 
در راســتای عدالت محــوری برنامه هايی 
بــرای احــداث زمين چمــن مصنوعی در 
شــهر بندرعباس بخصوص شهرك پيامبر 
اعظم در دســتور كار مجموعه شــهرداری 

بندرعباس قرار دارد.
نوبانی عنوان كرد: قرار است با همكاری 
هيئت همگانی برنامه هايی برای شهروندان 
اجرا كنيم و در ســطح محالت برنامه هايی 
همچون پيــاده روی صبحگاهی، برگزاری 
ايستگاه های ورزشی اجرا شود و در بوستان 

ها نيز در حوزه همگانی كار كنيم.
شهردار بندرعباس گفت: اگر طرح هايی 
در سطح شهر وجود داشته باشد بخواهند با 
تغيير كاربری به فضای ورزشی تبديل شوند 

از اين مسئله استقبال می كنيم.
شــهردار بندرعباس در ادامــه با بيان اين 
مطلب كه شــهرداری بــازوی قدرتمندی 
برای ورزش محسوب می شود، خاطرنشان 
كرد : مالكيت زمين چمن تختی مربوط به 
شــهرداری اســت و وجود ۶۷ زمين چمن 
مصنوعی در شــهر بندرعباس بعنوان يك 
بازوی قدرتمند برای ورزش اســت و اگر 
قرار باشد تيم های شهرداری يا پرسنل اين 
مجموعه از زمين چمن تختی استفاده كنند 
بايد هزينه های هنگفتــی پرداخت نمايند، 
لذا می طلبــد كه تفاهم نامه ای با ســازمان 
ورزش و جوانان استان در راستای خدمات 

به پرسنل و تيم های شهرداری ارائه شود.
نوبانی در پايان تصريح كرد: اميدواريم با 
همراهی و همكاری دو مجموعه شهرداری 

و اداره ورزش و جوانان
شاهد ايجاد زير ســاخت های مناسب و 
شكوفايی ظرفيت ها در عرصه های مختلف 

ورزش باشيم.

 شهردار بندرعباس:
احداث سالن ورزشی ویژه 

بانوان شهر بندرعباس

شهردار بندرعباس گفت: بازگشايی معابر شهری در راستای 
توسعه متوازن محالت صورت می گيرد.

به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداری بندرعباس، 
مهدی نوبانی در بازديد از پروژه بازگشــايی معبر اسالم آباد بيان كرد: 
اجرای پروژه های بازگشــايی معابر در ســطح شهر با اهداف توسعه  و 
بسترســازی برای عمران و آبادانی شهر از اولويتهای اصلی شهرداری 

بندرعباس است.
شــهردار بندرعباس گفت: بازگشــايی معابر در روند توسعه شهری 
تأثير بسزايی دارد و يكی از اولويت های شهرداری بر بازگشايی معابر و 

اصالح وضعيت محالت می باشد.
نوبانی افزود: تسهيل درعبور و مرور شهروندان و كاهش ترافيك با 
بازگشايی معابر كه يكی از برنامه های شهرداری است محقق می شود.

شــهردار بندرعباس بازگشايی معبر اسالم آباد را يكی از برنامه های 
در دست اقدام اين شهرداری شمرد و تصريح كرد: با بازگشايی معابر 
شاهد تحوالت خوبی در شهر جهت دسترسی آسان و بهتر شهروندان 

خواهيم بود.

  شهردار بندرعباس :
بازگشایی معابر در راستای توسعه متوازن محالت

خبر

 نهضت آسفالت در شهرك توحید

نوبانی: بهسازی آسفالت سراسری در شهر بندرعباس در حال 
اجرا می باشد.

به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداری بندرعباس در 
راستای ايجاد ظرفيت های استاندارد در معابر و خيابانها بهسازی معابر و 

خيابانها سطح شهر آغاز شده است.
شهردار بندرعباس گفت پروژه آسفالت معابر و خيابانها شهر به شكل 
مستمر و پيوســته انجام می شود و جزو عملكرد روزانه مناطق و نواحی 

محسوب می شود.
نوبانی افزود : در حال حاظر ٣۴ هزار مترمربع از معابر و خيابانهای سطح 
شهر در منطقه يك و شهرك توحيد در دست اقدام است كه اين روند 

در ديگر مناطق شهر ادامه خواهد داشت.
مهدی نوبانی خاطر نشان كرد:آسفالت معابر در شهرها به عنوان يك 
زير ســاخت با درجه اولويت باال محسوب می شود می شود كه باعث 

توسعه ابعاد مختلف شهرها می شود.
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رئيس ســازمان مديريت آرامستان شهرداری 
بندرعباس از کاشــت درخت تــوت در محيط 

آرامستان بندرعباس خبر داد.
بــه گــزارش مديريــت ارتباطــات و امور بيــن الملل 
شــهرداری بندرعباس به نقل از روابط عمومی ســازمان 
مديريت آرامســتان شــهرداری بندرعبــاس؛ حميدرضا 
حيــدری پوری در ايــن ارتباط اظهار كرد: در راســتای 
افزايش زيبايی محيط بهشــت زهرا)س( و توجه ويژه به 

گونه های مثمر اين طرح در دستور كار قرار گرفت.
وی افزود: به منظور توسعه فضای سبز كاشت درخت 
تــوت در بلــوار ورودی بــه قطعات بهشــت زهرا)س( 

صورت پذيرفته است.
حيدری پوری با اشــاره به اينكه ميــوه توت، جز ميوه 
هايی بشــمار می رود كه طعمی بی نظير داشــته، افزود: 
جذابيــت اين درخت بــه نحوی بوده كه ان شــاءاهلل در 

زمان ثمردهی، زائرين اهل قبور با ميل كردن آن در پای 
درخت نمای زيباتری به آرامستان نقش می بندد.

اين مقام مســئول ادامه داد: بيش از ٣۰۰ اصله درخت 
توت بصورت قلمه توســط كاركنان واحد فضای ســبز 
سازمان مديريت آرامستان شهرداری بندرعباس به جهت 
زيبايی و سرسبزی منظر بهشت زهرا)س( در دستور كار 

قرار گرفته و كار آن به اتمام رسيده است.
وی از خــواص درمانی اين نــوع گونه درختی گفت: 
جوشــاندن برگ های توت ســياه می توانــد عملكرد بی 
نظيری در تســكين دردهای گلو داشــته وآنتی اكسيدان 
هــای موجــود در ايــن برگ هــا باعث تقويت سيســتم 
ايمنی بدن انســان شــده و عصاره آن در ترميم زخم ها با 

جلوگيری از نفوذ باكتری ها مؤثر تر عمل می كنند.
رئيس سازمان مديريت آرامستان شهرداری بندرعباس 
از شــهروندان گرامی خواستار شد: برای حفظ زيبايی و 

سرسبزی در مسير توســعه فضای سبز آرامستان شهرمان 
از شــهروندان گرامی تقاضا داريم در نگهداری درختان 

كوشا باشند و ما را در اين راه ياری نمايند.

