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 146 ....................................................................... است پرخطر مناطق رمجازیغ منازل دنیبرچ آماده اهواز یشهردار

 148 ........................................... است فرصت کی رمضان یکو پرخطر منازل ساکنان یبرا "شهر نیریش" به انتقال
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 به یشهردار خدمات و امکانات عادالنه عیتوز ضرورت/شود ایاح دیبا عیتش خواستگاه عنوان به خوزستان تیهو

 167 ................................................................................................................................................................. مناطق همه

 مورد در/است شهروندان یها دغدغه نیتر مهم از یزیفسادست/شود کمک اهواز دیجد شهردار به تین حسن با
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 171 .................................................................................................. شد معارفه اهواز شهردار عنوان به کتانباف منصور

 172 ............................................................... است یشهردار برنامه کالن اهداف از اهواز یاسالم یرانیا تیهو یایاح

 176 ............................................................................................... کند دگرگون دیبا را شهر چهره اهواز دیجد شهردار

 177 ........................................................................................................................ اهواز شهردار ومعارفه عیتود هیحاش

 178 ............................................... است شهروندان یها دغدغه نیتر مهم از یزیفسادست: اهواز شهر یشورا سیرئ

 180 ............................................................................................................................................ شد معارفه اهواز شهردار

 181 ............................................................................................................ اهواز ردارشه معارفه و عیتود نییآ/  ریتصاو

 182 ................................................ است یشهردار دوره نیا برنامه نینخست اهواز شهر یرانیا یاسالم تیهو یایاح

 183 ............. باشد داشته باز شهیاند و یکشور نگاه کتانباف /کرد کمک اهواز در قانون یاجرا جهت را شهردار دیبا

 184 ..................... است سیمهد یکو در یشهر خدمات ارائه به موظف اهواز کالنشهر یشهردار:خوزستان استاندار

 191 ................................................................................................................... شد مشخص اهواز شهردار معارفه خیتار

 192 .................................................................................................................................... شد ذیفتن اهواز شهردار حکم

 193 ........................................................................................... شد منصوب اهواز شهر کالن 7 منطقه یشهردار ریمد

 194 ............................................................................... شود یم احداث اهواز در بحران تیریمد منظوره چند سالن 8

 195 ................................... نفت وزارت یسو از اهواز یهوا یندگیآال یتومان اردیلیم 700 ساالنه سهم پرداخت دمع
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 196 .......................................... است شیافزا حال در روز به روز اهواز شهر مشکالت /کند اهواز حال به یفکر دولت

 198 ........................................................... کرد مینخواه غیدر یکوشش چیه از یشهر مطلوب یفضا به دنیرس یبرا

 200 ................................................. لمیف+اهواز ساخت دست در یها طرح از یاستان ارشد رانیمد و استاندار دیبازد

 201 ........................................ اهواز کی شماره آب خانه هیتصف در ریغد آب انتقال خط از خوزستان استاندار دیبازد

 202 ............................................................................. شودیم نیتام یقانون عوارض از یشهردار یها نهیهز صددرصد

 204 .......................................................................................... شهر هیحاش مناطق در اهواز تیجمع سوم کی کونتس

 205 ..................................................................... است انجام حال در اهواز سطح در یهفتگ بصورت محالت یپاکساز

 206 ..................................................................... دارد ادامه اهواز سطح در انیمتکد یسامانده و کیتفک ،یآور جمع

 208 .......................................................ستیز طیمح نیفعال با اهواز شهردار یوفرهنگ یاجتماع امور معاون نشست

 209 ................................دهند ینم کشور نفت دکنندهیتول نیتر بزرگ به یندگیآال عوارض الیر کی: اهواز شهردار

 210 ..................................................................................... شدند فعال مجدد اهواز شهر فعال مهین یعمران یها پروژه

 212 ................................................ است اشتغال جادیا و شهر متوازن توسعه ساز نهیزم اهواز سالمت شهرک احداث

 213 .......................................................................................... نیرام شهر در آب منبع پرخطر مناطق ساکنان اسکان

 215 .............................................................................................................. اهواز یشهدا گلزار از اهواز شهردار دیبازد

 216 .................................................................................................................. شود یم احداث اهواز در سالمت شهرک

 218 .......................................... شهروندان تفرجگاه نیبزرگتر بعنوان کارون سواحل یبازساز بر اهواز شهردار دیتاک

 220 .............................................................................................. گذشته هفته در شهر سطح از یمتکد 17 یآور جمع

 221 ............................. اهواز یشهر قطار از مجلس در مردم ندهینما یوسفی ونیهما و اهواز شهردار کتانباف دیبازد
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 222 ............................................ کنند یم مقاومت شهر نیریش و نیرام شهر به انتقال یبرا آب منبع ساکنان یبرخ

 224 ....................................................................................................................اند نکرده دایپ کنوکارپوس از تر مظلوم

 227 .................................................................................... است اهواز یمترو پروژه مشکالت حل راه تنها پول قیتزر

 229 ......................................................................................................شود یم یانداز راه اهواز در تندرو یها اتوبوس

 234 ............................................................................................................. آبان 13 ییمایراهپ در اهواز شهردار حضور

 236 ...................................................... اهواز در ارتباطات ریوز باحضور ماکیس پروژه افتتاح نییآ /یریتصو گزارش

 237 ........................................................................ است مردم اشتغال و شتیمع در یاجتماع یها بیآس همه شهیر

 239 .....................................................................دارد دنبال به را یاجتماع معضالت اشتغال و شتیمع در یناهماهنگ

 رفته راههیب به سالها ،یفرهنگ بخش در ها یشهردار /است مردم اشتغال و شتیمع یاجتماع یها بیآس شهیر

 241 ................................................................................................................................................................................ اند

 243 ............................................................... میرفت راههیب به هاست سال یشهروند فرهنگ مقوله در: اهواز شهردار

 244 ................................................................................. اهواز در کار کودکان از کنندگان سوءاستفاده ییشناسا لزوم

 246 ................................................................................. کند کمک زگردهایر مسئله حل به تواند یم ها تاالب یایاح

 247 ............................................................ یجار سال انیپا تا اهواز پرخطر یها گاه سکونت از واحد 84 ییجا ابهج

 248...................................................................... کردند فوت نفر 2/اهواز رمضان یکو یمسکون منطقه در کوه زشیر

 251 .......................................................... شوند یم یبررس اهواز پرخطر منازل /کوه رانش حادثه مجدد بروز احتمال
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 بخش اول: عناوین و متن خبرها

 

 عالیپور معاون خدمات شهری:

 برای مقابله با بحران ها نیازمند راهکارهای علمی هستیم

  1396دی  06چهارشنبه  17:15 - پایداری ملی وابسته

سمینار علمی مدیریت بحران شهری روز گذشته و همزمان با سالروز وقوع زلزله بم و روز ملی ایمنی در برابر زلزله در اهواز 

 برگزار شد.

در حاشیه این سمینار گفت: در مقابله با بحرانها و چالشها در حوزه  اهواز شهرداری شهری خدماتگزارش پایدار ملی، معاون  به

با اشاره به اهمیت  اهواز شهرداریهای مختلف نیازمند نگاه علمی و راهکار های تخصصی هستیم. جانشین ستاد مدیریت بحران 

ان و نقش آن در ارتقاء، آمادگی و مقاوم سازی در مواجهه با بحران های گوناگون گفت: مباحث آموزشی در مقوله مدیریت بحر

نگاه ویژه ای به آموزش در سطوح مختلف دارد و در همین رابطه هماهنگی های خوبی با انجمن علمی  اهواز شهرداریمجموعه 

پدافند غیر عامل انجام شده است که به زودی در قالب انعقاد تفاهمنامه همکاری با این انجمن علمی مباحث آموزشی در سطوح 

رین گروههای هدف ارائه خواهد شد. عالیپور افزود: تالش برای اهوازی بویژه محصلین بعنوان یکی از مهمت شهروندانمختلف به 

بهره گیری از یافته های مدیریت بحران و دستاورد های علمی و تلفیق این دو مقوله در برخورد با انواع بحران های شهری و 

مدیریت بحران این معاونت و بطور ویژه در اداره  شهری خدماتزیست محیطی از مهمترین اهداف و برنامه های مجموعه معاونت 

 می باشد.

http://paydarymelli.ir/fa/news/31722/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 انتصاب جدید در شهرداری اهواز

  1396دی  03یکشنبه  10:27 - تابا نیوز

طی حکمی از سوی کتانباف شهردار اهواز و بنا به پیشنهاد معاون خدمات شهری 

س علی تراب پور به عنوان مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مهند

شهرداری اهواز منصوب شد. در حکم آقای تراب پور چنین آمده است: نظر به سوابق و 

تجارب ارزنده جنابعالی و به موجب این حکم شما را به سمت مدیرعامل سازمان آتش 

نمایم. امید است با نگاه علمی و نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز منصوب می 

فنی و اجرایی، نسبت به ارتقا و بهبود سیستم ایمنی و خدمات آتش نشانی و ... و همکاری و تعامل با همه نهادها و استفاده از 

 ظرفیت های سایر سازمان ها و نهادها همه توان و تجربه خویش را جهت افزایش امید، جلب مشارکت شهروندان وتحقق شکوفایی

شهر اهواز به کار گیرید. از درگاه خداوند متعال دوام توفیق جنابعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ، تحقق 

منویات مقام معظم رهبری ، پیشرفت و آبادانی اهواز و تامین آسایش و آرامش شهروندان عزیز مسئلت دارم. گفتنی است علی 

تش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز بود و امیر نجفی مدیرعامل این سازمان بود. تراب پور پیش از این معاون سازمان آ

مجری احداث ایستگاههای آتش نشانی و “همچنین در حکم جداگانه ای از سوی شهردار اهواز، امیر نجفی سوالری به عنوان 

 شهرداری منصوب شد. ...” مجموعه بحران

مهندس علی تراب پور به عنوان مدیرعامل  شهری خدماتو بنا به پیشنهاد معاون  اهواز شهردار کتانبافطی حکمی از سوی 

در حکم آقای تراب پور چنین آمده است: نظر به سوابق و منصوب شد.  اهواز شهرداریسازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

 اهواز شهرداریتجارب ارزنده جنابعالی و به موجب این حکم شما را به سمت مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

تش نشانی و ... و منصوب می نمایم. امید است با نگاه علمی و فنی و اجرایی، نسبت به ارتقا و بهبود سیستم ایمنی و خدمات آ

همکاری و تعامل با همه نهادها و استفاده از ظرفیت های سایر سازمان ها و نهادها همه توان و تجربه خویش را جهت افزایش 

وتحقق شکوفایی شهر اهواز به کار گیرید. از درگاه خداوند متعال دوام توفیق جنابعالی را در  شهروندانامید، جلب مشارکت 

دس جمهوری اسالمی ، تحقق منویات مقام معظم رهبری ، پیشرفت و آبادانی اهواز و تامین آسایش و آرامش خدمت به نظام مق

 اهواز شهرداریعزیز مسئلت دارم. گفتنی است علی تراب پور پیش از این معاون سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  شهروندان

، امیر نجفی سوالری به عنوان اهواز شهردارحکم جداگانه ای از سوی بود و امیر نجفی مدیرعامل این سازمان بود. همچنین در 

شهرداری منصوب شد. لینک کوتاه: ” مجری احداث ایستگاههای آتش نشانی و مجموعه بحران“

http://tabanews.ir/?p=209۸4 

http://tabanews.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2/
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  سایت های دیگر:

 1396دی  03یکشنبه  17:00 - شوشان

 انتصاب جدید در شهرداری اهواز

http://shooshan.ir/fa/news/82676/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 رئیس پلیس راهور اهواز مطرح کرد:

ضرورت جابه جایی نمایشگاه بین المللی اهواز برای حل مشکل ترافیکی 

 کیانپارس

  1396آذر  29چهارشنبه  11:39 - تابناک خوزستان

رئیس پلیس راهور اهواز بر ضرورت جابه جایی محل نمایشگاه بین المللی اهواز به دلیل 

 ایجاد مشکالت ترافیکی تأکید کرد.

سرهنگ علی پیریایی با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی اهواز در ناحیه پر رفت و آمد 

طقه کیانپارس شهر قرار گرفته است، اظهار کرد: محل فعلی این نمایشگاه در ابتدای من

موجب مشکالت ترافیکی فراوانی شده به طوری که هفته گذشته همزمان با برگزاری 

در میدان ورودی کیانپارس قفل شده بود. وی با تاکید بر لزوم جابه جایی  ترافیک 23تا  1۸نمایشگاه لوازم خانگی، از ساعت 

برگزار و طرح  اهواز شهرداری ترافیکو  نقل و حملا معاونت محل نمایشگاه بین المللی اهواز افزود: در این خصوص جلسه ای ب

اهواز مطرح شده است. رئیس پلیس راهور اهواز گفت:  ترافیکو  نقل و حملجابه جایی محل نمایشگاه بین المللی در شورای 

می شود ولی  پس از بررسی طرح پیشنهادی، در خصوص مکان یابی و مدت زمان جابه جایی نمایشگاه تصمیمات الزم گرفته

قطعا جابه جایی نمایشگاه بین المللی اهواز در مدت زمان کم امکان پذیر نخواهد بود. پیریایی با اشاره به دیگر مشکالت ترافیکی 

در منطقه ورودی کیانپارس گفت: متأسفانه در نزدیکی نمایشگاه بین المللی و در پشت رستورانی که در مجاورت نمایشگاه قرار 

در حال احداث و راه اندازی است که وجود این تاالر و رفت و آمد آن می تواند مشکالت ترافیکی فراوانی در محل  دارد، تاالری

میدان کیانپارس و ورودی این منطقه ایجاد کند. وی بیان کرد: صدور مجوز برای احداث تاالر در این منطقه شهر اشتباه بود و 

 گیری از راه اندازی آن دیر شده است. منبع: ایسنااکنون نیز برای اقدام در این زمینه و جلو

  سایت های دیگر:

 1396آذر  29چهارشنبه  12:01 - باشگاه خبرنگاران

 حل مشکل ترافیک کیانپارس با جابجایی نمایشگاه بین المللی

 1396آذر  29چهارشنبه  12:04 - خوزنیوز
 مطرح کرد: رئیس پلیس راهور اهواز

 ضرورت جابه جایی نمایشگاه بین المللی اهواز برای حل مشکل ترافیکی کیانپارس

http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/541311/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://www.yjc.ir/fa/news/6367862/%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
http://www.khouznews.ir/fa/news/158176/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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 1396آذر  29چهارشنبه  12:06 - سازه نیوز

 ضرورت جابه جایی نمایشگاه بین المللی اهواز

 1396آذر  29چهارشنبه  12:51 - ای سفرمنراهنم

 حل مشکل ترافیک کیانپارس با جابجایی نمایشگاه بین المللی

 1396آذر  29چهارشنبه  13:39 - شوشان
 رئیس پلیس راهور اهواز مطرح کرد:

 ضرورت جابه جایی نمایشگاه بین المللی اهواز برای حل مشکل ترافیکی کیانپارس

 1396آذر  30پنجشنبه  13:36 - اکسین پرس
 رئیس پلیس راهور اهواز مطرح کرد:

 ضرورت جابه جایی نمایشگاه بین المللی اهواز برای حل مشکل ترافیکی کیانپارس

http://sazehnews.ir/fa/news/38637/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://mytourguide.ir/%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7/
https://mytourguide.ir/%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7/
https://mytourguide.ir/%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7/
http://shooshan.ir/fa/news/82374/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://oxinpress.ir/fa/news/61269/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 شهردار اهواز خبر داد

توافق اولیه با بانک شهر جهت اختصاص تسهیالت ویژه به پروژه های 

 شهرداری

  1396آذر  21سه شنبه  03:05 - خبرگزاری فارس

گفت: در جلسه اخیر خود با حضور استاندار خوزستان و هیئت عالی  کتانبافمنصور 

بانک شهر به تفاهمات اولیه دست یافتیم که طبق آن یک خط اعتباری ویژه جهت 

 از سوی بانک شهر تعیین می شود. اهواز شهرداریپروژه های عمرانی 

،منصور  اهواز شهرداریبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی 

اهواز اظهار داشت: مجموعه  ترافیکو  نقل و حملجلسه معاونت  اهواز شهردار کتانباف

مت به مردم است و تمام گفتگوها و مباحث در راستای ی شهرداری و شورای شهر بدون حاشیه تمام فکر و ذکرشان کار برای خد

حل مشکالت شهر است. باید از لحظه لحظه این فرصت بهره برد و امیدوارم این فضای مثبت پا برجا و تقویت شود. منصور 

ار خوزستان به جلسه ی اخیر خود با مدیران عالی بانک شهر اشاره کرد و گفت: در جلسه ی اخیر خود با حضور استاند کتانباف

و هیات عالی بانک شهر)مدیرعامل و اعضای هیات مدیره( و پس از مذاکرات متعدد به تفاهمات اولیه دست یافتیم که طبق این 

از سوی بانک شهر  اهواز شهرداریتفاهم و در صورت تصویب شورای شهر، یک خط اعتباری ویژه جهت پروژه های عمرانی 

، زیرسازی و بهسازی شبکه معابر، تقاطع ها، زیرگذرها و روگذرها ،توسعه آسفالتای عمرانی، تعیین می شود. وی افزود: پروژه ه

ی جاده ساحلی، پل طبیعت و چند پروژه ی دیگر مشمول این اعتبارات می شوند و این تحول بزرگی در جهت عمران کالنشهر 

عنوان راه حلی برای حل معضل گره های ترافیکی شهر،  در ادامه با اشاره به اصالح هندسی معابر به اهواز شهرداراهواز است. 