کاشت درخت توت در آرامستان بندرعباسکاشت درخت توت در آرامستان بندرعباس

منطقه 1

  لکه گیری آسفالت بلوار امام خمینی)ره( 

  نور پردازی آالچیق های نماد بادگیر

منطقه 2

  برگزاری مسابقات دارت یادواره شهید 
شیرعلی احمدی طیفکانی

  نصب المان نوری بلوار ساحلی

منطقه 3

  آسفالت کوچه سلمان فارسی19 
محله کوی ملت

منطقه 4

  اجرای روکش آسفالت خیابان چناران 
شهرك توحید 

  اجرای لکه گیری آسفالت بلوار 
امام خمینی)ره(

 زیرسازی و آسفالت کوچه های 

شاهد63

 شستشوی المان های بلوار ساحلی

 زیرسازی و آسفالت کوچه آدینه19

 نوسازی تابلوهای راهنمای معابر

 اجرای آسفالت کوچه نبوت 6 واقع در 
شهرك توحید

 بازدید مدیر منطقه یک شهرداری 
بندرعباس از سطح محدوده خدماتی 

  تقدیر و قدردانی اهالی شهرك نور از مدیران 
و مسئولین شهرداری منطقه2

  الیروبی خور نایبند محدوده ورزشگاه 
نایبند تا بلوار افروز شهابی پور

   برپایی میز خدمت شهرداری 
همزمان با برگزاری نماز جمعه

  آسفالت خیابان جهانگردی 
محله سورو

  تعمیر و بازسازی فنس های زمین 
ورزشی کوی ملت

 نصب ست بازی شهرك پیامبر اعظم)ص(

  نصب ست بازی شهرك پیامبر اعظم)ص(

گزارش تصویری
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شــهردار بندرعباس گفت: به منظور دسترسی 
آسان شهروندان به ســواحل مكران بلوار ساحلی 

شرقی در حال احداث است.
به گزارش مديريت ارتباطات و اموربين الملل شــهرداری 
بندرعباس، مهدی نوبانی با اشاره به اينكه احداث بلوار ساحلی 
شــرق بندرعباس كار بزرگی برای اين شهر است، بيان كرد: 
توسعه سواحل برای فراهم كردن زمينه بيشتر استفاده شهروندان 

يكی از اولويت های ما در شهر بندرعباس است.
شــهردار بندرعباس گفت: بلوار ساحلی شرق بندرعباس 
به طول ۱٣ كيلومتر در ضلع شــرقی شهر بندرعباس به منظور 
دسترسی به سواحل بكر اين منطقه، توسعه گردشگری، استفاده 
مناســب از دريا و تامين امنيت منطقه شرق بندرعباس توسط 

شهرداری اجرا شده است.
نوبانی تصريح كرد: اين بلوار كه به ساحل مكران مشرف است با 
۱٣ كيلومتر طول و عرض ۱۱۰ متر شامل دو مسير كندرو ۹ متری، 
دو مســيرتندرو ۱۴ متری، پياده رو، دو مسير ۶ متری دوچرخه 
سواری و همچنان دو طرف ۱۹ متر فضای سبز و نورپردازی به 

منظور دسترسی آسان شهروندان احداث شده است.
اين مقام مسئول در ادامه افزود: امتداد اين جاده در فاز آنتی به 
طول ۱۰ كيلومتر به عرض ۲۵ متر آسفالت در دو مسير رفت و 

برگشت انجام شده است.
شهردار بندرعباس گفت: در حال حاضر پروژه ساحلی شرق 
بندرعباس حدود ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكی دارد و در ٣ فاز 
بعنوان بزرگترين بلوار ساحلی و توريستی خاورميانه درحال اجرا 

است كه اميدوارم با اتمام اين پروژه در آينده ی نزديك شاهد 
يكی از زيباترين و پر جاذبه  ترين بلوار ساحلی در كشور در شهر 

بندرعباس باشيم.

توسعه ساحل یکی از اولویتهای شهرداری بندرعباس است توسعه ساحل یکی از اولویتهای شهرداری بندرعباس است 

سازمان سیما ، منظر و فضای شهری

  اجرای سیستم آبیاری حاشیه بلوار 
امام حسین)ع(

  خدمات دهی رایگان ناوگان اتوبوسرانی 
در راهپیمایی 13 آبان

 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 

  چهارمین دوره آزمون شهرشناسی 
ویژه رانندگان تاکسی

    پروژه بازگشایی محله گلکنی

سازمان عمران وبازآفرینی فضاهای شهری

  کارگاه آموزشی شناخت مواد مخدر 

سازمان فرهنگی،اجتماعی  ورزشی

  جلسه هئیت مدیره باشگاه شهرداری 
بندرعباس 

  کاشت گل فصلی در میدان دانشگاه

  کاشت گل فصلی در بلوار هویزه

  عملیات آسفالت پروژه ترمیم و مرمت  نوار حفاری گاز 
)کوچه های فرودگاه قدیم، محله سیدکامل کوچه مهیار3، 

کوچه های سلمان فارسی(  

 عملیات آسفالت پروژه ترمیم و مرمت  نوار حفاری گاز
)کوچه های فرودگاه قدیم، محله نایبندشمالی کوچه های پرستش (

 عملیات آسفالت پروژه ترمیم و مرمت  نوار حفاری گاز
)کوچه های نایبند شمالی کوچه سرورآزادگان، محله آزادگان 

کوچه آزادگان 19، سه راه سازمان(

  همایش پیاده روی در کوهستان 
 پارك پنجعلی
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بــه گــزارش مديريــت ارتباطــات و امور بيــن الملل 
شــهرداری بندرعباس بــه نقل از روابــط عمومی مركز 
خالقيــت و فنــاوری های نوين عاشــوری بيان داشــت: 
بازارچــه صنايــع دســتی و مشــاغل خانگی بــا حضور 
مهدی نوبانی شــهردار بندرعباس، حســن ساالری نايب 
رئيس شــورای اسالمی شــهر بندرعباس، احمد كناری 
نژاد عضو شــورای اســالمی شــهر بندرعباس ، رســول 
جهانــداری رئيس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی 
شهرداری بندرعباس و مهرداد اتابك مدير رفع تخلفات 
و پيشــگيری شــهرداری بندرعبــاس در محــل دايــره 

فرهنگی بوســتان صدف مقابل بازار روز برگزار شد.
وی در ادامــه گفــت: اين بازارچه با همكاری شــبكه 
كارآفرينــی هرمــزگان از ســاعت ۱۶ تــا ۲٣ با حضور 
هنرمنــدان صنايع دســتی و كارآفرينان مشــاغل خانگی 

برگزار و پنج شــنبه های هر هفته ادامه خواهد داشت.
عاشــوری هدف از برپايــی اين بازارچه هــا معرفی، 
توســعه و ترويج صنايع دســتی دانســت و گفت: عرضه 
و آشــنايی شــهروندان بــا محصــوالت صنايع دســتی 
هنرمندان و معرفی دســتاوردها و حمايــت از هنرمندان 

، از ديگــر اهــداف برپايــی ايــن بازارچــه اســت.