نقطه جهت اصالح هندسی شناسایی شده که در کوتاه مدت و  70تصریح کرد: با توجه به مطالعات و طراحی های انجام شده، 

 ترافیکیت نیز باید مرتب وضع ترافیکو  نقل و حملشهر انجام می شود و معاونت  ترافیکدر راستای روانسازی و ایمن سازی 

را رصد کرده و از طریق کمیته ی بهبود و بررسی شبکه معابر نقاط کور ترافیکی را شناسایی و اصالحات الزم را انجام دهد. 

همچنین به پروژه های ساماندهی سه ورودی شهر اهواز اشاره و خاطرنشان کرد: پروژه های ورودی شهر از جمله سخت  کتانباف

زینه ترین پروژه های شهرداری هستند، زیرا در انجام این پروژه ها معارضین تاسیسات و امالک وجود ترین، پیچیده ترین و پر ه

، فرهنگی و غیره، ضرورت انجام این کارها زیباسازی، شهرسازیدارد، اما با توجه به اهمیت آن در ابعاد مختلف ترافیکی، عمرانی، 

میلیون نفر از کاروان های راهیان نور و زایرین اربعین حسینی از از مسیرهای  2اجتناب ناپذیر است. وی ادامه داد: سالیانه حداقل 

به معاونت های  اهواز شهردارحمیدیه و خرمشهرتردد می کنند که وضعیت فعلی به هیچ عنوان شایسته ی شهر اهواز نیست. 

دستور داد، با رعایت اصل صرفه جویی پروژه ی ساماندهی سه  شهرسازیو  معماری، فنی عمرانی، معاونت ترافیکو  نقل و حمل

http://khuzestan.farsnews.com/news/13960920001895
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

شورای اسالمی شهر، قبل از عید مناقصه آن انجام شود تا  ترافیکورودی شهر طراحی و برآورد شده و پس از تایید کمیسیون 

الزم جهت برطرف نمودن  پس از ایام نوروز عملیات اجرایی آنها را شروع کنیم. ضمناً کلیه معارضین موجود شناسایی و مذاکرات

شورای شهر  ترافیکو کمیسیون  ترافیکو  نقل و حملاز معاونت  اهواز شهردارآنها از طریق استانداری و فرمانداری انجام شود. 

 اتوبوسرانیعمومی بیاندیشند و گفت: خصوصی سازی ناوگان  نقل و حملخواست تمهیدات الزم را برای خصوصی سازی بخش 

م در خدمات رسانی برای خودشان و کاهش هزینه های شهرداری می شود. باید با تسهیالت مناسب و اقساط باعث مشارکت مرد

بلند مدت اتوبوس های جدید و فعلی را به بخش خصوصی واگذار کرد و باید نظارت خود را بر انجام خدمات تقویت کنیم. انتهای 

 پیام/
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 انفجار گاز در کوی حصیر آباد اهواز

  1396آبان  14یکشنبه  21:46 - واحد مرکزی خبر

 بر اثر انفجار گاز در یک منزل مسکونی در شهر اهواز یک نفر مصدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان ، مدیر عامل سازمان آتش نشانی و 

دقیقه  4۸و 1۸خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت : در پی اعالم این حادثه در ساعت 

در خیابان سوم فرعی حصیرآباد بعد  آتش نشانان به محل وقوع حادثه 125به سامانه 

 متری دوم اعزام شدند.  16از 

 امیر نجفی افزود : آتش نشانان بالفاصله به محل حادثه اعزام و مشغول به امداد رسانی کردند. 

 وی ادامه داد : در این حادثه یک نفر مصدوم و به بیمارستان منتقل و بخشی از این منزل مسکونی تخریب شد.

  دیگر:سایت های 

 1396آذر  14سه شنبه  09:41 - ساواالن خبر

 انفجار گاز در اهواز

 1396آبان  14یکشنبه  21:57 - عصر ایران

 انفجار گاز در اهواز

 1396آبان  14یکشنبه  22:15 - پارسینه

 انفجار گاز در اهواز

 1396آبان  14یکشنبه  23:25 - بولتن نیوز

 انفجار گاز در کوی حصیر آباد اهواز

http://www.iribnews.ir/fa/news/1885577/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://savalankhabar.ir/24/10938/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2/
http://www.asriran.com/fa/news/570732/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://www.parsine.com/fa/news/389784/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://www.bultannews.com/fa/news/540150/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 عالیپور در بازدید از باغ گیاه شناسی بوتانیک خبر داد:

 آغاز بکار طرح تنوع بخشی به فضای سبز شهر اهواز

  1396آبان  27شنبه  11:53 - بدر پرس

 از باغ گیاه شناسی بوتانیک بازدید کرد. اهواز شهرداری شهری خدماتمعاون 

علیرضا عالیپور در حاشیه این بازدید با  شهری خدماتَ به گزارش بدرپرسی: معاونت 

بوتانیک ایجاد یک نمایشگاه دائمی بیان این مطلب که هدف از ایجاد باغ گیاهشناسی 

از انواع درختان و درختچه های بومی استان و شناساندن آنها به مردم است گفت: یکی 

دیگر از برنامه هایی که در این مکان بصورت جدی در حال انجام است احصاء و تجمیع 

اهواز  شهری خدماتشهری است . معاون  سبز فضایگونه های گیاهی موجود در استان خوزستان با قابلیت کشت و تکثیر در 

هکتاری بعنوان یکی از پربازدید ترین پارکهای شهر اهواز،مجاورت آن با  42هدف از تاسیس این قطعه را در پارک ساحلی 

رودخانه وسهولت در تامین آب مورد نیاز عنوان کرد و افزود: .بحث دیگری که در کنار تجمیع گونه های گیاهی قابل کشت در 

 فضایشهری دنبال می شود تکثیر آنها به منظور ایجاد آمادگی برای تنوع بخشی به گونه های گیاهی کاشته شده در  سبز ایفض

شهر اهواز است. وی در تشریح این مطلب اضافه کرد: تکثیر بیش از حد درخت کنوکارپوس در سالهای اخیر صرفنظر از  سبز

شهری را به خود اختصاص داده است اما از نظر تنوع یکی از موارد مورد  سبز یفضااینکه ار نظر کمی میزان قابل توجهی از 

شهر اهواز بحساب می آید و توجه بیش از اندازه به این گونه بویژه در سالهای اخیر باعث شده برخی  سبز فضایانتقاد در حوزه 

ی همچون شاه پسند،گل کاغذی، تکوما، و پرچین از گونه ها ی بومی نظیر درخت سه پستان، کنار ، توت، انجیر و گیاهان گلدار

هایی مانند مورد معطر، ناترک و شمشاد اهوازی که در شهر اهواز قابل کشت هستند به فراموشی سپرده شوند. عالیپور با اشاره 

فه کرد: متاسفانه شهر اهواز یافت می شدند اضا سبز فضایبه اینکه گونه های ذکر شده از مواردی بودند که در گذشته به وفور در 

کنوکارپوس بلحاظ رشد سریع و مقاومت باالیی که در مقابل گرمای هوا و شوری خاک داشت توانست جای انها را بعنوان 

ادامه داد: خوشبختانه با تالش پرسنل و  شهری خدماتپرچین،درختچه و درخت بگیرد و این موضوع جای نگرانی دارد. معاون 

با تاسیس باغ گیاه شناسی بوتانیک این ظرفیت ایجاد شده است تا در جوار رودخانه کارون  اهواز شهرداری سبز فضایکادر فنی 

مکانی را داشته باشیم که ضمن معرفی گونه های مختلف گیاهی به مردم شریف اهوازی بتوانیم با ایجاد یک ظرفیت مطلوب،میزان 

ز فراهم کنیم. علیرضا عالیپور در خاتمه از آغاز بکار طرح تنوع شهر اهوا سبز فضایمورد نیاز برای کاشت این گونه ها را در 

شهر اهواز خبر داد و گفت: در حال حاضر عالوه بر اینکه توسعه باغ گیاهشناسی بوتانیک برای ما در اولویت  سبز فضایبخشی به 

ورت رسمی طرح تنوع بخشی به شنبه آینده نیز در همین محل آیین افتتاحیه ای خواهیم داشت تا به ص5قرار دارد در روز 

http://badrpress.ir/fa/news/33480/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

ها هم در زمینه  NGOشهر اهواز را آغاز کنیم و در کنار آن برنامه هایی را نیز با هدف جلب مشارکتهای مردمی و سبز فضای

 خواهیم داشت . سبز فضایکاشت و هم در زمینه نگهداری 

  سایت های دیگر:

 1396آبان  30سه شنبه  10:01 - همشهری استانها

 بز اهوازایجاد تنوع در فضای س

http://ostani.hamshahrilinks.org/Ostan/Iran/Khouzestan/Contents/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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 معاون خدمات شهری شهرداری اهواز:

 اهواز، یک قتلگاه انسانی بالقوه اند "تپه های کارون"منازل 

  1396آبان  24چهارشنبه  15:24 - ایسنا

ضمن هشدار نسبت به وضعیت خطرناک منازل  اهواز شهرداری شهری خدماتمعاون 

در محدوده حادثه شب گذشته ریزش کوه در بلوار نواب گفت: در واقع منازل مشرف به 

 ، یک قتلگاه انسانی بالقوه هستند.اهواز شهرداری 7تپه های کارون در منطقه 

ریزش کوه علیرضا عالیپور در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: با اشاره به حادثه 

آبان ماه( اظهار کرد:  23روی سه منزل مسکونی در بلوار نواب اهواز در شب گذشته)

شب گذشته بالفاصله پس از وقوع این حادثه در محل حضور یافتیم. خوشبختانه این حادثه به خیر گذشت و لطف ویژه خدا بود 

وقوع زمین لرزه شدید در غرب کشور در حادثه شب گذشته،  که باعث شد در این حادثه تلفات جانی نداشته باشیم. وی ادامه داد:

ریزش کوه در بلوار نواب، اثرگذار بود. منازل این محدوده مشرف به تپه های کارون احداث شده اند که جنس این تپه ها از رس 

 شهرداری شهری خدماتو آهک است و زمین لرزه اخیر قطعا موجب ایجاد گسستگی هایی در این تپه ها شده است. معاون 

منازل پرخطری که جابجایی  ۸4تصریح کرد: سه منزل مسکونی حادثه دیده در حادثه ریزش کوه در شب گذشته، جزو  اهواز

منزل یا واحد مسکونی پرخطر  ۸00آنها بر اساس مصوبه اخیرستاد بحران در اولویت قرار گرفته است، نیستند اما جزو حدود 

از جمله  7عالیپور بیان کرد: در واقع ما در خصوص منازل مشرف به تپه های کارون در منطقه  هستند. اهواز شهرداری 7منطقه 

منازل انتهای خیابان حصیرآباد، بخشی از کوی رمضان و منبع آب با یک فاجعه انسانی مواجه هستیم و این محالت یک قتلگاه 

 7ی در خصوص آخرین وضعیت تخریب منازل پرخطر منطقه انسانی بالقوه هستند و هر لحظه می توانند حادثه آفرین باشند. و

اهواز گفت: شهرداری به هیچوجه نمی تواند برای تخریب منازل، اقدام به تخلیه سکنه آن کند. در ابتدا باید تخلیه منازل توسط 

کند.  سبز فضایآنها به نهادهای انتظامی و نظامی انجام شود تا شهرداری بتواند اقدام به تخریب این منازل و تغییر کاربری 

که ساکنان آن منتقل و  7ادامه داد: حدود یک ماه پیش برخی از منازل پرخطر منطقه  اهواز شهرداری شهری خدماتمعاون 

در محل جدیدی اسکان داده شده بودند، توسط شهرداری تخریب شدند. اکنون نیز خواستار این هستیم که هر کدام از دستگاه 

عمل کند. بعد از تخلیه این منازل پرخطر و اسکان ساکنان آن قطعا شهرداری نسبت به وظیفه خود یعنی ها به مسئولیت خود 

واحد مسکونی در  70تخریب این منازل اقدام می کند. عالیپور عنوان کرد: سه منزل آسیب دیده در حادثه شب گذشته جزو 

احدها در اولویت قرار گرفته اند. با توجه به شرایط خاص معرض آسیب جدی هستند که در مصوبات ستاد بحران، اولویت این و

منطقه، خطر جدی است و هر لحظه امکان تکرار حادثه شب گذشته وجود دارد. وی ادامه داد: به مسئوالن این خطر جدی را 

http://www.isna.ir/news/96082414759/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
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است جان هشدار می دهیم که ما در منازل احداث شده در تپه های کارون با فاجعه ای مواجه هستیم که هر لحظه ممکن 

ما را در خطر قرار دهد. عالوه بر این اوایل ماه آینده، بارش قابل مالحظه ای خواهیم داشت که ممکن است این  شهروندان

 بارندگی در آهک و رس این تپه ها نفوذ و روند ریزش کوه را تسریع کند. انتهای پیام

  سایت های دیگر:

 1396آبان  24چهارشنبه  16:49 - تابناک خوزستان

 ریزش کوه در بلواز نواب اهواز ناشی از اثرات زمین لرزه غرب کشور

 1396آبان  24چهارشنبه  1۸:53 - ازعصر اهو

 اهواز، یک قتلگاه انسانی بالقوه اند” تپه های کارون“منازل 

http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/525160/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://asrahwaz.ir/fa/news/52850/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%AA%D9%BE%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%DA%AF.html
http://asrahwaz.ir/fa/news/52850/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%AA%D9%BE%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%DA%AF.html
http://asrahwaz.ir/fa/news/52850/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%AA%D9%BE%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%DA%AF.html
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روز  50ری اهواز: پروژه های شهرداری اهواز در معاون فنی و عمرانی شهردا

 گذشته پیشرفت چشمگیری داشتند

  1396آبان  24چهارشنبه  10:5۸ - خبر آنالین

با تشریح عملکرد این معاونت در  اهواز شهرداریمحمد صفری، معاون فنی و عمرانی 

روز های گذشته گفت: در این مدت برنامه های متنوعی در خصوص فعال کردن پروژه 

های عمرانی انجام شد که مهمترین آنها برنامه ریزی و اولویت بندی اجرای پروژه های 

مرکز و سازمان ها در حوزه عمرانی است و پروژه های شاخص این بخش که تقریبا غیر 

و تامین منابع مالی مورد نیاز  اهواز شهردارعال بودند با برنامه ریزی، بازدیدهای منظم ف

 مجددا فعال و اجرایی شدند.