مسلم عاشوری مدیر مرکز خالقیت و فناوری های نوین شهرداری بندرعباس خبر داد:مسلم عاشوری مدیر مرکز خالقیت و فناوری های نوین شهرداری بندرعباس خبر داد:

پنج شنبه های خالق صنایع دستی و مشاغل خانگی برگزار شد.پنج شنبه های خالق صنایع دستی و مشاغل خانگی برگزار شد.

بــه گزارش روابط عمومی ســازمان مديريت حمل و نقل 
بار و مسافر شهرداری بندرعباس، مراسم تجليل از رانندگان 
اتوبوس های شهری خدمت رسان به زائران اربعين حسينی)ع( 
در مرز شلمچه، با حضور احمد مرادی  نماينده مردم هرمزگان 
در مجلس شــورای اسالمی، محمد مرودی فرماندار، مهدی 
نوبانی شــهردار، اعضای شــورای شهر، رياســت و معاونين 

سازمان حمل و نقل شهرداری بندرعباس برگزار شد.
در اين مراسم احمد مرادی نماينده مجلس شورای اسالمی 
در استان هرمزگان، اظهار كرد: برای همه ثابت شده است كه 
كار شــهرداری كاری سخت و طاقت فرساست، و انجام آن 

كار جز عالقه و عشق به كار ميسر نمی شود.
مرادی با اشاره به اينكه در پايانه های مرزی منتهی به كربالی 
معلی مردم از سراســر ايران حضــور دارند، گفت: رانندگان 
عزيز در ايام اربعين با رفتار شايسته و زحمات خود پرچم استان 

هرمزگان را در مرز شلمچه استان خوزستان برافراشتند.
وی در پايان خاطر نشان كرد: به عنوان نماينده مردم استان 
هرمزگان و ايران اسالمی اين اختيار را دارم تا از يكايك شما 
مجموعه شهرداری و رانندگان گرامی تقدير و تشكر كنم كه 
با سعه ی صدر و حوصله و متانت كار هماهنگی و حمل و نقل 
زائران اربعين ابا عبداهلل الحســين)ع( را در مرز شلمچه به نحو 

احسن به سرانجام رسانديد.
فاطمه جراره رئيس شــورای اسالمی شهر بندرعباس، در 
ادامه اين مراســم خاطر نشان كرد: امســال برای اولين توفيق 
خدمت رســانی در امر حمل و نقل زائران اربعين حسينی)ع( 
در كنار ديگر شهرهای ايران نصيب شهرداری بندرعباس شد.

وی افزود: با توجه به عملكرد خوب و موفق در اين امر مهم 
خواهان استمرار اعزام اتوبوس ها با برنامه ريزی دقيق در سال 

های پيش رو، برای برگزاری با شكوه مراسم اربعين هستيم.
رئيس شورای شهر بندرعباس اذعان داشت: شورا عالوه بر 
همراهی و همكاری خوب بــه دنبال راهكار و فراهم آوردن 
شــرايط قانونی برای اعزام اتوبوس ها در كنار شهرداری بوده 

است.
جــراره اظهار كرد: اكنون جــا دارد كه صميمانه از تمامی 
دســت اندركاران در فراهم كردن شرايط اعزام اتوبوس های 
شهری به مرز شــلمچه و همچنين رانندگان عزيز كه در اين 

مدت خالصانه زحمت كشيدند تشكر و قدردانی كنيم.
جراره در پايان تصريح كرد: در تالشــيم كه از ســهميه ای 
كه برای شهرداری ها در كشور در نظر گرفته ميشود در سطح 
شهر بندرعباس اســتفاده و بهره الزم را ببريم و از اين درگاه 
باعث افزايش تعداد ناوگان اتوبوسرانی شويم كه در صورت 
دريافت كامل سهميه حتما شاهد خدمات خوب حمل و نقلی 

خواهيم بود.
مهدی نوبانی شهردار بندرعباس در ابتدای اين مراسم ضمن 
خير مقدم به مهمانان حاضر در مراســم تجليــل از رانندگان 
گفت: از حضور نماينده مجلس شورای اسالمی، فرماندار و 
اعضای شــورا كه با حضور و همراهی خود اهميت موضوع 

اين خدمات را بيان كردند صميمانه تشكر می كنم.
نوبانی با اشاره به اهميت شغل رانندگان حمل و نقل عمومی 
اذعان داشت: همواره شاهد بوديم كه در تمامی مشكالت و 
مناسبت  ها رانندگان درون شهری در حال خدمات رسانی به 

مردم و پيشرو در همه فعاليت ها بودند.
شــهردار بندرعباس با بيان اينكه رانندگان ناوگان عمومی 
بندرعباس همواره به عنوان ســفيران و نمايندگان شــهر در 
بســياری از مناســبت ها حضور پر رنگ دارنــد، گفت: قبل 
از اعزام به مرز شــلمچه نســبت به الگو بودن رفتار، كردار و 
متانت رانندگان در برخورد با زائران نكات الزم گفته شد كه 
خداراشاكريم در اين مورد رانندگان عزيز مجموعه شهرداری 

و استان را سربلند كردند.
نوبانی تصريح كرد: با قول مساعد و همكاری شورای شهر 
بندرعباس در تالشيم تا پايان سال جاری ۲۴ عدد اتوبوس به 

ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه كنيم.

مراسم تجليل از رانندگان اتوبوس های اعزامی مراسم تجليل از رانندگان اتوبوس های اعزامی 
شهرداری بندرعباس به مرز شلمچه برگزار شدشهرداری بندرعباس به مرز شلمچه برگزار شد

تالش مجموعه شهرداری در راستای توسعه متوازن محالت
آسفالت محله سنگ کن غربی در راستای تداوم نهضت آسفالت

شهردار بندرعباس ازآسفالت و زيرسازی محله 
سنگ کن غربی در راستای نگاه عدالت محورانه 

در محالت خبر داد.
به گزارش مديريت ارتباطات وامور بين الملل 
شــهرداری بندرعباس، مهدی نوبانی با اشاره به 
اينكه موضوع آســفالت خيابان ها و معابر شهر 
يكی از مطالبات مهم و به حق شهروندان است، 
اظهار كرد:در راستای بهبود عبور و مرور و سيما 
و منظر شهری با هدف خدمت رسانی شايسته و 
بهينه  به شــهروندان و تسهيل در امر تردد وسايل 
نقليه، عمليات نهضت آســفالت در سطح شهر 

بندرعباس در حال اجرا می باشد.
شــهردار بندرعباس گفت: مديريت شــهری 
تــالش دارد با برنامه ريزی هــای كوتاه مدت و 
بلند مدت سطح كمی و كيفی فعاليت هايش را 

افزايش دهد تا رضايت شهروندان بيشتر شود.
نوبانی به آسفالت محله سنگ كن غربی اشاره 
و بيان كرد: آســفالت محله سنگ كن غربی به 

مســاحت ۱۴ هزار مترمربع و زيرســازی ۲ هزار 
متر مكعب با اعتباری بالغ بر ۶۰ ميليارد ريال طی 

مدت دو هفته انجام شده است.
نوبانی در پايان گفت: شــهرداری بندرعباس 
در مســير خدمت رســانی هدفمنــد و متوازن به 
شــهروندان تالش كرده است از تمام ظرفيت ها 
اســتفاده كنــد تا شــاهد افزايــش رضايتمندی 

شهروندان باشيم.