با تشریح عملکرد این  اهواز شهردارینوشت: محمد صفری، معاون فنی و عمرانی  اهواز شهرداریبه گزارش خبرآنالین،سایت 

برنامه های متنوعی در خصوص فعال کردن پروژه های عمرانی انجام شد که  معاونت در روز های گذشته گفت: در این مدت

مهمترین آنها برنامه ریزی و اولویت بندی اجرای پروژه های مرکز و سازمان ها در حوزه عمرانی است و پروژه های شاخص این 

ین منابع مالی مورد نیاز مجددا فعال و و تام اهواز شهرداربخش که تقریبا غیر فعال بودند با برنامه ریزی، بازدیدهای منظم 

روز گذشته نسبت به قبل از پیشرفت  50در طول  اهواز شهرداریاجرایی شدند. صفری با ذکر این نکته که پروژه های شاخص 

شیر( برای پروژه تقاطع غیر همسطح میدان شهید بندر)چهار اهواز شهرداربهتری برخوردار هستند افزود: ابتدای مهر ماه با حضور 

برنامه ریزی و زمانبندی دقیقی صورت گرفت که بر این اساس تالش می کنیم تا پایان سال فاز نخست این پروژه که بیش از 

درصد کل پروژه می باشد تکمیل شده و به بهره برداری برسد. وی در خصوص پیشرفت فیزیکی این پروژه گفت: این پروژه  50

رشه، جابجایی شبکه برق فشار قوی و رفع معارض که عمده آنها در طول یکماه گذشته هم اکنون درچهار بخش کوله و رمپها،ع

بر طرف شده در حال فعالیت است و با پیشرفت باالیی که دارد فاز نخست آن تا پایان سال به بهره برداری می رسد. معاون فنی 

مالی الزم توسط شهردار است که این امر سرعت انجام  ادامه داد: اتفاق خوب این پروژه، اختصاص منابع اهواز شهرداریو عمرانی 

پروژه را دو چندان کرده و قطعا ما را نسبت به تحقق برنامه های از پیش تعریف شده امیدوار تر خواهد کرد. وی همچنین با 

روند کندی را  اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص پروژه تقاطع غیر همسطح کوه گلف تصریح کرد: این پروژه در گذشته

روز گذشته شاهد پیشرفت بسیار خوبی در آن  50و رفع موانع، طی  کتانبافطی میکرد اما به لطف خدا و با آغاز به کار مهندس 

هستیم. پروژه کوه گلف در بخش های مختلف کاری از جمله احداث دیوار بتنی در مسیر کوی رمضان، پل والیت و پل شهیدان 

رفت فیزیکی بسیار خوبی برخوردار بوده و جزو پروژه هایی است که برای دهه مبارک فجر هدف گذاری خادم سیدالشهدا از پیش

روز گذشته فعالیتی که در پروژه کوه گلف  50شده که امیدواریم در موعد مقرر به بهره برداری برسد. محمد صفری ادامه داد: در 

http://www.khabaronline.ir/detail/727799
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دو طرف کوه بریده شده و قرار است  کتانبافن نیز با دستور مهندس انجام شد حداقل به اندازه شش ماه گذشته بود و هم اکنو

بدنه کوه اقدام کنیم. وی از این پروژه به عنوان فعالیتی کاربردی و  زیباسازیدر این پروژه نیز با احداث فالورباکس نسبت به 

خصوص تقاطع غیر همسطح کوی  و ایجاد جاذبه شهری یاد کرد. محمدصفری همچنین در شهروندانگره گشا برای رفاه عموم 

زردشت گفت: علیرغم انعقاد قرارداد این پروژه غیرفعال بود اما در این دوره خوشبختانه توانستیم با وجود معارضین بسیار زیاد 

بخصوص در زمینه لوله آب غدیر و تاسیسات شرکت آب و فاضالب، برق اهواز، برق منطقه ای و سایر تاسیسات، آن را فعال کنیم 

احداث مسیر موقت یا انحرافی این پروژه نیز در حال انجام است و عملیات ساخت زیرگذر آن نیز درآینده ای نزدیک آغاز می  و

شود. وی همچنین با اشاره به عملیات طراحی و تکمیل تقاطع غیر همسطح میدان انتهای خیابان امام خمینی)ره( گفت:قرارداد 

کارگاه ،کلنگ این پروژه در روزهای آینده به زمین زده می شود. معاون فنی و عمرانی  این پروژه فراهم است و پس از تجهیز

تصریح کرد: مراحل نهایی جاده ساحلی پارک شهروند به پل نهم نیز در حال اتمام و در مرحله زیر اساس است  اهواز شهرداری

نیم جاده ساحلی شرقی که یکی از ضروریات شهر اهواز که امیدوارم با بازگشایی این مسیر و احداث مسیر زرگان و کوی ملت بتوا

نیز گفت: مسیر  اهواز شهرداریاست را در اولویت فعالیت های خود قرار دهیم. صفری در خصوص یکی دیگر از پروژه های 

است.احداث روز گذشته پیشرفت بسیار خوبی داشته و هم اکنون به مرحله بیس رسیده  50ورودی بنکداران در حاشیه راه آهن در 

این مسیر برای ورود به مجموعه بنکداران یکی از ضروری ترین مسیرها بود که با هماهنگی اداره راه آهن، آب و فاضالب و سایر 

می شود. معاون فنی و عمرانی ادامه داد: احداث مسیر غربی پل ششم هم  آسفالتدستگاه ها در حال تکمیل است و بزودی نیز 

با تعطیل بود. عملیات زیر سازی احداث دیوار و مسیر حد فاصل بلوار آریا تا بلوار نخلستان نیز به مرحله یکی از پروژه های تقری

 46آن انجام می شود.  آسفالتبیس رسیده و هم اکنون نیز جدولکاری آن در حال انجام است و طی روزهای آینده 
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 محمد رضا ایزدی عضو شورای شهر اهواز در گفتگو با شوشان:

 کمیته انتصابات در شهرداری اهواز تشکیل می شود

  1396آبان  23سه شنبه  19:09 - شوشان

داشتیم، قرار شد کمیته انتصابات تشکیل شود و سپس  اهواز شهرداردر نشستی که با 

 نیروها بر اساس توانمندی و سالمت نفس چینش شوند.

شوشان: محمد رضا ایزدی عضو شورای شهر اهواز در گفتگو با شوشان درخصوص آخرین 

ی وزارت کشور، تصمیمات در بحث تغییر معاونت فرهنگی به سازمان اظهار کرد: از سو

برای کالنشهرها یک چارت سازمانی تدوین شد تا معاونت فرهنگی به سازمان تبدیل 

شود که البته تاکنون هیچ شهری نپذیرفته که این چارت سازمانی را اجرا کند. عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 

ادغام های این چارت را به دلیل عدم همخوانی با شرایط اهواز تصریح کرد: اساسنامه این چارت را قبول داریم ولی حذف و 

اقلیمی قابل اجرا نمی دانیم و تنها در صورت اصالح و تغییرات در این چارت، امکان اجرای آن وجود دارد. وی ادامه داد: برخی 

یکسان در کل کشور  استان ها شرایط خاص خود را دارند که در شهر دیگری وجود ندارد که باعث می شود ارائه یک ساختار

نتیجه مطلوب نداشته باشد بنابراین باید بازنگری صورت بگیرد تا با رفع نقاط ضعف، بتوانیم آن را اجرا کنیم. ایزدی در خصوص 

ایرادات وارده بر طرح تغییر معاونت فرهنگی به سازمان عنوان کرد: از طرفی، ادغام برخی از سازمان های گفته شده به صالح 

سوی دیگر، برخی از این سازمان ها باید ادغام شوند بنابراین باید تامل شود تا پیشنهادات به وزارت کشور اعالم و این  نیست و از

چارت پس از اصالح، اجرایی شود. عضو شورای شهر اهواز در خصوص مزایا و معایب تغییر معاونت به سازمان فرهنگی گفت: 

را برای درآمد زایی و هزینه کردن بیش تر فعال تر کند و با خارج کردن آن از حالت  تبدیل معاونت به سازمان می تواند مجموعه

دولتی، آن را به یک سازمان فعال و پویا برای درآمد زایی تبدیل کرد. از سوی دیگر ممکن است نتیجه این تبدیل، هزینه های 

مال تغییر در معاونت فرهنگی بیان کرد: در نشستی بی شماری باشد که نتیجه نداشته باشند. وی درخصوص انتصابات آتی و احت

داشتیم، قرار شد کمیته انتصابات تشکیل شود و سپس نیروها بر اساس توانمندی و سالمت نفس چینش  اهواز شهردارکه با 

وص شوند. عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر اهواز گفت: مطمئنا تغییر و تحوالتی صورت خواهد گرفت ولی درخص

 درصد این تغییر و تحوالت و جابجایی اشخاص باید منتظر تصمیمات شهردار باشیم.

http://shooshan.ir/fa/news/80778/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 شوشان: معاون فرهنگی شهرداری اهواز در گفتگو با

 آموزش شهروندی کلید توسعه شهری است

  1396آبان  23سه شنبه  19:03 - شوشان

به هنرمندان این شهر اعتقاد دارم و دست نیاز به سمت همه آن ها دراز می کنم چون برنامه های فرهنگی شهرداری با هنر تاثیر 

 می گذارد. شهروندانعمیقی بر 

وشان تغییر معاونت فرنگی شهرداری به سازمان را یک کار غیر کارشناسانه در گفتگو با ش اهواز شهرداریشوشان: معاون فرهنگی 

خواند و اظهار کرد: تغییر معاونت های فرهنگی به سازمان های فرهنگی در سراسر کشور اتفاق افتاده، معضالت و مشکالت 

کالنشهر اهواز است شکل گرفته خودش را داشته است. امیر آهنجان تصریح کرد: کمتر از یک دهه است که معاونت فرهنگی در 

و به عنوان یک هسته برنامه ریزی در مناطق شهر اهواز، معاونت نوپایی است. وجود جایگاه حقوقی معاونت فرهنگی محاسن 

 شهردارخودش را دارد و اعتقاد داریم تغییر معاونت به سازمان یک کار غیر کارشناسانه است. معاون فرهنگی و امور اجتماعی 

با اشاره به لزوم چارت کنونی این معاونت در شهرداری، عنوان کرد: تبدیل یک معاونت به سازمان؛ آن هم با معضالت و  اهواز

-مشکالت پیچیده سازمان ها اشتباه است و به دلیل عدم درآمدزایی، با تغییر معاونت فرهنگی به سازمان امکان انجام کار فرهنگی

اجتماعی یک کار هزینه بر است که نمود اش سال ها بعد در جامعه -ه داد: کار فرهنگیاجتماعی وجود نخواهد داشت. وی ادام

نمودار می شود و این تغییر مشکالتی اساسی در این زمینه ایجاد می کند. آهن جان خاطرنشان کرد: در سطح کشور تنها 

استار بازگرداندن آن به ساختار پیشین شهرهای کرج و قم معاونت را به سازمان فرهنگی تبدیل کردند که امروز مصرانه خو

هستند به همین دلیل است که کالنشهرهایی مثل مشهد، تبریز، اصفهان و اهواز تالش دارند تا زیر بار این تغییر نروند. وی دلیل 

زین یا مخالفت با این تغییر را وجود مسائل، معضالت و دیدگاه های فرهنگی خاص هر کالنشهر خواند و گفت: هیچ گونه جایگ

برنامه ریزی ها پس از تغییر معاونت به سازمان در چارت شهرداری در نظر گرفته نشده است بنابراین از اعضای شورای شهر 

درخواست می کنم در چارت ابالغی بازنگری داشته باشند و ضمن مکاتبه با مرکز، مضرات این کار را توضیح دهند. معاون 

با اشاره به مشکالت بودجه ای ناشی از تغییر این معاونت به سازمان بیان کرد: در حال  ازاهو شهردارفرهنگی و امور اجتماعی 

حاضر هزینه های معاونت فرهنگی توسط شهرداری مرکز پرداخت می شود ولی با تبدیل آن به سازمان، معاونت باید برای 

رفته شده دور می شود. وی عدم تمرکز معاونت پرداخت حقوق پرسنل اش درآمد زایی کند که از برنامه های فرهنگی در نظر گ

بر فعالیت مناطق را مشکل دیگر این تغییر دانست و گفت: پس از تبدیل ساختار به سازمان، سیستم برنامه ریزی و هسته مرکزی 

برنامه ریزی  این سازمان نمی تواند بر فعالیت مناطق اشراف داشته باشد چون تنها معاونت ها می توانند به عنوان هسته مرکزی

http://shooshan.ir/fa/news/80777/%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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داشته باشند و برای معاونت های فرهنگی مناطق، خوراک کاری برای اجرایی شدن مهیا کنند. از هنرمندان برای آموزش 

شهروندی کمک می گیریم آهن جان در بخش دیگری از سخنان خود به بحث همکاری میان هنرمندان و شهرداری شهر اهواز 

این شهر اعتقاد دارم و دست نیاز به سمت همه آن ها دراز می کنم چون برنامه های  اشاره کرد و اذعان داشت: به هنرمندان

می گذارد. وی بیان کرد: از تئاتر و رشته های مختلف هنری می توان در  شهروندانفرهنگی شهرداری با هنر تاثیر عمیقی بر 

، زبان هنر می تواند بدون پسماندای کاهش کاهش هزینه های شهرداری و برنامه های فرهنگی استفاده کرد؛ هم چنان که بر

آموزش شهروندی را  اهواز شهردارارتباط برقرار کند و تاثیر خود را بگذارد. معاون فرهنگی و امور اجتماعی  شهروندانواسطه با 

دی و برنامه مهم ترین بحث آموزش در شهرداری عنوان کرد و اذعان داشت: همواره از ظرفیت هنرمندان در برنامه آموزش شهرون

در شهر اهواز ساخته شده که به  فرهنگسراهای ارتقای فرهنگ عمومی استفاده کرده ایم. وی ادامه داد: در حال حاضر شش 

زودی راه اندازی می شوند و درخصوص برنامه هایی که برای مناطق هشت گانه اهواز در نظر گرفته شده است با هنرمندان به 

خواهیم داشت. آهن جان از احتمال ساخت یک پالتو در تاالر آفتاب اهواز خبر داد و گفت: به همراه ویژه هنرمندان تاتر همکاری 

از پالتوهای تاالر آفتاب بازدید داشتیم و پیشنهاداتی مطرح شد تا در صورت امکان یک پالتو در تاالرآفتاب اهواز  اهواز شهردار

از دهه فجر و امکان استفاده هنرمندان از آن سخن گفت و خاطرنشان ساخته شود. وی همچنین از افتتاح تاالر شهر تا پیش 

سال غیر قابل استفاده مانده بود، در سال های اخیر بازسازی شد و تعداد صندلی های تاالر به  15کرد: تاالر شهر که نزدیک 

ها، جشنواره ها و اجرای تاترها  گفت: بحث همایش اهواز شهردارصندلی افزایش پیدا کرد. معاون فرهنگی و امور اجتماعی  524

 در بازسازی این تاالر در نظر گرفته شده و سن این تاالر ویژه تاتر طراحی شده است.
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 ر برنامه های معاونت خدمات شهری را تشریح کردعالیپو

  1396آبان  22دوشنبه  17:13 - خبر آنالین

روز گذشته اعالم  50برنامه های این معاونت را در  اهواز شهرداری شهری خدماتمعاون 

 کرد.

 شهرداربه گزارش خبرآنالین، علیرضا عالیپور در جلسه شورای معاونین که با حضور 

، مدیران مناطق برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد پنجاه روزه حوزه تحت اهواز

 96را در نیمه دوم سال  شهری خدماتسرپرستی خود مهم ترین برنامه های معاونت 

 خدماتبعنوان یکی از مهمترین بخشهای  زیست محیطو  پسماندبه مباحث حوزه بهداشت،  تشریح کرد. وی در ابتدا با اشاره

و اجرایی نمودن طرح تفکیک از مبدا در محله های شهر  پسماندگفت: نوسازی و توسعه ناوگان جمع آوری و حمل  شهری

از اصلی  سبز فضای، بهداشت و ستزی محیطهمزمان با اجرای طرح های مختلف آموزشی برای گروههای مختلف در زمینه های 

 5به  11معابر و خیابانها از ساعت  روب و رفتترین برنامه های ما در این بخش بشمار می آیند. عالیپور تغییر ساعت تنظیف و 

معابر سطح شهر عنوان کرد و گفت: ساعت نظافت و جمع آوری زباله  روب و رفتصبح را یکی از مهمترین تغییرات در بخش 

صبح تغییر پیدا کرد.  5صبح رسیده بود که با ابالغ به مناطق و پیگیری جدی، این ساعت به  11راکنده در خیابانها به های پ

، بوستانها، پارکهادر خصوص  شهری خدماتدر بخش دیگری با اشاره به برنامه های حوزه  اهواز شهرداری شهری خدماتمعاون 

دنبال شد، بازپیرایی و زیبا  کتانبافبرنامه هایی که در ابتدای حضور مهندس  تصریح کرد: یکی از سبز کمربندو  سبز فضای

با اولویت ساحل رودخانه کارون و جاده های ساحلی بود که در این رابطه جلساتی را با  پارکهاسازی فضاهای سبز، بوستانها، 

یم و مقرر شد تا پایان سال تغییرات بسیار زیادی با مناطق و برخی سازمانها برگزار و دستورالعمل هایی را نیز به آنها ابالغ کرد

با کاشت گونه های متنوع و سازگار با  سبز فضایالویتهای ذکر شده در این بخش ها صورت گیرد. وی تنوع و کیفیت بخشی به 

و اظهار داشت:ایجاد  برشمرد سبز فضایشرایط اقلیمی اهواز با بهره گیری از روشهای نوین را یکی دیگر از برنامه های مهم حوزه 

در کنار  ترافیکباغهای گیاه شناسی در دو نقطه شهر،ایجاد باغ پرندگان، احداث پارکهای موضوع محور نظیر پارک علم و پارک 

فعلی از نظر مبلمان شهری، وسایل بازی و ست های ورزشی از اولویت دار ترین وظایف ما  سبز فضایو  پارکهااستاندارد نمودن 

های محلی  بازارچههمچنین با بیان اینکه احداث میادین و  اهواز شهرداری شهری خدماتدر این بخش بشمار می آیند. معاون 

ونت در سال جاری بشمار می آید افزود: یکی از برنامه عرضه میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری از اولویتهای کاری این معا

محلی کم هزینه و دارای محصوالت با کیفیت در  بازارچههایی که به طور جدی در دستور کار ما قرار دارد، احداث حداقل یک 

هی کیوسکها و دکه ها و هر محله و ایجاد طرح روز بازارها، ایجاد بانک اطالعاتی دستفروشان، شناسنامه دار نمودن آنها، ساماند

برشمرد و  شهری خدماتغیره است. عالیپور احداث آرامستان در نقاط مختلف شهر را بعنوان یکی دیگر از اولویتهای معاونت 

http://www.khabaronline.ir/detail/727176


 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

نقطه از شهر  4گفت: با توجه به اینکه ظرفیت آرامستان فعلی شهر اهواز رو به اتمام است در نتیجه احداث آرامستان در حداقل 

ی آنها از نظر مسیرهای دسترسی و قطعات دفن مهمترین ماموریت سازمان آرامستانها در این زمینه است. وی در و سامانده

پایان به تهیه سند مخاطرات و نقشه خطر پذیری شهر اهواز اشاره کرد و گفت: راه اندازی مرکز فرماندهی بحران با بکارگیری 

زایش میزان توانمندی در مقابله با بحرانها است و در حال حاضر نیز پیگیری تجهیزات پیشرفته یکی از اقدامات ضروری برای اف

های الزم برای تاسیس این مرکز در حال انجام است. وی هدف از تاسیس پایگاهها و سالن های چند منظوره را استفاده در مواقع 

 4۸عنوان کرد.  شهری خدمات اضطراری و احداث سایتهای اسکان اضطراری و موقت توسط مدیریت بحران در معاونت
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 کتانباف: اولویت اول شهرداری اهواز حفظ شهر است

  1396آبان  22دوشنبه  13:47 - شوشان

با بیان این که اولویت نخست شهرداری باید حفظ شهر و سپس توسعه باشد، گفت: توجه صرف به مساله توسعه  اهواز شهردار

 موجب آسیب جدی به زیرساخت ها و امکانات موجود می شود.

که با حضور معاونین و مدیران  شهری خدماتدر حوزه های عمرانی و  اهواز شهرداریدر جلسه بررسی عملکرد  کتانبافمنصور 

مناطق شهرداری برگزار شد، ضمن تسلیت ایام اربعین و مناسبت های دهه پایانی ماه صفر اظهار کرد: امسال بیش از دو میلیون 

زیارت این عزیزان مورد قبول  نفر از هموطنان مان برای زیارت اربعین امام حسین)ع( راهی عتبات عالیات شدند. امیدواریم

 شهرداریپروردگار متعال باشد. جا دارد از کلیه ارگان ها و نهادهایی که چنین مسیری را تسهیل کردند و به ویژه از پرسنل 

تقدیر و تشکر کنیم. وی با اشاره به مناسبت های ماه آذر تصریح کرد: پنجم آذرماه سالروز فرمان تاریخی حضرت امام  اهواز

نی)ره( مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین است. این روز و خدمات بسیج مستضعفین به انقالب و کشور را گرامی می داریم. خمی

با تاکید بر اهمیت نگهداری از شهر به عنوان اولویت اصلی کار شهرداری عنوان کرد: همیشه نباید توسعه مد نظر  اهواز شهردار

رد، به زیرساخت ها و امکانات موجود آسیب جدی وارد می شود، که البته این اتفاق در باشد. اگر صرفا توسعه در نظر قرار گی

 کتانبافبرخی از نقاط شهر اهواز رخ داده است. پس اولویت اول شهرداری ها باید حفظ شهر باشد و مساله بعدی، توسعه است. 

، بیان کرد: هنوز تا نقطه مطلوب فاصله پسماندع و دف روب و رُفتدر بخش  شهری خدماتروزه مجموعه  50با تقدیر از زحمات 

پس از نهادینه شدن آموزش های شهروندی، در  شهروندانداریم و پس از آن باید به وضعیت ایده آل فکر کنیم که در آن نقطه 

های  عالوه بر ارائه آموزش شهری خدماتانجام این خدمات مشارکت تعیین کننده داشته باشند به گونه ای که متولیان 

نیز مسلط و بر اجرای مفاد این قراردادها نظارت دقیق داشته باشند و با تخلفات به  شهری خدماتشهروندی، بر قراردادهای 

صورت قانونی برخورد کنند. وی به مقوله توسعه اشاره کرد و گفت: بر اساس طرح تفضیلی، اراضی با کاربری های مختلفی بر 

است. بر اساس این طرح باید توسعه با حفظ سرانه محالت صورت گیرد. پس باید پروژه  اساس الزامات گوناگون، مشخص شده

ها به تناسب پروژه های محلی، منطقه ای و شهری تقسیم شوند. اگر پارک های محله ای فعال باشند، مراجعه به پارک ساحلی 

این همه چیز از محله آغاز می شود و باید تعریف کاهش می یابد و بسیاری از مشکالت پارک های ساحلی به وجود نمی آید. بنابر

وجود درآمد را برای حفظ و توسعه شهری ضروری دانست و اظهار کرد: منابع درآمدی  اهواز شهرداردرستی از محله داشته باشیم. 

ق، صدور فیش شهرداری اعم از متمرکز، پایدار و عوارض محدود است. بنابراین باید با تمهیدات مناسب از جمله ممیزی دقی

به تفاوت کالبد و روح شهری اشاره و تصریح کرد: نگهداری، توسعه  کتانبافعوارض و ... این درآمدهای قانونی را وصول کرد. 

شهر و کنترل هزینه ها جزو کالبد شهر هستند. همچنین روح شهر عبارت است از فضای اجتماعی و فرهنگی که برای ارتقای 

http://shooshan.ir/fa/news/80675/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ی را در حوزه های شهری گسترش داد. وی خواستار استفاده از تجربیات سایر شهرداری های آن باید آموزش های شهروند

 زیست محیط، فرهنگی و اجتماعی شد و افزود: باید در خصوص حفظ شهری خدماتکالنشهرها در حوزه های مختلف عمرانی، 

انجام شود. در امور فرهنگی نیز همه ارگان و درختان حساسیت ایجاد شود. باید در این زمینه ها آگاهی بخشی الزم به مردم 

خطاب به معاونین و مدیران شهرداری بیان کرد: با  اهواز شهردارهای مسئول باید به میدان بیایند و وظایف خود را انجام دهند. 

امستان باغ توجه به رو به اتمام بودن ظرفیت آرامستان بهشت آباد، تهمیدات الزم برای تشویق مردم جهت دفن اموات در آر

فردوس و همچنین انتقال سازمان آرامستان ها به باغ فردوس و تجهیز و فراهم کردن امکانات الزم در مکان جدید هر چه سریع 

بین شهرداری منطقه هشت و شهرداری کوت  شهری خدماتگفت: همچنین در اسرع وقت صورت جلسه  کتانبافتر انجام شود. 

کوی مهدیس آماده شود. وی در پایان در خصوص تغییرات جدید در مجموعه مدیران  در شهری خدماتعبداله جهت انجام 

شهرداری گفت: این تغییرات در هر سیستمی امری طبیعی است و از همه مدیران سابق تشکر و تقدیر می کنم و مدیران جدید 

 مجموعه را اثبات کنند. هم باید با استفاده از ظرفیت نیروهای درون مجموعه، شهر را توسعه دهند و کارآمدی
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 معاون خدمات شهری شهرداری اهواز خبر داد:

 پیشنهاد شست وشوی درختان کنوکارپوس اهواز به جای هرس

  1396آبان  22دوشنبه  12:26 - ایسنا

از ارائه پیشنهاد شبیه سازی باران جهت جلوگیری  اهواز شهرداری شهری خدماتمعاون 

 درختان کنوکارپوس در شهر اهواز خبر داد. هرساز 

خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: علی رغم نظر شهرداری که علیرضا عالیپور در گفت وگو با 

ایجاد مشکالت تنفسی در پی نخستین بارش های پاییزی ربطی به درختان کنوکارپوس 

ندارد، در حال حاضر برابر مصوبات شورای بهداشت و ستاد مدیریت بحران خوزستان 

وی با بیان اینکه قطعا در این زمینه شکایاتی طرح درختان کنوکارپوس شده است.  هرسباالجبار موظف به  اهواز شهرداری

 9حدود  هرسشده و  هرسهزار درخت کنوکارپوس در سطح شهر اهواز  220خواهیم کرد، افزود: تاکنون در مجموع بیش از 

م است هزار درخت دیگر باقی مانده است. به دلیل پراکندگی این تعداد درخت احتمال شیوع گرده افشانی در سطح شهر بسیار ک

تصریح کرد: از سوی  اهواز شهرداری شهری خدماتمی شوند. معاون  هرسولی تا هفته آینده درخت های باقی مانده نیز 

خوزستان  زیست محیطشهرداری پیشنهادی به ریاست دانشگاه علوم پزشکی اهواز، مدیریت بحران خوزستان و اداره کل حفاظت 

 هرسلوگیری شود. پیشنهاد ما شست و شوی سنگین درختان کنوکارپوس به جای و آسیب به درختان ج هرسارائه شده تا از 

آنها است و در واقع یک شبیه سازی باران انجام می شود. عالیپور ادامه داد: در صورتی که این فرضیه که کنوکارپوس موجب 

و تولید گاز از این درخت همزمان  مشکالت تنفسی در پی نخستین بارش های پاییزی شده است با این شبیه سازی گرده افشانی

را تهدید نمی کند. وی گفت: همچنین با این  شهروندانبا بارش قطرات آب صورت می گیرد و در زمان بارندگی دیگر خطری 

شیوه در هزینه هایی که شهرداری جهت اجاره دستگاه های باالبر و کامیون ها برای حمل و جمع آوری شاخه ها و نظافت شهر 

 شهرونداندرختان موجب اعتراض برخی  هرسبا بیان اینکه  اهواز شهرداری شهری خدماتصرفه جویی می شود. معاون  می کند،

شده است، عنوان کرد: پیشنهاد شبیه سازی باران از چهار روز پیش بصورت مکتوب ارائه شده ولی تاکنون پاسخی دریافت نکرده 

 ایم. انتهای پیام

  سایت های دیگر:

 1396آبان  22دوشنبه  12:29 - شوشان
 معاون خدمات شهری شهرداری اهواز خبر داد:

 پیشنهاد شست وشوی درختان کنوکارپوس اهواز به جای هرس

http://www.isna.ir/news/96082212818/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D8%B3
http://shooshan.ir/fa/news/80648/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D8%B3
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 1396آبان  22دوشنبه  12:45 - تابا نیوز
 واز خبر داد:معاون خدمات شهری شهرداری اه

 پیشنهاد شست وشوی درختان کنوکارپوس اهواز به جای هرس

 1396آبان  22دوشنبه  14:45 - عصر اهواز

 درختان کنوکارپوس اهواز شسته شوند بهتر است؟

 1396آبان  22دوشنبه  15:11 - باشگاه خبرنگاران

 وس نداردتنگی نفس اهوازی ها ربطی به کنوکارپ

 1396آبان  23سه شنبه  13:21 - واحد مرکزی خبر

 پیشنهاد شست وشوی درختان کنوکارپوس اهواز به جای هرس

http://tabanews.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%87/
http://asrahwaz.ir/fa/news/52245/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1.html
http://www.yjc.ir/fa/news/6320748/%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A8%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B3-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.iribnews.ir/fa/news/1898673/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D8%B3
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 انتصابات جدید در شهرداری اهواز صورت گرفت

  1396آبان  22دوشنبه  11:25 - تابا نیوز

صبح امروز با حضور شهردار و اعضاء شورای اسالمی شهر اهواز انتصابات جدید در 

تانباف شهردار شهرداری اهواز صورت گرفت. به گزارش تابا ؛ طی احکامی از سوی ک

اهواز آقایان حمید امیری فرد، قادر کعب عمیر و محموددلف لویمی به ترتیب به عنوان 

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز، مدیرعامل سازمان زیباسازی و معاون حمل و 

نقل و ترافیک منصوب شدند. در حکم انتصابات آقایان چنین آمده است: نظر به تعهد و 

الی و به موجب این ابالغ شما را به عنوان مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز، مدیرعامل سازمان زیباسازی، تجربیات جنابع

معاون حمل و نقل و ترافیک منصوب می نمایم، امید است با اتکال به درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از کلیه ی امکانات 

فق و موید باشید. همچنین در این جلسه علیرضا عالیپور که سرپرست معاونت در جهت ارائه خدمات به مردم شریف اهواز مو

خدمات شهری بود به سمت معاون خدمات شهری شهرداری اهواز منصوب شد. گفتنی است پیش از این محمدرضا فکوریان 

و نقل و ترافیک شهرداری مدیرعامل سازمان پارکها، خلیل الهایی مدیرعامل سازمان زیباسازی و عبداالمیر مجدم معاون حمل 

اهواز بودند. در این مراسم کتانباف شهردار اهواز با تشکر از تالشهای عبداالمیر مجدم معاون سابق حمل و نقل ترافیک وی را به 

سمت مسئول هماهنگی و پی گیری پروژه های مشترک بین شهرداری اهواز و راه آهن منصوب کرد. وی همچنین از تالشهای 

ریان مدیرعامل سابق سازمان پارکها و فضای سبز و خلیل الهایی مدیر عامل سابق سازمان زیباسازی تقدیر کرد. محمدرضا فکو

... 

صورت گرفت. به گزارش تابا ؛  اهواز شهرداریصبح امروز با حضور شهردار و اعضاء شورای اسالمی شهر اهواز انتصابات جدید در 

آقایان حمید امیری فرد، قادر کعب عمیر و محموددلف لویمی به ترتیب به عنوان  اهواز شهردار کتانبافطی احکامی از سوی 

منصوب شدند. در حکم  ترافیکو  نقل و حملو معاون  زیباسازی، مدیرعامل سازمان سبز فضایو  پارکهامدیرعامل سازمان 

الغ شما را به عنوان مدیرعامل سازمان انتصابات آقایان چنین آمده است: نظر به تعهد و تجربیات جنابعالی و به موجب این اب

منصوب می نمایم، امید است با اتکال به درگاه  ترافیکو  نقل و حمل، معاون زیباسازی، مدیرعامل سازمان سبز فضایو  پارکها

همچنین در خداوند متعال و استفاده بهینه از کلیه ی امکانات در جهت ارائه خدمات به مردم شریف اهواز موفق و موید باشید. 