خبر

جمالی گفت: در شــش ماهه اول 
سازمان  تعميرگاه  در  ســال جاری 
مديريت پسماند، ۹۵۱ مورد تعمير و 
انجام  ماشين آالت سنگين  سرويس 

شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان مديريت 
پسماند شهرداری بندرعباس، حميد جمالی با 
اعالم اين خبر عنوان كرد: ســازمان مديريت 
پسماند به عنوان متولی ماشين آالت سنگين 
شهرداری در راستای حفظ و نگهداری از آنها، 
روزانه در تعميرگاه با بهره گيری از تعميركاران 
باتجربه  سازمان، وظيفه سرويس و تعمير ماشين 

آالت را برعهده دارد.
حميد جمالی ادامه داد: ماشين آالتی كه در 
حين كار دچار مشــكل ميشوند پس از ورود 
به تعميرگاه و عيب يابی آنها اگر فقط نيازمند 
سرويس باشند تعميركاران به سرعت دست به 
كار شده تا ماشين آالت مجدد به فعاليت خود 
برای خدمات رسانی به شهر و شهروندان ادامه 

دهند.
وی افــزود: ماشــين آالتــی كه بــه دليل 
مشكالت فنی نياز به قطعات و تعميرات دارند 
نيز پس از تهيه قطعه مورد نظر تعمير شــده و 

فعاليت خود را از سر می گيرند.
رئيس سازمان مديريت پسماند شهرداری 
بندرعباس، گفت: در شــش ماهه اول ســال 
جاری ۱۷ ميليارد ريال هزينه صرف سرويس 

و تعمير ماشين آالت شده است.
اين مقام مسئول در بيان برخی ماشين آالت 
كه به دليل عدم وجود يا قيمت باالی قطعات، 
تعميرات آنها به تعويق افتاده است، خاطر نشان 
كرد: يكــی از اصلی ترين موارد در مديريت 
شهری شهرداری ها وجود ماشين آالت جهت 
ارائه خدمات شهری به شهروندان است، كه 
سعی ما بر اين بوده در حد توان قطعات مورد 
نياز را تهيه كنيم و اين ماشين آالت نيز به چرخه 

فعاليت بازگردند.
وی عنوان كرد: ماشــين ها عالوه بر انجام 
فعاليت های خدماتی شهرداری، طی قرارداد 
بــا بخش های خصوصــی در اختيار آنها نيز 
قرار ميگيرنــد و از اين رو منبع درآمدی برای 

سازمان هستند.  
جمالی با اشــاره به ماشــين آالت موجود 
در ســازمان، بيان داشــت: لودر، گريدر، بيل 
مكانيكی، مينی لودر، بيل بكهو، كاميون، بنز 
كمپرسی،تانكر بنز، خاور، جرثقيل، واتر جت، 
تراكتور و ... از ماشــين های سنگين سازمان 

مديريت پسماند شهرداری بندرعباس است .
وی همچنين در تشريح اقدامات تعميركاران 
تعميرگاه ســازمان مديريت پســماند، افزود: 
آپاراتی، سرويسكاری، آهنگری، باطريسازی، 
ديزل ســنگين، ديزل ســبك، كولرسازی و 
صافكاری از جملــه اقداماتی اســت كه در 

تعميرگاه اين سازمان صورت می گيرد .

 تعميرات و رسيدگی 
به ماشين آالت سنگين 
به صورت روزانه توسط 

تعميرکاران باتجربه

به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شــهرداری 
بندرعباس به نقل از روابط عمومی ســازمان ســيما ، منظر و 
فضای ســبز شــهری ، به مناســبت هفته كتاب و كتابخوانی ، 
در هفته جاری در كتابخانه های عمومی انديشــه ، سيداحمد 
خمينی و اداره كل كتابخانه ها در شهر بندرعباس به آموزش 
شهروندی به همراه مســئولين كتابخانه ها با موضوع حفظ و 

نگهداری فضای سبز به دانش آموزان پرداخته شد.
الزم بــه ذكــر می باشــد طی ايــن هفته از دانــش آموزان 
درخواست شد انشــاء با موضوع فضای ســبز به اين سازمان 
ارائه دهند كه در اين مراسم از منتخبين تقدير و به آنها جوايز 

اهدا گرديد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ايــن ســازمان : كتــاب و 
كتاب خوانی نقش بســيار موثــری در ارتقای بردن اطالعات 
انســان در زمينه هــای مختلفی دارد، ترويــج فرهنگ مطالعه 
تاثير بســيار زيادی در آگاه سازی و باال بردن اطالعات مردم 
به ويژه در قشــر كودك و نوجــوان دارد، همچنين به دانش 
آموزان بليــط بازديد از باغ پرندگان و كتــاب هميار فضای 

سبز اهدا گرديد.

  آموزش فرهنگ کاشت و حفظ نگهداری درختان و 
فضای سبز با همکاری کتابخانه های شهر بندرعباس

خبر

  کاشت درخت نارگیل واقع در پروژه اولویت پنجم 

به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شــهرداری 
بندرعباس به نقل از روابط عمومی ســازمان ســيما ، منظر و 
فضای شهری شــهرداری بندرعباس، رئيس سازمان با اشاره 
به اقدامات اخير صورت گرفته در راستای توسعه فضای سبز 
شــهر بندرعباس و تقويت سرانه های اين بخش اظهار داشت: 
همه مســئول هستند با هم افزايی فضای سبز شهر بندرعباس را 

توسعه دهند تا مردم از آن استفاده كنند.
شــهرام آرمان افزود: امروزه يكی از مؤلفه های يك شــهر 
ســالم و توسعه يافته باال بودن سرانه فضای سبز است به همين 
دليل ســازمان فضای ســبز جهت افزايش ســرانه فضای سبز 
اقدامات گســترده ای مانند كاشــت درختان بومی و مثمر و 
مناســب با اقليم شــهر بندرعباس همچن درخت نارگيل در 

پروژه اولويت پنجم انجام داده و ادامه خواهد داشت.