منصوب شد.  اهواز شهرداری شهری خدماتبود به سمت معاون  شهری خدماتاین جلسه علیرضا عالیپور که سرپرست معاونت 

و عبداالمیر  زیباسازی، خلیل الهایی مدیرعامل سازمان پارکهاگفتنی است پیش از این محمدرضا فکوریان مدیرعامل سازمان 

با تشکر از تالشهای عبداالمیر  اهواز شهردار کتانبافبودند. در این مراسم  اهواز رداریشه ترافیکو  نقل و حملمجدم معاون 

 اهواز شهرداریوی را به سمت مسئول هماهنگی و پی گیری پروژه های مشترک بین  ترافیک نقل و حملمجدم معاون سابق 

http://tabanews.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B1/
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و خلیل الهایی  سبز فضایو  پارکهاق سازمان و راه آهن منصوب کرد. وی همچنین از تالشهای محمدرضا فکوریان مدیرعامل ساب

 p/ir.tabanews://http?=1704۸تقدیر کرد. لینک کوتاه:  زیباسازیمدیر عامل سابق سازمان 

  سایت های دیگر:

 1396آبان  22دوشنبه  16:10 - تابناک خوزستان

 انتصابات جدید در شهرداری اهواز

http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/523872/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

مدیریت هرس درختان کنوکارپوس را از شهرداری گرفته اند/پیشنهاد 

 شست وشو بجای هرس را مطرح کرده ایم

  1396آبان  20شنبه  19:33 - ایرنا

گفت: پیشنهاد ما شست و شوی  اهواز شهرداری شهری خدماتمعاون  -ایرنا-اهواز

آنهاست، در صورتی که گرده افشانی و تولید  هرسسنگین درختان کنوکارپوس به جای 

را تهدید  شهروندانمان با بارش قطرات آب صورت گیرد خطری گاز از این درخت همز

 نمی کند.

علیرضا عالیپور شنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه شست و شوی سنگین 

درختان مثل بارش باران است افزود: اگرچه ما با قاطعیت معتقدیم که درختان کنوکارپوس ارتباطی با بحران های تنفسی ندارند 

کارشناسان انتشار گرده از اندام گلدار این درختان را عامل مشکالت تنفسی می دانند. وی افزود: اندام گلدار گیاه کنوکارپوس اما 

پوسته بسیار سنگینی دارد و با بارش باران باز نمی شود ضمن آنکه در صورت شکاف برداشتن این غالف گرده بسیار کمی از آن 

اینکه در راستای تبعیت از مصوبات مدیریت بحران و شورای سالمت و بهداشت استان پیشنهاد  خارج می شود. عالیپور با بیان

شست و شوی درختان را دادیم، گفت: یکی از مهم ترین مزیت های این روش جلوگیری از قلع و قمع بی رویه درختان است. 

ده و بر روی رشد آنها تاثیر بهتری خواهد داشت. عالیپور تصریح کرد: از سویی دیگر نیز شست وشو باعث تنفس بهتر درختان ش

می کند که تا دو سال آینده با خطوط  هرسوی ادامه داد: اداره برق در راستای منافع خود درختان کنوکارپوس را به گونه ای 

مع می دهند کار شهرداری دستور قلع و ق هرسبرق تداخل نداشته باشد. از سویی دیگر برخی از اعضای شورای شهر به عوامل 

گفت: عملیات  اهواز شهرداری شهری خدماتاین درختان از دست شهرداری خارج شده است. معاون  هرساز همین رو مدیریت 

درختان در این بازه زمانی سبب شده که کارکنان شهرداری از سایر وظایف خود باز بمانند. وی افزود:  هرسسنگین و پرفشار 

متناسب با فصل هستیم و یکی از مهم ترین برنامه های شهرداری باز پیرایی چهره شهر با  درحال حاضر در دوره کشت گیاهان

 هرساستفاده از نهال های متناسب شهر است اما با مصوبات شورای سالمت و بهداشت و مدیریت بحران همه کارکنان درگیر 

شده است که  هرسامل شهرداری و اداره برق هزار درخت کنوکارپوس توسط عو220شده اند. وی اظهار کرد: تاکنون بالغ بر 

درصد درختان کنوکارپوس را شامل می شود. بروز مشکالت تنفسی خوزستانی ها همزمان با اولین بارندگی پاییزی از 70حدودا 

رار آغاز شد به طوری که تنگی نفس صدها نفر را راهی بیمارستان کرد و پس از آن این پدیده در سالهای بعد نیز تک 92سال 

مورد را به عنوان عوامل تنگی نفس مطرح و در نهایت چهار عامل شامل آلودگی  1۸شد. کمیته های مسئول بررسی این پدیده 

مشعلهای نفتی ، سوزاندن مزارع نیشکر، سوزاندن الستیک و زباله و گرده افشانی گیاهان به عنوان عوامل اصلی تنگی نفس پس 

معتقدند عامل اصلی بحران های تنفسی  زیست محیطتان معرفی شدند. کارشناسان اداره کل از اولین بارندگی پاییزی در خوزس

http://www.irna.ir/fa/News/82726740/
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

در زمان نخستین بارش پاییزی گرده افشانی درختان کنوکارپوس هستند اما مسئوالن شهرداری این امر را رد می کنند. 

 تماس بی واسطه با مسئولین newsroom@irna.irارتباط با سردبیر خبرنگار: ندا رضاپور**انتشار: کبری آقازری 6002

  سایت های دیگر:

 1396آبان  20شنبه  20:44 - شهردار آنالین

 پیشنهاد شست وشو بجای هرس درختان کنوکارپوس

 1396آبان  22دوشنبه  16:12 - موج

 اختالف بین کارشناسان محیط زیست و مسوولین شهرداری اهواز بر سر قطع درختان کنوکارپوس

http://www.shahrdaronline.com/view-43992.html
http://www.mojnews.com/fa/tiny/news-198218
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

خیابان های اهواز امسال هم زیر آب می روند/ تا هشت ساعت پس از 

 بارندگی آب در معابر باقی می ماند

  1396آبان  20شنبه  17:30 - تابناک خوزستان

با بیان اینکه آب گرفتگی معابر در فصل گرما نیز  اهواز شهرداری شهری خدماتمعاون 

 مشاهده شد، گفت: امسال نیز شاهد آبگرفتگی معابر هنگام بارندگی خواهیم بود.

منطقه خوزستان، علیرضا عالیپور با اشاره به آبگرفتگی معابر بر اثر _به گزارش ایسنا

بارش باران در سال های گذشته اظهار کرد: شرکت آبفا در جلسه شورای مدیران 

شهرداری اعالم آمادگی کرد که در خصوص رفع نقاطی که مشکل آب گرفتگی دارند، 

دهد. وی افزود: شبکه فاضالب در دو یا سه سال گذشته الیروبی نشده است و حتی  پروژه های مشترکی با شهرداری انجام می

تصریح کرد: طبق شواهد  اهواز شهرداری شهری خدماتدر فصل گرما نیز سرریز فاضالب در معابر مشاهده می شود. معاون 

معابر باقی می ماند. عالیپور بیان میلی متری حدود شش یا هشت ساعت پس از بارندگی آب در  15الی  10امسال نیز با بارش 

کرد: تنها مجرای دفع آب های سطحی در اهواز شبکه های فاضالب است که تاکنون الیروبی نشده است. اکنون شرکت آب و 

 فاضالب و شهرداری به طور مشترک الیروبی شبکه های فاضالب در معابر را آغاز کرده اند.

  سایت های دیگر:

 1396آبان  20شنبه  17:47 - عصر اهواز

 خیابان های اهواز امسال هم زیر آب می روند

 1396آبان  20شنبه  21:06 - شوشان
 معاون خدمات شهری شهرداری اهواز : امسال نیز شاهد آبگرفتگی معابر هنگام بارندگی خواهیم بود

 خیابان های اهواز امسال هم زیر آب می روند

 1396آبان  22دوشنبه  10:36 - همشهری استانها

 خیابان های اهواز امسال هم زیر آب می روند

http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/522636/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://asrahwaz.ir/fa/news/51748/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1.html
http://shooshan.ir/fa/news/80501/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
http://ostani.hamshahrilinks.org/Ostan/Iran/Khouzestan/Contents/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
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 حال انجام است الیروبی شبکه های فاضالب و کانالهای آبهای سطحی در

  1396آبان  17چهارشنبه  10:49 - شوشان

عملیات الیروبی شبکه های فاضالب و کانالهای آبهای سطحی توسط اکیپ های شرکت 

حضور نمایندگان شهرداری اهواز در حال انجام است. به گزارش روابط عمومی آبفا با 

معاونت خدمات شهری عملیات الیروبی شبکه های فاضالب و کانالهای آبهای سطحی 

توسط اکیپ های الیروبی شرکت آبفا و با حضور ناظران شهرداری اهواز در سطح شهر 

ات شهری در این رابطه گفت: این در حال انجام است. عالیپور سرپرست معاونت خدم

محل توسط اکیپ ها الیروبی  4اکیپ در دو شیفت کاری در جریان است و بصورت میانگین روزانه  ۸عملیات با فعالیت روزانه 

می شوند. وی اولویت اصلی الیروبی را هسته مرکزی شهر عنوان کرد و افزود: بنا به تاکیدی که شهردار محترم اهواز داشتند، با 

توجه به در پیش بودن بارندگی های احتمالی و لزوم پیشگیری از ایجاد اختالل در رفت و آمد شهروندان ،هسته مرکزی شهر 

این عملیات با  6بعنوان یکی از پر تردد ترین نقاط شهر در اولویت قرار گرفت. البته در میان مناطق و محالت از جمله منطقه 

ادآوری است این اقدام پیرو تفاهم نامه همکاری میان شهرداری اهواز و شرکت آبفا به منظور جدیت در حال انجام است. الزم به ی

 پیشگیری از آبگرفتگی ناشی از بارندگی های احتمالی آتی در جریان می باشد. ...

 اهواز داریشهرتوسط اکیپ های شرکت آبفا با حضور نمایندگان  سطحی آبهایعملیات الیروبی شبکه های فاضالب و کانالهای 

 آبهایعملیات الیروبی شبکه های فاضالب و کانالهای  شهری خدماتدر حال انجام است. به گزارش روابط عمومی معاونت 

در سطح شهر در حال انجام است. عالیپور  اهواز شهرداریتوسط اکیپ های الیروبی شرکت آبفا و با حضور ناظران  سطحی

اکیپ در دو شیفت کاری در جریان است و  ۸طه گفت: این عملیات با فعالیت روزانه در این راب شهری خدماتسرپرست معاونت 

محل توسط اکیپ ها الیروبی می شوند. وی اولویت اصلی الیروبی را هسته مرکزی شهر عنوان کرد و  4بصورت میانگین روزانه 

ن بارندگی های احتمالی و لزوم پیشگیری از ایجاد افزود: بنا به تاکیدی که شهردار محترم اهواز داشتند، با توجه به در پیش بود

،هسته مرکزی شهر بعنوان یکی از پر تردد ترین نقاط شهر در اولویت قرار گرفت. البته در میان  شهرونداناختالل در رفت و آمد 

ام پیرو تفاهم نامه این عملیات با جدیت در حال انجام است. الزم به یادآوری است این اقد 6مناطق و محالت از جمله منطقه 

و شرکت آبفا به منظور پیشگیری از آبگرفتگی ناشی از بارندگی های احتمالی آتی در جریان می  اهواز شهرداریهمکاری میان 

 باشد.

http://shooshan.ir/fa/news/80375/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 نایب رییس شورای اسالمی شهر اهواز:

با ورود مهندس کتانباف به شهرداری اهواز اکثر پروژه های شهری فعال 

 شدند

  1396آبان  15دوشنبه  10:35 - شوشان

...، از حضور همایون یوسفی نماینده ی اهواز در مجلس شورای اسالمی تشکر کرد و 

اظهار داشت: خوشبختانه از بدو ورود مهندس کتانباف به شهرداری اهواز تحرک خوبی 

های شهرداری بوجود آمده است و شورای اسالمی دوره پنجم نیز در همه ی حوزه 

همگام با شهردار در عین حفظ استقالل خود، پشتیبانی و حمایت خود را در راستای 

خدمت به مردم انجام داده و می دهند که این اتحاد و انسجام را باید به فال نیک گرفت. 

ف از طوالنی شدن پروژه ی قطار شهری گفت: این پروژه و پروژه تقاطع چند نایب رییس شورای اسالمی شهر اهواز با ابراز تاس

سطحی شهید بندر از جمله پروژه های ماندگا رو ملی هستند و سطح وسیعی از جامعه را تحت پوشش قرار می دهند. به این 

عالوه بر نارضایتی مردم، تبعات و پروژه ها باید نگاه ملی داشت و به صورت ویژه از آنها حمایت کرد. طوالنی شدن پروژه ها 

معضالت خاص خود را دارد. باباپور ادامه داد: مهندس کتانباف با دست خالی به میدان آمده و اکثر پروژه های شهری را فعال 

 کرده است پس باید وی و همکارانش را در جهت خدمت به مردم یاری کرد و تنها نگذاشت. ...

اسالمی شهر اهواز نیز در سخنانی با تسلیت ایام اربعین حسینی، از حضور همایون یوسفی  مهران باباپور نایب رییس شورای

 اهواز شهرداریبه  کتانبافنماینده ی اهواز در مجلس شورای اسالمی تشکر کرد و اظهار داشت: خوشبختانه از بدو ورود مهندس 

می دوره پنجم نیز همگام با شهردار در عین حفظ تحرک خوبی در همه ی حوزه های شهرداری بوجود آمده است و شورای اسال

استقالل خود، پشتیبانی و حمایت خود را در راستای خدمت به مردم انجام داده و می دهند که این اتحاد و انسجام را باید به 

این پروژه و  فال نیک گرفت. نایب رییس شورای اسالمی شهر اهواز با ابراز تاسف از طوالنی شدن پروژه ی قطار شهری گفت:

پروژه تقاطع چند سطحی شهید بندر از جمله پروژه های ماندگا رو ملی هستند و سطح وسیعی از جامعه را تحت پوشش قرار 

می دهند. به این پروژه ها باید نگاه ملی داشت و به صورت ویژه از آنها حمایت کرد. طوالنی شدن پروژه ها عالوه بر نارضایتی 

با دست خالی به میدان آمده و اکثر پروژه های  کتانبافخاص خود را دارد. باباپور ادامه داد: مهندس  مردم، تبعات و معضالت

شهری را فعال کرده است پس باید وی و همکارانش را در جهت خدمت به مردم یاری کرد و تنها نگذاشت. وی در پایان گفت: 

می جایگاه خوبی در مجلس دارند و ما توقع داریم با توجه به خوشبختانه نمایندگان محترم مردم اهواز در مجلس شورای اسال

http://shooshan.ir/fa/news/80213/%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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هستیم با دعوت از کمیسیونهای مربوطه، اعتبارات الزم را برای توسعه ی کالنشهر اهواز  97اینکه در آستانه ی تصویب بودجه ی 

 بویژه پروژه های ملی نظیر قطار شهری تصویب کنند.
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 معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز:

با تولید سه هزار تن آسفالت در روز مشکل معابر را به صورت اساسی 

 ف می کنیمبرطر

  1396آبان  15دوشنبه  10:26 - شوشان

با تولید سه هزار تن آسفالت در روز مشکل معابر معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز: 

را به صورت اساسی برطرف می کنیم محمد صفری معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز 

در جلسه ی هماهنگی بازدید از پروژه های عمرانی که با حضور منصور کتانباف شهردار 

جلس شورای اسالمی، اهواز، همایون یوسفی نماینده ی مردم اهواز، باوی و حمیدیه در م

محمد جعفر فلسفی رییس شورای شهر و تنی چند از اعضای شورا صورت گرفت ، 

روز گذشته را تشریح کرد. معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز با اشاره به پروژه های  40گزارشی از عملکرد شهرداری در طول 

ند و یا روند شتاب مناسبی به خود گرفتند. محمد صفری در عمرانی گفت: خوشبختانه امسال اکثر پروژه های عمرانی فعال شد

میلیارد ریال بعد از پروژه قطار شهری بزرگترین  600تشریح این موضوع گفت: پروژه تقاطع چند سطحی شهید بندر با مبلغ اولیه 

با سرعت مناسب در  پروژه ی شهری اهواز محسوب می شود که با تاکیدات شهردار اهواز و اعضای محترم شورای شهر پروژه

چهار جبهه پیمانکار مشغول فعالیت است و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم پل اصلی را در محور میدان نخل به سمت سه راه تپه 

خط رفت و برگشت دارد و تکمیل این پروژه تاثیر  6متر عرض در  26آماده کنیم و به بهره برداری برسانیم. وی افزود: این پل 

دی بر ترافیک میدان شهید بندر به عنوان مرکز تقسیم ترافیک کالنشهر اهواز و شاید استان خوزستان دارد. صفری مثبت زیا

شتاب گرفت به دلیل  90همچنین با اشاره به سابقه ی احداث پل والیت ، گفت: روند احداث این پروژه که از نیمه ی دوم سال 

اهه گذشته با سرعت عملی که قرارگاه کربال در احداث مسیر ارتباطی پل عدم امکان برش کوه گلف متوقف شد اما در یک م

والیت داشت روند پروژه مسیر مناسبی را به خود گرفته است و اتصال پل به کوی رمضان به مرحله زیرسازی رسیده است که 

یل رینگهای بزرگراهی ارتباطی شهر امیدواریم تا دو ماهه آینده پروژه تکمیل شود. معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز از تکم

اهواز به عنوان اولویتهای عمرانی دوره ی قبلی و فعلی مدیریت شهری نام برد و گفت: با افتتاح پل والیت رینگ پل پنجم تکمیل 

می شود. تقاطع غیرهمسطح زردشت و تقاطع چند سطحی شهید بندر به عنوان رینگهای ارتباطی پل سوم محسوب می شود و 

دی پل ششم در غرب به بلوار گلستان و در شرق به جاده ی ماهشهر متصل می شود. این موارد سه رینگ اصلی و مصوب کمربن

طرح جامع ترافیک اهواز است که تمرکز شهردار اهواز بروی احداث این پروژه هاست و با راه ندازی این پروژه ها تحول بزرگی 

می شود. صفری افزود: اگر محورهای شمالی جنوبی شامل جاده ساحلی شرقی، در ترافیک و حمل و نقل کالنشهر اهواز حادث 

http://shooshan.ir/fa/news/80212/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
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جاده ساحلی غربی، بلوار پاسداران و بلوار آیت اهلل بهبهانی را نیز به این موارد اضافه کنیم، ترافیک شهر به خوبی تقسیم خواهد 

حداقل شاخصه ها را در حوزه ی مسیرهای ارتباطی شد که امیدوارم در این چهار سال این کارهای بزرگ را تکمیل کنیم تا اهواز 

به دست بیاورد. معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز در پایان به آسفالت مناطق متعددی از شهر اهواز در چهل روز گذشته 

در اشاره کرد و گفت: تولید آسفالت توسط سازمان عمران افزایش چشمگیری داشته است و اکیپهای سازمان عمران اکنون 

فعال هستند و به انجام عملیات ترمیم یا آسفالت جدید مشغولند که این امر 7،  2، ۸، 3، 6مناطق مختلف شهر از جمله مناطق 

رضایتمندی شهروندان را در پی داشته است و تاکید شهردار اهواز بر تولید سه هزار تن آسفالت در روز است که مطمئنا این 

ست و مشکل معابر را به صورت اساسی برطرف می کند. در ادامه سردار یوسفی معاون هماهنگ اتفاق بی نظیری در شهر اهواز ا

کننده قرارگاه منطقه کربال ضمن تقدیر و تشکر از فعالیتهای ارزنده شهرداری اهواز در مرز چذابه گفت: از افتخارات استان 

که امسال با وجود این همدلی، مراسم اربعین آسانتر خوزستان وجود همدلی و هم صدایی به لحاظ ایمانی میان مسئوالن است 

و با شکوه هر چه بیشتر برگزار خواهد شد. وی با تاکید بر فضا سازی هرچه بیشتر جهت برگزاری مراسم اربعین اظهار داشت: 

را نصیب ما کرده  تالشهای شهرداری اهواز جهت ارائه خدمات هرچه بهتر به زائران قابل تقدیر است که قطعا خداوند این توفیق

که هرکسی به سهم خویش باری از روی این شهر برداریم. وی در خاتمه از تالشهای شهرداری اهواز در پایانه مرزی چذابه و 

 خدمت به زاذرین حسینی تقدیر و اظهار امیدواری کرد که همه این تالش ها به رفاه و آسایش زائران منجر شود. ...

در روز مشکل معابر را به صورت اساسی برطرف می کنیم  آسفالت: با تولید سه هزار تن اهواز یشهردارمعاون فنی و عمرانی 

در جلسه ی هماهنگی بازدید از پروژه های عمرانی که با حضور منصور  اهواز شهرداریمحمد صفری معاون فنی و عمرانی 

یدیه در مجلس شورای اسالمی، محمد جعفر فلسفی ، همایون یوسفی نماینده ی مردم اهواز، باوی و حماهواز شهردار کتانباف

روز گذشته را تشریح  40رییس شورای شهر و تنی چند از اعضای شورا صورت گرفت ، گزارشی از عملکرد شهرداری در طول 

ی فعال با اشاره به پروژه های عمرانی گفت: خوشبختانه امسال اکثر پروژه های عمران اهواز شهرداریکرد. معاون فنی و عمرانی 

شدند و یا روند شتاب مناسبی به خود گرفتند. محمد صفری در تشریح این موضوع گفت: پروژه تقاطع چند سطحی شهید بندر 

 شهردارمیلیارد ریال بعد از پروژه قطار شهری بزرگترین پروژه ی شهری اهواز محسوب می شود که با تاکیدات  600با مبلغ اولیه 

شهر پروژه با سرعت مناسب در چهار جبهه پیمانکار مشغول فعالیت است و امیدواریم تا پایان سال و اعضای محترم شورای  اهواز

متر  26بتوانیم پل اصلی را در محور میدان نخل به سمت سه راه تپه آماده کنیم و به بهره برداری برسانیم. وی افزود: این پل 

میدان شهید بندر به عنوان مرکز تقسیم  ترافیکمثبت زیادی بر  خط رفت و برگشت دارد و تکمیل این پروژه تاثیر 6عرض در 

کالنشهر اهواز و شاید استان خوزستان دارد. صفری همچنین با اشاره به سابقه ی احداث پل والیت ، گفت: روند احداث  ترافیک

ا در یک ماهه گذشته با شتاب گرفت به دلیل عدم امکان برش کوه گلف متوقف شد ام 90این پروژه که از نیمه ی دوم سال 

سرعت عملی که قرارگاه کربال در احداث مسیر ارتباطی پل والیت داشت روند پروژه مسیر مناسبی را به خود گرفته است و 

اتصال پل به کوی رمضان به مرحله زیرسازی رسیده است که امیدواریم تا دو ماهه آینده پروژه تکمیل شود. معاون فنی و عمرانی 

از تکمیل رینگهای بزرگراهی ارتباطی شهر اهواز به عنوان اولویتهای عمرانی دوره ی قبلی و فعلی مدیریت شهری  ازاهو شهرداری

نام برد و گفت: با افتتاح پل والیت رینگ پل پنجم تکمیل می شود. تقاطع غیرهمسطح زردشت و تقاطع چند سطحی شهید 

د و کمربندی پل ششم در غرب به بلوار گلستان و در شرق به جاده بندر به عنوان رینگهای ارتباطی پل سوم محسوب می شو

بروی  اهواز شهرداراهواز است که تمرکز  ترافیکی ماهشهر متصل می شود. این موارد سه رینگ اصلی و مصوب طرح جامع 

کالنشهر اهواز حادث می شود. صفری  نقل و حملو  ترافیکاحداث این پروژه هاست و با راه ندازی این پروژه ها تحول بزرگی در 

افزود: اگر محورهای شمالی جنوبی شامل جاده ساحلی شرقی، جاده ساحلی غربی، بلوار پاسداران و بلوار آیت اهلل بهبهانی را نیز 
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کمیل شهر به خوبی تقسیم خواهد شد که امیدوارم در این چهار سال این کارهای بزرگ را ت ترافیکبه این موارد اضافه کنیم، 

در پایان  اهواز شهرداریکنیم تا اهواز حداقل شاخصه ها را در حوزه ی مسیرهای ارتباطی به دست بیاورد. معاون فنی و عمرانی 

توسط سازمان عمران افزایش  آسفالتمناطق متعددی از شهر اهواز در چهل روز گذشته اشاره کرد و گفت: تولید  آسفالتبه 

فعال هستند و 7،  2، ۸، 3، 6سازمان عمران اکنون در مناطق مختلف شهر از جمله مناطق چشمگیری داشته است و اکیپهای 

 اهواز شهرداررا در پی داشته است و تاکید  شهروندانجدید مشغولند که این امر رضایتمندی  آسفالتبه انجام عملیات ترمیم یا 

ظیری در شهر اهواز است و مشکل معابر را به صورت اساسی در روز است که مطمئنا این اتفاق بی ن آسفالتبر تولید سه هزار تن 

برطرف می کند. در ادامه سردار یوسفی معاون هماهنگ کننده قرارگاه منطقه کربال ضمن تقدیر و تشکر از فعالیتهای ارزنده 

ی میان مسئوالن است در مرز چذابه گفت: از افتخارات استان خوزستان وجود همدلی و هم صدایی به لحاظ ایمان اهواز شهرداری

که امسال با وجود این همدلی، مراسم اربعین آسانتر و با شکوه هر چه بیشتر برگزار خواهد شد. وی با تاکید بر فضا سازی هرچه 

جهت ارائه خدمات هرچه بهتر به زائران قابل تقدیر  اهواز شهرداریبیشتر جهت برگزاری مراسم اربعین اظهار داشت: تالشهای 

عا خداوند این توفیق را نصیب ما کرده که هرکسی به سهم خویش باری از روی این شهر برداریم. وی در خاتمه از است که قط

در پایانه مرزی چذابه و خدمت به زاذرین حسینی تقدیر و اظهار امیدواری کرد که همه این تالش ها  اهواز شهرداریتالشهای 

 به رفاه و آسایش زائران منجر شود.



 

 

 

 

 

 

 

 

4۸ 

 

  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز خبر داد:

 هزار گیاه کنوکارپوس متداخل با شبکه برق در اهواز20هرس حدود 

  1396آبان  14یکشنبه  12:00 - ایسنا

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: با هماهنگی های انجام گرفته با مدیریت 

هزار درخت کنوکارپوس و شاخ و برگ 20تا کنون حدود  اهواز شهرداریبحران استان و 

 کرده ایم. هرسمتداخل آن ها با شبکه های را 

حسن کریمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای رویارویی با بحران های احتمالی 

در شهر اهواز در زمستان و به خصوص در هنگام بارندگی و وزش باد شدید، با هماهنگی 

ته شاخ و برگ متداخل درختان با شبکه های برق قطع شد. وی افزود: در راستای پایداری شبکه برق و رفع های انجام گرف

مشکالت احتمالی ضرورت دارد تا درختانی که به شبکه های برق برخورد می کنند قطع شوند تا شاهد وقوع حادثه و بروز 

توزیع نیروی برق اهواز تصریح کرد: با هماهنگی های انجام  مشکالتی برای شبکه های برق در اهواز نباشیم. مدیرعامل شرکت

هزار درخت کنوکارپوس و شاخ و برگ متداخل آن ها با شبکه 20تا کنون حدود  اهواز شهرداریگرفته با مدیریت بحران استان و 

شبکه و رفع موانع احتمالی  های را قطع کرده ایم. کریمی عنوان کرد: همچنین به منظور پایداری هرچه بیشتر شبکه، آماده کردن

هزار ولت و نصب کلیدهای جداساز 33شرکت توزیع برق اهواز به نصب کتون فیوزهای سیلیکونی، نصب جداساز بر روی خطوط 

گازی به منظور کوتاه کردن زمان خاموشی ها اقدام کرده است. وی خاطرنشان کرد: اقدامات انجام گرفته در شرکت توزیع برق 

 ر آماده سازی هرچه بهتر شرایط برای فصل بارندگی و فصل گرم سال آینده است. انتهای پیاماهواز به منظو

  سایت های دیگر:

 1396آبان  14یکشنبه  13:21 - باشگاه خبرنگاران

 هزار اصله کنوکارپوس در اهواز هرس شد 20

 1396آبان  15دوشنبه  07:41 - ایران آنالین

 هزار درخت منجر شد 20اتصال شبکه برق در اهواز به قطع 

http://www.isna.ir/news/96081408236/%D9%87%D8%B1%D8%B3-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://www.yjc.ir/fa/news/6309862/20-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%AF
http://www.ion.ir/News/278758.html
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 حادثه دوباره در منبع آب اهواز

  1396آبان  09سه شنبه  14:06 - ایرنا

رئیس روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز  -رنا ای -اهواز 

بختیاری منطقه منبع آب اهواز باعث آسیب  2گفت: ریزش یک مسیر تردد در خیابان 

 دیدن یک کودک شد.

 اهواز شهرداریرئیس روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  -ایرنا  -اهواز 

بختیاری منطقه منبع آب اهواز باعث آسیب  2دد در خیابان گفت: ریزش یک مسیر تر

 دیدن یک کودک شد.

http://www.irna.ir/khuzestan/fa/News/82714663/
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 مدیر روابط عمومی آتش نشانی اهواز:

 وی پله مانند کوه منطقه منبع آب اهواز ریزش کردبخشی از سک

  1396آبان  09سه شنبه  13:44 - خبرگزاری تسنیم

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: بخشی 

در مسیر کوه در منطقه منبع آب اهواز به صورت از سکوی پله مانند که برای تردد افراد 

 غیرایمن، غیرمجاز و خطرساز ساخته شده بود ریزش کرد.

گفت: بخشی  اهواز شهرداریمدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

از سکوی پله مانند که برای تردد افراد در مسیر کوه در منطقه منبع آب اهواز به صورت 

 رمجاز و خطرساز ساخته شده بود ریزش کرد.غیرایمن، غی

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/09/1561299/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 یک مصدوم بر اثر ریزش کوه در منبع آب اهواز

  1396آبان  09 سه شنبه 13:41 - باشگاه خبرنگاران

گفت: بر اثر  اهواز شهرداریمدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

 ریزش پله در منطقه منبع آب اهواز یک نفر مصدوم شد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز ، مقصود حق شناس مدیر 

 45:11گفت: ساعت  اهواز شهرداریروابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

امروز تخریب پله ای که برای رفت و آمد اهالی محل در منطقه منبع آب اهواز در دامنه 

فرد مصدوم را به بیمارستان منتقل کردند. مدیر  شهرونداندیدگی یک نفر شد. وی افزود: کوه تعبیه شده بود موجب آسیب 

گفت: نیرو های آتش نشانی و خدمات ایمنی شهری در محل  اهواز شهرداریروابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

حادثه حاضرشدند و با نوار کشی منطقه خطر را مشخص کردند. پله ریزش شده فاقد حفاظ و ایمنی و دستگیره بود. حق شناس 

کردند و به  افزود: بخشی از منطقه منبع آب کوه بود و افراد طی سال های گذشته اقدام به ساخت وساز منزل در این نواحی

صورت پله کانی کوه را تراشیده و راه ارتباطی برقرار کردند که با توجه به پیش رو بودن فصل سرما و بارندگی امکان رخ داد 

در پایان بیان کرد:  اهواز شهرداریحادثه در مناطق مذکور وجود دارد . مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

ن است فاجعه ای را شاهد باشیم و جلوگیزی از آن مستلزم همکاری نهاد های مربوطه می باشد. انتهای در صورت غفلت ممک

 پیام/م بازهم حادثه در منبع آب اهواز

http://www.yjc.ir/fa/news/6303449/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 معاون خدمات شهری شهرداری اهواز:

 منازل همجوار حادثه انفجار گاز در اهواز در خطرند

  1396آبان  0۸دوشنبه  11:26 - ایسنا

با اشاره به وضعیت غیرایمن خانه های همجوار  اهواز شهرداری شهری خدماتمعاون 

ل حادثه دیده انفجار گاز در کوی رمضان اهواز، گفت: باید برای این منازل فکر مناز

 عاجلی شود.