خبری

ماهنامه آبان1401 
6نشریه داخلی شهرداری بندرعباس



جمالی خبر داد:جمالی خبر داد:
آغاز عملیات اجرایی ساخت کارخانه و برنامه ریزی جهت تولید کود کمپوست از طریق بازیافت پسماند های ترآغاز عملیات اجرایی ساخت کارخانه و برنامه ریزی جهت تولید کود کمپوست از طریق بازیافت پسماند های تر

فرمانده پايگاه مقاومت بســیج شــهید باصره 
برگزاری جلسه هماهنگی  از  بندرعباس  شهرداری 
ويژه برنامه های هفته بســیج خبــر داد و گفت: 
فرماندهان همه پايگاه های بســیج شــهرداری 
بندرعباس در اين نشست برنامه های خود برای اين 

هفته رابیان نمودند.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
بندرعباس، کرامت کریمی با گرامیداشت یاد و خاطره امام 
راحل)ره( و شهدای بسیجی، و با تبریک هفته بسیج با بیان 
اینکه بســیج با نگاه بنیانگذار کبیر انقالب به منظور حفظ 
انقالب نوپا تا به رساندن این امانت به منجی عالم بشریت 
در نظام جمهوری اســالمی ایران تشکیل شد، بیان کرد: 
هفته بسیج بهانه ای به منظور نشان دادن عملکرد صادقانه 

و بی منت نیروهای بسیجی است.
این مقام مسئول با بیان اینکه شعار امسال گرامیداشت 
هفته بسیج »بســیج خدمتگذار ملت است«، تصریح کرد: 
امروزه تفکر بسیجی در تمام جامعه و در بین اقشار مختلف 
مردم و مســئوالن وجود دارد که همین امر سبب اقتدار و 
ســربلندی در نظام جمهوری اسالمی ایران می شود و این 
نهاد ارزشــمند مردمی در تمامی افتخارات نظام جمهوری 
اسالمی سهیم بوده و بسیجیان در همه عرصه های علمی 

و فکری همواره الگو و پیشگام بوده اند.
وی گفت: بسیج شهرداری بندرعباس نیز همسو با دیگر 
بخش ها نســبت به برنامه ریزی و اجرای طرح ها و برنامه 
های مختلف با موضوع بسیج و ایجاد شناخت در مورد این 

نهاد مقدس اقدام کرده است.
کریمی افزود: موضوع فضا ســازی سطح شهر خیابان و 
بلوارهای اصلی و نیز نصب بنر در )مجاورت یا ورودی ( مناطق 
شهرداری و سازمانهای تابعه شهرداری، غبارروبی مزار شهداء 

و سرکشی از خانواده های شهدای کارگربرگزاری رزمایش 
مومنانه و توزیع بسته های معیشتی بین کارگران نیازمند 
با همکاری و محوریت سازمان بسیج کارگران و کارخانجات 
سپاه امام ســجاد)ع( اســتان هرمزگان در محل سازمان، 
برگزاری یادواره شــهدای کارگــری و کارفرمایی، حضور 
شــهرداری بندرعباس در نمایشگاه هفته بسیج و برگزاری 
نشســت های جهاد تبین در جامعه کارگری، با همکاری 
گروهای تربیتی ســازمان بسیج و برگزاری میز خدمت در 
راســتای نهضت پاسخگویی و حل مشکالت شهروندان در 
نماز جمعه روز چهارم آذر ماه از دیگر برنامه های گرامیداشت 

هفته بسیج است.
کریمی گفــت: امیدواریــم بتوانیم با اهتمــام و تالش 
مضاعف در خصوص اجرایی نمودن هر چه بهتر برنامه های 
گرامیداشت هفته بسیج، در حفظ و پاسداری از ارزش های 
انقالب اســالمی و تداوم راه امام راحل)ره( که با پیروی از 
منویات مقام معظم رهبری محقق می شود گام های استوار 

برداریم.

اصالح ساختار کشتارگاه در دستور کار قرار دارد
به گزارش روابط عمومی سازمان 
ســاماندهی مشــاغل شــهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری 
بندرعباس، بازدید از کشــتارگاه 
دام توسط سرپرست این سازمان 
در معیت معاون خدمات شــهری 
و جمعی از مســئولین سازمان از 

محل کشتارگاه صورت پذیرفت.
در این بازدیــد عزیزاله کناری، 
معــاون خدمات شــهری پس از 

نظرســنجی از چوبداران محوطه 
کشــتارگاه، اذعان داشت: جهت 
بهبود ســاختار ایــن مجموعه و 
با هــدف ارائه خدمــات بهتر به 
شــهروندان تغییراتی در پیش رو 
خواهد بود که با حضور نمایندگان 
چوبــداران در جلســات به انجام 

خواهیم رساند
عــادل فخاریــان، سرپرســت 
ســازمان نیز اعالم داشــت: طی 

طراحی های انجام شــده توسط 
مهندسان این سازمان ، جانمایی 
هــای در نظــر گرفته شــده در 
راســتای بهبود وضعیت آخورها، 
مکان هایی بابــت جایگاه علوفه، 
قرنطینه نمــودن دام های بیمار، 
محل عرضه دام در دســتور کار 
قرار دارد که به زودی روند اداری 
آن طی و به مرحله اجرا گذاشته 

خواهد شد.

برنامه های هفته بسيج با هماهنگی پایگاه های تابعه شهرداری بندرعباس برگزار می شودبرنامه های هفته بسيج با هماهنگی پایگاه های تابعه شهرداری بندرعباس برگزار می شود

بسيجيان در همه عرصه های علمی و فكری همواره الگو و پيشگام بوده اندبسيجيان در همه عرصه های علمی و فكری همواره الگو و پيشگام بوده اند

توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس صورت گرفت؛

جمع آوری و دفن ۵22 تن پسماند های عفونی در نیمه اول سال 1۴۰1 
روزانه بیش از 2 تن پسماند های عفونی از مراکز بهداشتی و درمانی 

طرف قرارداد جمع آوری و دفن می شود
حميد جمالی گفت: در شــش ماهه اول ســال 
جاری، ۵۲۲ تن زباله های عفونی بيمارســتانی و 
مراكز بهداشــتی و درمانی جهــت جلوگيری از 
انتشــار آنها در محيط زيست جمع آوری و طبق 

دستورالعمل ويژه دفن شده است.
به گــزارش روابط عمومی ســازمان مديريت 
پسماند شهرداری بندرعباس، حميد جمالی رئيس 
اين ســازمان بيان داشــت: با توجه به ميزان باالی 
آلودگــی و خطرناك بودن زبالــه های عفونی، 
تعداد ۹۵ مراكز بهداشــتی و درمانی، بيمارستان 
ها و آزمايشگاه ها در نيمه اول سال جاری ضمن 
عقد قرارداد با ســازمان پســماند، زباله های آنها 

روزانه در زمان مشخص جمع آوری شد.
وی با بيان اينكه به استناد قانون مديريت پسماند، 
مديريت پسماندهای عفونی بر عهده توليد كننده 
اســت و شــهرداری وظيفه ای برای جمع آوری 
آنها ندارد، افزود: رهاســازی پسماندهای عفونی 
تهديدی جــدی برای ســالمت جامعه و محيط 
زيســت است چه بســا كه موجب شيوع بيماری 
های عفونی خواهد شــد بنابراين به جهت حفظ 
بهداشــت و ســالمت عمومی، ســازمان پسماند 

نســبت به جمع آوری و دفــن اصولی آنها اقدام 
می نمايد.

رئيس ســازمان مديريت پســماند شــهرداری 
بندرعبــاس در ادامه اين خبــر، عنوان كرد: طبق 
آمار اخذ شده در بندرعباس روزانه بيش از ۲ تن 
پســماندهای عفونی از مراكز بهداشتی و درمانی 
كه با سازمان مديريت پسماند قرارداد دارند جمع 

آوری می شود.
جمالی ادامه داد: اين نوع پسماند جز پسماندهای 
خطرناك طبقه بندی شــده است كه دفن آن ها 
هم دارای شــرايط ويژه است و با ماشين، نيرو و 
تجهيزات مجزا از پســماندهای ديگر حمل شده 

و در محل مجزا به همراه آهك دفن می گردد.
وی خاطرنشان كرد: با توجه به هزينه باالی جمع 
آوری و دفن پسماند، تعدادی از مراكز بهداشتی 
و درمانی طرف قرارداد نسبت به پرداخت هزينه 
به اين ســازمان اقدام نمــی نمايند و از اين جهت 
مشــكالتی را برای جمــع آوری بــه وجود می 
آورند كه چنانچه اين روند ادامه داشته باشد ديگر  
سازمان قادر به جمع آوری و دفن پسماندهای اين 

مراكز نخواهد بود.

خبر

رئيس ســازمان مديريت پسماند 
از  بندرعبــاس گفت:  شــهرداری 
مهرماه و بازگشايی مدارس، آموزش 
تفکيک پسماند از مبدأ توسط واحد 
آموزش ســازمان مديريت پسماند 
بندرعباس در مدارس  شــهرداری 

آغاز شده است.
به گــزارش روابط عمومی ســازمان 
مديريت پسماند شهرداری بندرعباس، 
حميد جمالی بــا اعالم اين خبر گفت: 
يكــی از راه هــای موثــر در مديريت 
پســماند، آمــوزش و فرهنگ ســازی 
جهت تفكيك پسماند از مبدا و جلب 

مشاركت شهروندان است.
آمــوزش  بحــث  داد:  ادامــه  وی 
شــهروندی يكی از مهمتريــن گام ها 
برای رســيدن به توســعه پايدار شهری 
بوده و آموزش صحيح از سنين پايه در 
راستای حفاظت از محيط زيست نقطه 
عطفی در كاهش و حل معضل پسماند 

خواهد بود.
جمالی بيان داشت: از آغاز بازگشايی 
مدارس تاكنون كارشناســان آموزش 
ســازمان مديريت پســماند همــراه با 
شــخصيت عروســكی بابامراد در ۱۰ 
مدرسه حضور يافته و تفكيك پسماند 
از مبدا را كه يك مســئوليت اجتماعی 
اســت به دانش آموزان آمــوزش داده 

اند.
رئيــس ســازمان مديريت پســماند 
شهرداری بندرعباس، عنوان كرد: پس 
از آمــوزش، به دانش آمــوزان كارت 
هميــار بازيافــت داده شــده و جهت 
تشويق و ترغيب به آنها هدايايی تعلق 

می گيرد.
الزم بــه ذكــر اســت، تاكنــون اين 
آموزش ها در دبيرستان متوسطه پسرانه 
ســيزده آبان، پيش دبســتانی دخترانه 
بامداد، دبستان دخترانه چاوش، دبستان 
دخترانه شــجره طيبه، پيش دبســتانی 
نخبــگان هرمــزگان و پيش دبســتانی 
پسرانه سما،كتابخانه شهيد مطهری و... 
صــورت گرفته اســت و همچنان اين 

طرح در ديگر مدارس نيز ادامه دارد.

 رئيس سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
بندرعباس خبر  داد:

طرح حاميان بازیافت 
پسماند شهری در مدارس 
شهر بندرعباس در حال 

اجرا است

به گزارش مديريت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس 
به منظور زيبا سازي منظر شهری و افزايش ظرفیت های هويتی بصری 
جنوب در شهر بندرعباس تقاطع غیر همسطح ولی عصر رنگ آمیزی 

و نقاشی میشود.
شــهردار بندرعباس اظهار داشــت : توجه به هويت در هر منطقه بايد 
بر مبنای تقويت و احيا و نگهداشت تاريخی آن منطقه باشد و قطعا زير 
ساختهای كالبدی شهر اگر بر مبنای شاخصه های هويتی شهر احداث 

شوند شهری با اصالت و با هويت خواهيم داشت.
نوبانی تاريخ را مهمترين منبع هويتی شهر برشمرد و افزود با استخراج 
مبناهای هويت فرهنگی و رفتارهای اجتماعی و هنری پيشينه يك شهر 
زنده ميشود و استفاده از پيشينه شهر در جهت تصوير سازی و المان سازی 
شــهر را با محتوايی عميق از زندگی و باورها و اعتقادات و سنن مواجه 

ميكند كه اين اتفاق را رويداد هويتی در سيما و منظر شهری می نامند.
شهردار بندرعباس استفاده از نقش و نگارهای بومی و فولكوريك در 
طراحی و نقاشی تقاطع غير همسطح ولی عصر را نمونه بارزی از هويت 
سازی و توجه به بوم منطقه برشمرد و اظهار داشت اين رويداد در جای 
جای شهر بايد تقويت شود و مناطق چهارگانه در جهت هويت بخشيدن 

به شهر تالش نمايند.
نوبانی گفت شــهرهای مدرن و بــزرگ دنيا با المانها و نشــانه های 
بزرگ شناخته ميشوند و جای يك المان و نشانه هويتی بزرگ در شهر 
بندرعباس خالی است كه در طراحی ها و فضا سازی های حال حاضر به 
دنبال ايجاد چنين المان و نشانه ای برای قطب اقتصاد و آيين و سنن ايران 

اسالمی هستيم.

  هویت سازی بر مبنای تاریخ اصالت شهر را 
احیا می کند

خبر

  شهردار بندرعباس در مراسم تشییع جانباز شهید » شیر علی احمدی طیفکانی« :

اقتدار و امنیت ایران اسالمی حاصل رشادت شهدا، 
جانبازان و ایثارگران است

شهردار بندرعباس به همراه مسئولین استان در مراسم تشییع 
و وداع با جانباز شهید » شیرعلی احمدی طیفكانی« شركت نمود.

به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداری بندرعباس، 
مهدی نوبانی شهردار بندرعباس به همراه مديران شهرداری در مراسم 
تشييع و وداع با جانباز شهيد شيرعلی احمدی طيفكانی شركت كردند.