علیرضا عالی پور در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظها کرد: بر اساس آمار ارائه شده از 

نیز قرار دارد،  اهواز شهرداریخوزستان که مورد تأیید  شهرسازیسوی اداره کل راه و 

واحد مسکونی پرخطر در منبع آب و کوی رمضان وجود دارد که جزو سکونت گاه های غیررسمی و بافت فرسوده  ۸1۸بیش از 

اهواز محسوب می شوند. وی با اشاره به حادثه انفجار گاز در یک منزل مسکونی در کوی رمضان اهواز و تخریب سه واحد 

حصیرآباد  3منبع آب که در واقع در خیابان  17این حادثه در یکی از منازل مسکونی خیابان  مسکونی در پنجم آبان ماه افزود:

گفت: منازل این خیابان نیز به صورت تصرفی احداث شده اند و دارای تمامی  اهواز شهرداری شهری خدماتاست، رخ داد. معاون 

ی، ناپایداری و ریزدانگی هستند و عالوه بر این شاخصه های بافت فرسوده و سکونت گاه های غیررسمی یعنی عدم دسترس

وضعیت غیرایمنی دارند که این منازل را در برابر سوانح و بالیای طبیعی نظیر زلزله و حوادث غیرعمد مانند آتش سوزی و 

ه در شامگاه روز آبگرفتگی آسیب پذیر کرده است. عالی پور بیان کرد: بر اثر انفجار گاز در یکی از منازل مسکونی این خیابان ک

جمعه رخ داد، دیوار برخی منازل این خیابان ترک برداشت و بنابراین برای ایمنی این منازل باید فکر عاجلی شود که با توجه به 

اینکه این واحدهای مسکونی در بخش جنوبی تپه های کارون قرار گرفته و تمامی شاخص های بافت فرسوده را دارند، می توانند 

ویژه نوسازی بافت های فرسوده استفاده کنند. وی ادامه داد: پیشنهاد ما نوسازی منازل پرخطر این خیابان با استفاده از تسهیالت 

واحد  ۸1۸از این تسهیالت است. ستاد ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی باید به این منازل که جزو آن 

وضعیت این خیابان از نظر مسیر دسترسی به گونه ای بود که در روز جمعه،  مسکونی پرخطر نیستند، توجه ویژه داشته باشد.

 کار امدادرسانی را با مشکل و کندی مواجه کرده بود و دستگاه های امدادرسان در تردد دچار مشکل شده بودند. انتهای پیام

  سایت های دیگر:

 1396آبان  0۸دوشنبه  12:31 - باشگاه خبرنگاران

 واحد مسکونی پر خطر در منبع آب و کوی رمضان ۸00وجود بیش از 

http://www.isna.ir/news/96080804495/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.yjc.ir/fa/news/6301737/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-800-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 الم علت انفجار مرگبار در اهوازاع

  1396آبان  07یکشنبه  11:03 - ایران آنالین

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز گفت: انفجار ناشی از نشت گاز شهری 

 در منزل علت حادثه بوده است.

 3ایران آنالین / بر اثر انفجار در یک واحد مسکونی واقع در منطقه کوی رمضان اهواز 

منزل مجاور تخریب شد. حجم تخریب به میزانی بود که برخی از ساکنان منازل  4الی 

 4مصدوم و  5آبان ماه رخ داد،  5در زیر آوار گرفتار شدند. این حادثه که شامگاه جمعه 

 کشته برجای گذاشت. 

 

حصیرآباد است که به منطقه کوی رمضان متصل  3الیپور در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه حادثه در امتداد خیابان ع

 می شود، رخ داده است اظهار داشت: این منازل از مصادیق بافت فرسوده و اغلب منازل به صورت تصرفی ساز هستند. 

 

جامع شهرسازی ساخته نشده و برخی از آنها در کاربری های مرتبط با منابع  وی افزود: همچنین این منازل بر اساس طرح

 طبیعی و فضای سبز احداث شده اند. 

 

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز با بیان اینکه برخی از این منازل در کاربری های غیرمجاز به صورت تصرفی 

ترسی و ناپایدار و از همه مهمتر غیرایمن هستند به طوری که با کوچکترین ساخته شده اند، بیان کرد: این منازل دچار عدم دس

 اتفاقی منجر به تلفات جانی و مالی می شود. 

 

 وی درباره علت حادثه گفت: انفجار ناشی از نشت گاز شهری در منزل علت حادثه بوده است./تسنیم 

 

 کلمات کلیدی 

 

 علت حادثه انفجار در منطقه کوی رمضان اهواز

http://www.ion.ir/News/276102.html
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

  سایت های دیگر:

 1396آبان  07یکشنبه  11:30 - شهر فردا

 علت حادثه انفجار در منطقه کوی رمضان اهواز مشخص شد

 1396آبان  07یکشنبه  13:30 - بدر پرس
 رست معاونت شهرداری اهوازگفت :سرپ

 علت حادثه انفجار در منطقه کوی رمضان اهواز مشخص شد

http://shahrefarda.ir/fa/news/56581/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF
http://badrpress.ir/fa/news/32830/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 امروز پنجشنبه صورت گرفت؛

یعتی از پروژه های شهرداری اهواز و پایانه مرزی شلمچه/برخی با بازدید شر

 هیاهو دنبال جو سازی هستند

  1396آبان  04پنجشنبه  1۸:41 - ایلنا

آبانماه از چندین پروژه شهرداری اهواز و همچنین  4اندار خوزستان امروز پنجشنبه است

 از پایانه مرزی شلمچه بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، غالمرضا شریعتی در حاشیه بازدید از پروژه های 

گفت: از بدو  عمرانی شهرداری اهواز در مورد ارزیابی خود از روند پیشرفت این پروژه ها

انتصاب آقای کتانباف به عنوان شهردار اهواز پروژه های شهرداری جان تازه ای به خود 

 گرفته اند و به سرعت در حال پیشرفت است. 

 

شریعتی افزود: شهردار اهواز با جدیت پیگیر روند پیشرفت پروژه هاست و حجم بکارگیری نیروی انسانی و ماشین آالت سبک و 

 ژه های عمرانی نشان از اهتمام نسبت به اتمام به موقع پروژه های عمرانی است . سنگین در پرو

 

استاندار خوزستان عنوان کرد: امیدواریم در حد توانمان عقب ماندگی در پیشرفت پروژه های عمرانی شهرداری جبران شود و 

 این پروژه ها در اسرع وقت به نتیجه برسند. 

 

عتباری این پروژه ها و حمایت استانداری از پروژه های عمرانی شهرداری یادآور شد: استانداری شریعتی با اشاره به مشکالت ا

همیشه برای حمایت از شهرداری اعالم آمادگی کرده است، هر چقدر انگیزه و تحرک در دستگاه اجرایی شهرداری را شاهد باشیم 

 آمادگی برای کمک در رفع مشکالت را بیشتر خواهیم داشت. 

 

اندار خوزستان تصریح کرد: کمک های مالی به پروژه های شهرداری از محل ارزش افزوده انجام شده است، همچنین از محل است

 اعتبارات عمرانی بنا بر توافقات انجام شده کمک های قابل مالحظه ای را برای شهرداری در حوزه های عمرانی خواهیم داشت. 

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-94/551460-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%84%D9%85%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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های تقاطع غیر همسطح شهید بندر )چهارشیر( ، پروژه گلف، پل و جاده دسترسی  گقتنی است استاندار خوزستان از پروژه

زردشت و جاده کمربندی حدفاصل پل ششم تا جاده گلستان بازدید به عمل آورد و ضمن رضایت از روند پیشرفت پروژه های 

 شهرداری اهواز دستوراتی در برای تسریع در اجرای این پروژه ها صادر کرد. 

 

 خوزستان، همچنین ظهر امروز با حضور در پایانه مرزی شلمچه، از روند تردد زائران اربعین حسینی، بازدید بعمل آورد.  استاندار

 

شریعتی در حاشیه ی این دیدار در جمع خبرنگاران گفت: عده ای به دنبال هیاهو هستند، با ایجاد هیاهو هیچ مشکلی حل نمی 

 د بیکاری در استان را کاهش دهیم. شود، ما در این مدت توانسته ایم درص

 

وی افزود: هرچند نمی خواهم در این فضای ایجاد شده در آستانه ی اربعین حسینی این مطالب را عنوان کنم، ولی باید بدانید 

 که ما در چه وضعیتی این دولت را تحویل گرفتیم، هرچند هنوز هم به شرایط مطلوب خود نرسیده ایم. 

 

هزار نفر در فاز دوم پاالیشگاه آبادان اشاره کرد و افزود: این فرصت را چه کسی به  ۸به ایجاد اشتغال حدود استاندار خوزستان 

وجود آورد؟ مگر همین دولت نبود؟ آنوقت کسانی با فحاشی می خواهند خدمات این دولت را نادیده بگیرند. ما زمانی که آمدیم، 

 کاهش یافته است.  14.4درصد به درصد بود، ولی امروز این  25.7درصد بیکاری 

 

استاندار خوزستان افزود: فاز دو پاالیشگاه آبادان تا همین مرحله به برکات برجام بوده که فایناس خارجی متقبل شده در فاز اول 

 میلیارد دالر سرمایه گذاری کند.  1.7میلیارد دالر و در فاز دوم  1.3

 

اشتغال فاز اول و دوم و سوم فاز دوم پاالیشگاه آبادان متعلق به متقاضیان آبادان و  شریعتی عنوان نمود: دستور داده ام اولویت

 خرمشهر باشد. بعد از آن اگر تقاضایی نبود، آن وقت از جاهای دیگر استان، نیرو جذب کنند. 

 

اطالعات غلطی باشد که  شریعتی اعتراض و انتقاد را از حقوق شهروندی دانست ولی تأکید نمود که نباید مبنای این اعتراضات

 توسط افرادی با نیت خاصی ارائه می شود.

  سایت های دیگر:

 1396آبان  06شنبه  12:54 - خبر آنالین

 بازدید استاندار خوزستان از طرح های شهرداری اهواز

 1396آبان  04پنجشنبه  20:43 - تابناک خوزستان
 استاندار خوزستان در بازدید از پروژه های عمرانی:

 اهواز جان تازه ای گرفته است پروژه های شهرداری

http://www.khabaronline.ir/detail/721716
http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/515124/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
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 معاون خدمات شهری خبر داد :

 اقدامات قبل از نخستین بارش باران پاییزی

  1396مهر  2۸جمعه  15:52 - بدر پرس

 20درختان کنوکارپوس تا  هرسبا بیان این که  اهواز شهرداری شهری خدماتمعاون 

روز آینده پایان خواهد یافت گفت: براساس برنامه ریزی ها تا پیش از نخستین بارش 

 د شد.خواهن هرسهزار اصله درخت کنوکارپوس  200پاییزی در اهواز بیش از 

به گزارش بدر پرس ،علیرضا عالی پور ، با اشاره به انتقادات اخیر رییس مرکز بهداشت 

درختان  هرس، اظهار کرد: اهواز شهرداریکنوکارپوس توسط  هرسخوزستان از روند 

 هرسعملیات روز آینده به اتمام خواهد رسید. وی ادامه داد:  20کنوکارپوس به صورت ویژه در حال اجرا است و حداکثر تا 

قرار گرفت. همچنین پیرو مصوبات ستاد  اهواز شهرداریدرختان کنوکارپوس از شهریور امسال در دستور کار تمامی مناطق 

تصریح کرد: همان گونه  اهواز شهرداری شهری خدماتاین درختان به صورت ویژه دنبال شد. معاون  هرساستقبال از مهر نیز 

کنوکارپوس تاکید کرد، این موضوع را در دستور کار قرار  هرسبهداشت استان بر پیگیری ویژه که استاندار خوزستان در شورای 

این  هرسکرده اند و عملیات  هرسهزار اصله کنوکارپوس را  100دادیم. شهرداری و شرکت توزیع برق در مجموع تا امروز 

درختان  هرسعالی پور عنوان کرد: با توجه به مصوبه ویژه ستاد بحران خوزستان در زمینه درختان همچنان در حال انجام است. 

کنوکارپوس، اکیپ های ویژه ای را در مناطق مختلف شهرداری به ظرفیت های قبلی اضافه کردیم. به این ترتیب تعداد اکیپ 

یشتری انجام شود. وی ادامه داد: با توجه به دو برابر این درختان با سرعت ب هرسها به دو برابر افزایش یافته است تا عملیات 

کنوکارپوس  هرسروز آینده و پیش از آغاز اولین بارش پاییزی عملیات  20در سطح مناطق ظرف  هرسشدن اکیپ های ویژه 

م بر همچنان معتقدی اهواز شهرداری شهری خدماتهزار اصله کنوکارپوس پایان خواهد یافت. معاون  200بیش از  هرسبا 

اساس تحقیقات انجام شده توسط اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز و نیز نظرات برخی کارشناسان نفتی درخت کنوکارپوس 

 ایجاد نخواهد کرد. شهروندانهیچ گونه تهدیدی از نظر بروز تنگی نفس و مشکالت تنفسی برای 

  سایت های دیگر:

 1396مهر  29شنبه  13:50 - رهیاب
 معاون خدمات شهری خبر داد :

 هزار اصله کنوکارپوس تا قبل از نخستین بارش پاییز 200هرس بیش از 

http://badrpress.ir/fa/news/32553/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C
http://rahyabnews.com/fa/news/142485/%D9%87%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2
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لزوم تسریع در هرس درختان کونوکارپوس درخوزستان تا پیش از آغاز 

 بارندگی

  1396مهر  26چهارشنبه  14:32 - ایرنا

 هرسمعاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بر لزوم تسریع در  -ایرنا  -اهواز 

درختان کونوکارپوس با همکاری شهرداری ها و سایر ارگان های مربوطه در خوزستان 

 تا پیش از آغاز بارندگی ها تاکید کرد.

ارشنبه در نشست شورای سالمت و امنیت به گزارش ایرنا دکتر شکراله سلمان زاده چه

غذایی در سرسرای اداری استانداری خوزستان اظهار کرد: در شورای هماهنگی مدیریت 

اقدام کرده و  هرسشهریور مصوب شد تمام شهرداری ها به ویژه اهواز و آبادان و خرمشهر نسبت به شروع  25بحران در تاریخ 

و مشارکت از سایر ارگان ها به اتمام برسانند. وی افزود: بازرسی ها توسط تیم بازرسی  حداکثر تا پایان مهر با بسیج امکانات

مشترک صورت گرفته و ازطریق مکاتبات با شهرداری تذکرهای الزم داده شده که کارها به خوبی پیش نمی رود. سلمان زاده 

ونوکارپوس به خوبی انجام نشده و درختان این مناطق درختان ک هرسادامه داد: در برخی از مناطق اهواز از جمله در مرکز شهر، 

شبیه به جنگل شده که البته شهرداری کار را شروع کرده ولی نیاز به مشارکت سایر دستگاه های مربوطه دارد. رییس مرکز 

زودتر نشده اند و باید هر چه  هرسبهداشت خوزستان گفت: درختان ادارات و مناطق شرکت نفت و پردیس دانشگاه چمران 

هزار ماسک  2اقدام شود چون فرصت زیادی وجود ندارد. وی در خصوص اقدامات دانشگاه علوم پزشکی اهواز اظهار کرد: تهیه 

، پیش بینی اعتبار برای چهار هزار ماسک دیگر، برگزاری کالس های آموزشی در سطح بیمارستان ها، تهیه بسته 95تنفسی ان 

تامین داروهای مورد نیاز از جمله این اقدامات است. ** میزان بروز بیماری سال در  های آموزشی برای مراکز بهداشتی و

درصد  95هزار نفر است سلمان زاده در خصوص وضعیت بیماری سل در ایران و خوزستان نیز گفت:  100در  10خوزستان 

در  10و خوزستان  16، ایران 142جهان  موارد بروز سال در کشورهای فقیر و در حال توسعه است و میزان بروز این بیماری در

درصد، کم کردن مرگ  90هزار نفر است. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز افزود: کاهش میزان بروز بیماری تا  100

ان درصد و به صفر رساندن انگ اجتماعی و خانوارهایی که با هزینه سنگین روبه رو هستند از جمله اهداف متولی 95و میر تا 

است. وی بیان کرد: میزان بروز سل در زندان ها رو به کاهش است و پروتکل های درمانی و تشخیصی  2035بهداشتی تا سال 

در زندان ها به خوبی انجام می شود. سلمان زاده ادامه داد: داروهای خوب و موثری به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار می 

تماعی نیاز دارند؛ البته بیماری سل پیچیدگی های خاص خود را دارد و حتی به عنوان بیماری گیرد اما بیماران به حمایت اج

اجتماعی نیز یاد می شود. رییس مرکز بهداشت خوزستان گفت: در حوزه سالمت امکانات تشخیصی برای سل وجود دارد و 

اما کنترل سوء تغذیه و حمایت های اجتماعی  سال به صورت رایگان است 2ماه و برای مقاومت نسبت به درمان  6درمان برای 

http://www.irna.ir/khuzestan/fa/News/82700462/
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درختان کونوکارپوس از  هرسنیز اظهار کرد:  اهواز شهرداری شهری خدماتهمکاری همگانی می طلبد. قائم مقام معاونت 

دستگاه  26دستگاه از شرکت نفت و  2گروه چهار نفره، هشت دستگاه باالبر استیجاری شهرداری و  27شهریور با تشکیل 

، تعداد کل درختان کونوکارپوس سبز فضایی آغاز شد. محمد حسین عبیات ادامه داد: بر اساس برآورد سازمان پارک ها و کمپرس

هزار اصله است.  120هزار اصله و در مسیر فرعی و محالت حدود  375در مسیرهای اصلی و نقاط شناسنامه دار در سطح اهواز، 

کردیم که ازاین تعداد درختان به ندرت درختی وجود دارد که امسال به گلدهی  هرس هزار اصله را 120وی افزود: پارسال حدود 

 فضایشده است عبیات گفت: بر اساس پایش آمار سازمان پارک ها و  هرسهزار اصله نهال کونوکارپوس  46رسیده باشد. ** 

هزار اصله نهال نیز از ابتدای امسال تاکنون  52شده است. حدود  هرسهزار اصله نهال تا امروز  46اهواز و گزارشات مکتوب،  سبز

فرم دهی شده است. وی بیان کرد: بر اساس پیش بینی سازمان پارک ها، برای رسیدن به این هدف که احتمال خطر گلدهی به 

رت مجزا شوند. وی اضافه کرد: بر اساس تفاهم نامه با شرکت برق، این ارگان به صو هرسهزار نهال دیگر باید  25حداقل برسد 

هزار اصله درخت است و پیش بینی می شود تا پیش  35درختان مرتبط با شبکه برق است که برآورد این شرکت،  هرسدر حال 

از بارش نگرانی خاصی نباشد. عبیات گفت: براساس نظارت سازمان پارک ها، فصل گرم باعث گل ندادن به موقع درختان 

افزود: بر  اهواز شهرداری شهری خدماتگلدهی نرسیده اند. قائم مقام معاونت کونوکارپوس شده و قسمت اعظم درختان به 

صادر شده مناطق ملزم شدند تنها درختانی که احتمال گلدهی  اهواز شهرداریاساس دستورالعملی که از دیروز به همه مناطق 

زستانی همزمان با نخستین باران خو شهروندانیا در حال گلدهی هستند هدف قرار دهند. بر اساس این گزارش، تنگی نفس 

هزار مراجعه به مراکز درمانی به دلیل مشکالت تنفسی اتفاق  60بیش از  1394آغاز شد و تا سال  1392های پاییزی از سال 

گزینه به عنوان عامل این تنگی نفس ها بررسی شد و چهار احتمال مشعل های چاه های نفت، سوزاندن مزارع  1۸افتاده است. 