نوبانی در حاشيه اين مراسم بر ضرورت ترويج فرهنگ ايثار وشهادت 
تاكيد و بيان كرد: رشــادت شهدا، جانبازان و آزادگان در دوران دفاع 
مقدس به حفظ و اعتالی نظام مقدس اســالمی و عزتمندی، اقتدار و 

امنيت كشور ما منجر شده است.
مراســم تشييع اين شهيد واالمقام از ســه راه شهدا، تا گلزار شهدای 

بندرعباس بر روی دستان مردم شهيدپرور بندرعباس تشييع شد.

رئيس ســازمان مديريت پسماند شــهرداری بندرعباس، گفت: 
اين ســازمان در نظر دارد، در راستای حفظ بهداشت محيط زيست 
شهری و برای جلوگيری از اثرات نامطلوب زباله های تر، نسبت به 
ساخت كارخانه ای جهت تبديل اين زباله ها به كود كمپوست كه 
از اهميت زيادی در صنايع كشاورزی برخوردار است اقدام نمايد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان مديريت پســماند شهرداری 
بندرعباس، حميد جمالی رئيس اين ســازمان بيان داشت: به منظور 
كاهش حجم پســماند، جلوگيری از هدر رفتن زمين های ناشــی 
از دفن پســماند و كســب درآمد از توليد كمپوست، مراحل اوليه 
ســاخت سوله ای به مساحت ۹۵۰ متر مربع برای بازيافت زباله های 
تر به كود، در محل سايت تل سياه آغاز شده و پس از تامين اعتبار 

مورد نياز مراحل ديگر ســاخت آن نيــز در فازهای بعدی ادامه می 
يابد.

اين مقام مسئول خاطر نشان كرد: در آغاز عمليات اجرايی ساخت 
سوله اين كارخانه، بتن ريزی و فونداسيون آن انجام شده است.

وی ادامه داد: برنامه ريزی برای مديريت پسماند و جلوگيری از 
اثرات زيان بار آن بر محيط زيست يك اصل مهم و ضروری جهت 

رسيدن به توسعه پايدار شهری است.
جمالی افزود: دغدغه ی ســازمان مديريت پسماند حفظ محيط 
زيســت و كاهش پســماند بوده كه با توجه به گسترش شهرنشينی 
حجم توليد زباله های خانگی و شهری نيز افزايش يافته است كه با 

بازيافت صحيح می توان فرصت را به مصرف تبديل كرد.
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      استقبال از تیم کاراته کارگری استقبال از تیم کاراته کارگری 
شهرداری در فرودگاه بین المللی شهرداری در فرودگاه بین المللی 

بندرعباسبندرعباس

به گــزارش روابــط عمومی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس، صبح روز 
يكشــنبه ۲۲آبان ماه جمعی از مردم قدر شــناس و 
مسئولين شــهر بندرعباس از ۲مدال آور مسابقات 
كاراته ايمان باوقار زعيمی و رضا رضايی سرخايی 
كه در مســابقات كاراته كالنشهرها با مربی گری 
ياشار محســنی باغســتانی افتخار كســب نمودند 

استقبال كردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان 
ورزشــی  اجتماعی  فرهنگــی 
شــهرداری بندرعبــاس، از زهرا 
در  ورزشی  نخبه  عنوان  به  زارعی 

رشته كونگ فو تقدير شد.
زارعــی در تیر ماه ١۴۰١به عنوان 
نماینــده هرمزگان در مســابقات 
کشوری به میزبانی استان خراسان 
شرکت نمود و موفق به کسب مقام 

اول شد.
رسول جهانداری رئیس سازمان در 
مراسم تقدیر از این ورزشکار عنوان 

کرد:کسب مقام اول مسابقه کشوری 
کونــگ فوافتخاری بــرای دختران 
اســتان هرمزگان اســت و آرزوی 
سربلندی و موفقیت در تمام مراحل 
زندگی و ورزشی برای تمامی دختران 
مملکت را دارم و سازمان هموار ه از 

ورزشکاران حمایت خواهد کرد .
زهرا زارعی کونگ فو کار هرمزگانی 
نیز از در این مراسم از آرزوهای خود 
برای خدمت به مردم گفت و اظهار 
داشــت :آرزو دارم پزشک جراح مغز 
و اعصاب شــوم و با تالش و پشتکار 

به تیم ملی برسم چرا که سر بلندی 
ایران عزیزمان از هر افتخاری واجب 

تر است.

تقدیر از زهرا زارعی قهرمان کونگ فوتقدیر از زهرا زارعی قهرمان کونگ فو

جایگاه سوم تور واليبال ساحلی آسيا به ایران تعلق گرفتجایگاه سوم تور واليبال ساحلی آسيا به ایران تعلق گرفت
مسابقات تور آزاد والیبال ساحلی آسیا به 
ايران  با جايگاه سومی  بندرعباس  میزبانی 

۲و قهرمانی چین ١ به پايان رسید.
به  گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل 
شــهرداری؛ در ديــدار رده بندی ايــن رقابتها 
تيم ايران ۲با تركيب بهمن ســالمی و عليرضا 
آقاجانــی ۲ بــر صفر مقابل چيــن ۲به برتری 

رسيد و عنوان سوم را كسب كرد.
اما در ديدار پايانی اين پيكارها نيز تيم چين 
۱با نتيجه دو بر صفر استراليا ۱را شكست داد 

و قهرمان شد.
ديدار رده بندی و فينال تور آسيا با استقبال 
پرشــور ايرانی ها در ورزشگاه ساحلی سورو 

بندرعباس برگزار شد.
مهــدي نوباني شــهردار در رابطه با ميزباني 
شــهر بندر عباس گفت جايــگاه بين المللي 
شــهر بندرعباس در تجــارت و حمل و نقل 
دريايي تثبيت شــده و امروز شاهد برگزاري 

مسابقات ورزشي جهاني هستيم كه اين مساله 
بســيار حايز اهميت اســت اين مسابقات كه 
با حضور ۱۰ كشــور از ۱۶ آبان آغاز شــد با 
استقبال بســيار خوب شهروندان همراه بود و 
اين امر نشان دهنده ظرفيت باالي عالقمندان 
به اتفاقــات و رويدادهاي مهم بين المللي در 

شهر بندر عباس است .
وي افــزود از ۲٣ آبــان بندرعبــاس ميزبان 
مسابقات واليبال ساحلی قهرمانی مردان آسيا 
خواهــد بود و اين رويــداد اهميت و جايگاه 
اجتماعــي و فرهنگي شــهر بندرعباس را به 

جهانيان معرفي مي نمايد.
شهردار خاطر نشان كرد : همه ظرفيت هاي 
مجموعه ورزشي ســورو فعال شده ًوشرايط 
براي برگزاري مســابقات ايدال و در ســطح 
اســتاندار هاي جهاني ميباشــد اميدواريم تيم 
كشــورمان در اين دوره از مسابقات جايگاه 

خوبي را كسب نمايد.

مسابقات انتخابی دو ميدانی کارکنان شهرداری بندرعباس برگزار شدمسابقات انتخابی دو ميدانی کارکنان شهرداری بندرعباس برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری بندرعباس، با همــكاری كميته 
ورزش و تفريحات سالم شهرداری مسابقات انتخابی 

دو ميدانی كاركنان شهرداری بندرعباس برگزار شد.
اين مســابقات يادواره شــهيد شــير علــی احمدی 
طيفكانی، انتخابی تيم كاركنان شهرداری بندرعباس 
در مــاده ۱۰۰متر و ۴۰۰ متــر و ۴ در ۱۰۰ متر امدادی 
در رده ســنی های ۲۵ تا ٣۰سال و ٣۰ تا ٣۵ سال،٣۵ تا 
۴۰ سال و ۴۰ سال به باال از بيست و چهارم آبان ماه در 

مكان استاديوم خليج فارس به پايان رسيد.

گروه سنی ۴۰ سال ماده ١۰۰ متر
مقام اول ؛حميد رضايی پور از آتش نشانی

مقام دوم؛علی صادقی از منطقه سه
مقام سوم؛ هوشنگ احمدی از اجرائيات

گروه سنی ۳١ تا ۳۵ سال ماده ١۰۰ متر
مقام اول؛ اسماعيل باستين از آتش نشانی

مقام دوم؛ حسن امينی از آتش نشانی
مقام سوم؛ مظفر نيك نام از منطقه دو

گروه سنی ۲۵ تا ۳۰ سال ماده ١۰۰ متر
مقام اول؛ عباس رضائی از منطقه دو

مقام دوم؛ مصطفی كهوری از آتش نشانی
مقام سوم ؛ مهران عسكری از سازمان فرهنگی اجتماعی 

ورزشی

گروه سنی ۳۶ تا ۴۰ سال ماده ١۰۰ متر
مقام اول ؛ امير فيروزی از آتش نشانی
مقام دوم؛ حسين آئينه دار از منطقه دو

حضور شهردار بندرعباس در اختتاميه مسابقات کشتی جام خليج فارسحضور شهردار بندرعباس در اختتاميه مسابقات کشتی جام خليج فارس
بــا  فــارس  خليــج  جــام  كشــتی  مســابقات 
جوانــان  و  اميــد  رده  ورزشــكاران  حضــور 
هرمــزگان، فــارس، كرمــان و يــزد بــه پايان رســيد

به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداری 
بندرعباس مسابقات كشتی جام خليج فارس كه جمعه 
۲۷ آبان در سالن كشتی شهيد مجيد شاهی برگزار شد، با 
معرفی تيم ها و نفرات برتر در اوزان مختلف به پايان رسيد.

منتخــب  )تيــم  شــاهی  مجيــد  شــهيد  باشــگاه 
بندرعبــاس( با كســب ۹٣ امتياز با مربــی گری رامين 
خوارزمــی، كــوروش جليليــان و وحيــد كمــری بر 
ســكوی نخســت ايــن دوره از مســابقات ايســتاد.

تيم هــای كشــتی شهرســتان بافــت با مربــی گری 
محمــد خــان ســاالر و شهرســتان جهــرم بــا مربی 
گــری اكبــر حامــدی نيز بــه ترتيــب با كســب ۷۲ 
گرفتنــد. قــرار  ســوم  و  دوم  رده  در  امتيــاز   ۵۴ و 

در روز پايانی اين رقابت ها، جوايز نفرات و تيم های 
برتــر بــا حضور مهــدی نوبانــی شــهردار بندرعباس 
،حســين مينا رييس هيات كشــتی اســتان هرمزگان، 
و عليرضــا بهره من دبير فدراســيون ووشــو اهدا شــد.

كشــتی گير   ۹۵ حضــور  بــا  مســابقات  ايــن 
الر،  آبــاد،  حاجــی  بندرعبــاس،  شهرســتان  از 
شــد. برگــزار  يــزد  و  بافــت  كرمــان،  جهــرم، 

مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیا 
با شــركت ۲۹ تیم به مدت ۵ روز در بندرعباس 

برگزار شد.
بــه گــزارش مديريــت ارتباطــات و امــور بين 
الملل شــهرداري بندرعباس بيست و دومين دوره 
مســابقات واليبال ســاحلی قهرمانی مردان آسيا از 
۲٣ آبان در زمين ساحلی سوروی بندرعباس آغاز 
شد و عصر۲۷آبان با قهرمانی تيم قطر يك به پايان 

رسيد.
تيم های اســتراليای يك، چين سه و ايران چهار 
نيــز دوم تا چهارم شــدند.در مراســم اختتاميه اين 
رقابت ها محمدرضــا داورزنی رئيس فدراســيون 
واليبال، احمد مــرادی نماينده مردم بندرعباس در 
مجلس شورای اســالمی، محمد مرودی فرماندار 
بندرعبــاس، مهدی نوبانــی شــهردار بندرعباس، 
مظفــر خادمی مديــركل ورزش و جوانان اســتان 
هرمزگان، ميالد تقوی دبيركل فدراســيون، توفيق 
كابلی رئيس كميته ســاحلی فدراســيون واليبال و 
عبدالرئوف بستگانی رئيس هيات واليبال هرمزگان 

حضور داشتند.
حضور و اســتقبال پرشور تماشــاگران از نكات 

قابل توجه اين مسابقات در شهر بندرعباس بود.

  اختتامیه مسابقات والیبال ساحلی آسیا 
با حضور شهردار بندرعباس

   تساوی شهرداری بندرعباس در    تساوی شهرداری بندرعباس در 
روزی که دوپنالتی بندریها به راحتی روزی که دوپنالتی بندریها به راحتی 

سوخت شد سوخت شد 

هفته هفتم لیگ دســته دو كشــور تساوی 
شــهرداری بندرعباس در روزی كه كوبا داوری 

بسیار ضعیف بودند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری بندرعباس؛ هفته هفتم 
ليگ دسته دو كشور شــهرداری بندرعباس در خانه 

به مصاف شهرداری بم رفت.
گفتنــی اســت، نيمــه اول ايــن ديدار شــهرداری 
بندرعبــاس موقعيت های زيادی ايجــاد كرده اند و 
دقيقه ٣۵ داخل محوطه جريمه خطا روی امير حسين 
قويدل بازيكن شهرداری بندرعباس رخ داد كه داور 
وسط نقطه پنالتی نشان داد بازيكنان شهرداری آماده 
زدن پنالتــی بودند كه كمك داور با مشــورت داور 
وســط پنالتی را لغو كردو باز اين ماجرا ادامه داشت 
نيمــه دوم شــهرداری بندرعباس فشــار زيادی روی 
دروازه بم آورد كه دقيقــه ۸۰ داخل محوطه جريمه 
تيم بم جهانبخش خبر بازيكن شــهرداری بندرعباس 
توســط مدافع بم سرنگون شد اما داور باز خطا اعالم 

نكرد.
درپايان بازی با نتيجه صفر بر صفر به پايان رسيد.

ورزشی
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