سوزاندن زباله و گرده های گیاهی به عنوان عامل تنگی نفس معرفی شده و دانشگاه علوم پزشکی اهواز در آخرین اعالم  نیشکر،

نظر، گرده های گیاه کونوکارپوس را به عنوان عامل اصلی این نفس تنگی ها معرفی کرد. اسماعیل ایدنی رییس سابق دانشگاه 

 70درختان  هرسر مراجعه بیماران تنفسی به دنبال نخستین بارندگی های پائیزی، با علوم پزشکی اهواز پارسال اعالم کرده آما

خبرنگار: خاطره غفاری ** انتشار دهنده: عبدالحمید راجی ارتباط با سردبیر  6037 /3004درصد کاهش یافته است.  ۸0تا 

newsroom@irna.ir تماس بی واسطه با مسئولین 
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 رئیس شورای شهر اهواز:

 میلیارد تومان بدهی دارد 600شهرداری اهواز 

  1396مهر  25سه شنبه  0۸:03 - خبرگزاری مهر

لیارد تومان می 600رئیس شورای شهر اهواز گفت: شهرداری اهواز در حالی دارای  -اهواز

 میلیارد تومان بود. 650بدهی است که بودجه عمرانی آن در سال گذشته 

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدجعفر فلسفی شامگاه گذشته در هشتمین جلسه شورای 

شهر اهواز با بیان این مطلب که تکیه به درآمدهای عادی شهرداری اتفاق خاصی را برای 

با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد باید در طول شهر رقم نخواهد زد، اظهارکرد: 

 عمر شورای پنجم در تالش برای پرداخت این بدهی ها باشیم. 

 

میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: در حالی این میزان بدهی در شهرداری وجود دارد که  600وی، بدهی های شهرداری اهواز را 

 ان بود. میلیارد توم 650بودجه عمرانی سال گذشته

 

عضو شورای شهر اهواز تاکید کرد: پرداخت این بدهی ها و ایجاد شرایط رضایت بخش برای مردم نیاز به ایجاد منابع جدید 

 درآمدی دارد و در این زمینه تالش هایی صورت گرفته است. 

 

میلیارد  300شور برای تامین فلسفی به پیگیری های شهرداری و شورای شهر برای امضای تفاهم نامه با یکی از بانک های ک

تومان اعتبار اشاره کرد و گفت: در صورتی که این اعتبار به شهرداری اهواز اختصاص پیدا کند مطمئنا بخش مهمی از نگرانی 

 های مالی برای انجام فعالیت ها در شهر رفع خواهد شد. 

 

شرکت اتوبوسرانی شهرداری در زمینه حق بیمه  رئیس شورای شهر اهواز در بخش دیگری از سخنان خود به مشکالت کارکنان

تحت  95و  94برای بازنشستگی آنها اشاره کرد و افزود: بازنشستگی تعداد قابل توجه ای از کارکنان این شرکت در سال های 

 ار کرده است. عنوان مشاغل سخت و زیان آور شهرداری اهواز را مبلغی بالغ بر چهار میلیارد تومان به بیمه تامین اجتماعی بدهک

 

وی ادامه داد: این مبلغ قرار بود به صورت اقساط پرداخت شود و قسط خرداد ماه آن نیز واریز شده است اما تامین اجتماعی 

برای مابقی بدهی درخواست چک کرده است و با توجه به اینکه شهرداری نمی تواند اقدام به صدور چک کند، باید بدهی 

http://www.mehrnews.com/news/4116306/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 از مسیر مذاکره و توافقی دیگر انجام شود.  شهرداری به تامین اجتماعی

 

 فلسفی بیان کرد: شهردار اهواز طی روزهای آینده با مدیرکل تامین اجتماعی استان در این خصوص دیدار خواهد کرد.

  سایت های دیگر:

 1396مهر  25سه شنبه  :5313 - شهردار آنالین

 میلیارد تومانی شهردار اهواز 600بدهی 

 1396مهر  25سه شنبه  0۸:25 - هفت روز خبر
 رئیس شورای شهر اهواز:

 میلیارد تومان بدهی دارد 600شهرداری اهواز 

 1396مهر  25سه شنبه  0۸:2۸ - عصر اهواز

 میلیارد تومان بدهی دارد 600شهرداری اهواز 

 1396مهر  25سه شنبه  11:42 - شهر فردا

 میلیارد تومان بدهی دارد 600شهرداری اهواز 

 1396مهر  26چهارشنبه  0۸:32 - انهاهمشهری است

 میلیارد تومان بدهی دارد 600شهرداری اهواز 

http://www.shahrdaronline.com/view-42643.html
http://7roozkhabar.ir/1396/07/25/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF/
http://asrahwaz.ir/fa/news/48873/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF.html
http://shahrefarda.ir/fa/news/55310/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://ostani.hamshahrilinks.org/Ostan/Iran/Khouzestan/Contents/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://ostani.hamshahrilinks.org/Ostan/Iran/Khouzestan/Contents/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://ostani.hamshahrilinks.org/Ostan/Iran/Khouzestan/Contents/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 د؛در هشتمین جلسه شورای شهر اهواز بررسی ش

 یک تفویض اختیار دیگر به شهرداری

  1396مهر  25سه شنبه  01:11 - عصر اهواز

مهرماه( با دستور کار الیحه موافقنامه همکاری قرارگاه  24هشتمین جلسه علنی شورای شهر اهواز بعد از ظهر امروز دوشنبه )

در صحن شورا  اهواز شهردارو بررسی ایراد فرمانداری نسبت به مصوبه تفویض اختیار به  اهواز شهرداریخاتم االنبیای سپاه با 

 برگزار شد.

 موضع و هتاکانه اظهارات به اشاره با جلسه این ابتدای در فلسفی محمدجعفر –امتیاز خبر: از تعداد رای دهندگان عصراهواز 

 ترامپ سخنان این: کرد اظهار اخیر روزهای در ایران اسالمی جمهوری برابر در آمریکا جمهور رییس آمیز توهین مجدد گیری

از واکنش های جهانی را به دنبال داشت و مجددا اثبات کرد که آمریکایی های قابل اعتماد نیستند و میخواهند با مسائل  موجی

کشورهایی که به گمان آنها باید زیرمجموعه آمریکا باشد، با موضع قلدرمآبانه و ظلم خواهانه برخورد می کنند. وی ادامه داد: 

رفتارها را داده است و نوع نگاه امام به مسائل اینچنینی از اوالیل انقالب اسالمی و ایشان به حضرت امام خمینی پاسخ تمام این 

ویژه در اواخر عمر به طور صریح برای ما روشن کرده که تا آخر خط با این برخوردها چه رفتاری داشته باشیم. همه ما شاهد 

مه به پایبندی ایران به این توافقنامه واقف هستند. رئیس حسن نیت جمهوری اسالمی نسبت به توافقنامه برجام بودیم و ه

شورای اسالمی شهر اهواز در ادامه به بیان خط مشی و سخنانان امام خمینی در مورد کشور آمریکا و سایر قدرت های استبکاری 

ول نکنیم قطعا آمریکا و پرداخت و تصریح کرد: امام خمینی می فرمایند تا زمانی که ما از ارزش ها و معنویات الهی مان عد

دشمنان ما دست بردار نخواهند بود و چه بخواهیم و چه نخواهیم صهیونیست ها، آمریکا و شوروی در تعقیب ما خواهند بود تا 

هویت دینی و شرافت مذهبی ما را لکه دار کنند. فلسفی با تأکید بر اهیمت این سخنان امام خمینی افزود: این فرمایشات امام 

ساس و زیبا و غنی هستند و چارچوب، سیاست ها، اصول و مبانی را برای ما روشن و مشخص کرده است و امیدوارم در بسیار ح

مواقع اینچنینی به آنها استناد کنیم. تمام فشارهای بین المللی که به ایران وارد می شود قصد شکاف اجتماعی در کشور را دارند 

یاری از مشکالتی که اکنون دامنگیر کشور شده است را نداشتیم. وی برگزاری نشست و اگر این فشارها وجود نداشت، قطعا بس

ها و بازدیدهای مختلف توسط کمیسیون های شورا را رویه ای بسیار خوب دانست و با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این روند 

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا و بیان کرد: این امر نشانگر جدیت شورا در امر نظارت است. روز گذشته اعضای 

http://asrahwaz.ir/fa/news/48812/%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html
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از برخی نقاط شهر بازدیدهایی داشتند. رئیس شورای اسالمی شهر اهواز با  معماریو  شهرسازیامروز هم کمیسیون عمران، 

 اتوبوسرانیدر جلسات اخیر شورا گفت: پرسنل  اهواز شهرداری اتوبوسرانیاشاره به حضور جمعی از پرسنل بازنشسته سازمان 

تحت عنوان مشاغل سخت و زیان آور بازنشست شدند. در این نوع بازنشستگی باید چهار درصد  95و سال  94اهواز در سال 

بابت کار سخت و زیان آور به این افراد تعلق بگیرد که پرداخت این مبلغ، حواشی خاصی را تاکنون به همراه داشته است. فلسفی 

ت این چهار درصد، پنج میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است. بنا بود این بدهی ادامه داد: در حال حاضر شهرداری باب

میلیون تومانی پرداخت شود. قسط خرداد ماه نیز پرداخت شد. اما اکنون تأمین اجتماعی برای  500به صورت اقساط ماهیانه 

لحاظ قانونی شهرداری اجازه ندارد چک بدهد، باید مابقی طلب خود درخواست چک کرده است. وی افزود: با توجه به اینکه از 

برای پرداخت بدهی شهرداری به تأمین اجتماعی یک توافق صورت بگیرد. در آخرین تماسی که با شهردار در این خصوص 

د این گفت که اول ماه بعد جلسه ای با مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان برای اخذ تصمیم نهایی در مور کتانبافداشتیم، آقای 

بدهی خواهد داشت تا نحوه پرداخت این تعهد شهرداری مشخص شود. انشاءاهلل باید در این زمینه تفاهمی صورت بگیرد. رئیس 

شورای اسالمی شهر اهواز با بیان اینکه بدهی شهرداری به تأمین اجتماعی باید با هر شیوه ای چه تهاتر و چه شیوه های مالی 

و چه با استفاده از  کتانبافأمین اجتماعی باید پیشنهاد شهرداری را قبول کند چه با اعتبار آقای پرداخت شود، گفت: باالخره ت

دارم مطمئنم این  کتانبافقول پیگیری این مسأله را داده است و با شناختی که از آقای  کتانبافشیوه های مالی موجود. آقای 

گفتم که اطمینان داشته باشید این مساله پیگیری می شود و این کار  چندین بار اتوبوسرانیاتفاق خواهد افتاد. من به پرسنل 

و مجموعه شهرداری قرار دارد، تصریح کرد: در  کتانبافهم انجام شود. فلسفی با بیان اینکه واقعا فشار سنگینی بر دوش آقای 

سال به پرداخت این بدهی ها بپردازیم. میلیارد تومان بدهی دارد. با این حساب باید در این چند  600حال حاضر شهرداری حدود 

میلیارد تومان بود. در این زمینه آقای  650مگر کل بودجه عمرانی شهرداری چقدر است؟ سال گذشته بودجه عمرانی شهرداری 

و  کار سختی در پیش دارد و از طرفی هم می خواهد کار بکند. وی ادامه داد: اینکه بنا باشد هیچ کاری انجام ندهیم کتانباف

فقط بدهی ها را بپردازیم، منطقی نیست. دغدغه شورا و شهرداری، مهیا شدن شرایطی است که منجر به رقم خوردن اتفاقات 

بر تعریف منابع جدید درآمدی برای شهرداری است. رئیس شورای اسالمی شهر اهواز  کتانبافخوبی در شهر بشود و تالش آقای 

میلیارد تومان اعتبار به شهرداری تزریق شود،  300قاد تفاهم نامه با بانک شهر است تا عنوان کرد: شهردار در حال پیگیری انع

مگر گشایشی صورت بگیرد. اکتفا به درآمدهای عادی شهرداری، هیچ اتفاقی را رقم نخواهد زد. به گزارش ایسنا؛ محمدهادی 

اهواز نسبت  اتوبوسرانیرسنل بازنشسته سازمان قنوات منشی اول شورای اسالمی شهر اهواز نیز در خصوص اعتراض جمعی از پ

در کمیته مشاغل سخت  اتوبوسرانیبه عدم تمدید دفترچه بیمه تأمین اجتماعی آنها اظهار کرد: مشکل پرسنل بازنشسته سازمان 

ی خوزستان و زیان آور مطرح و در این راستا جلسه ای با حضور مدیرکل تأمین اجتماعی و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماع

شهرداری داشتیم. وی ادامه داد: برای حل مشکل  اتوبوسرانیبرگزار شد. همچنین صحبت هایی با شهردار و مدیرعامل سازمان 

درخواست دادیم تا جلسه کمیته  اتوبوسرانیپرداخت چهار درصد بابت سخت سختی و زیان آوری کار پرسنل بازنشسته سازمان 

ر شهرداری برگزار شود. هفته آینده کمیته بدوی و تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور در بررسی مشاغل سخت و زیان آور د

جهت رسیدگی به این مسآله برگزار خواهد شد. هادی قنوات افزود: طی صحبت هایی که با مدیرکل تأمین  اهواز شهرداریمحل 

أمین اجتماعی از سایر شیوه های مالی استفاده اجتماعی خوزستان داشتیم، متقاعد شدند که برای تسویه بدهی شهرداری به ت

شود تا مشکل این پرسنل را حل کنیم. انشاءاهلل به زودی شاهد حل این مشکل خواهیم بود. جاسم موسی پور دیگر عضو شورای 

و تصویر  شهر اهواز در نطق پیش از دستور خود، اظهارات اخیر ترامپ در مورد جمهوری اسالمی ایران را صدای تفرقه افکنانه

شیطانی استعمار نو دانست و اظهار کرد: بار دیگر آمریکای خباثت پیشه توسط این رئیس جمهور نادان، چهره واقعی خود را در 

عرصه جهانی به نمایش گذاشت و یکی از شریف ترین و مؤثرترین نهادهای جمهوری اسالمی را مورد تعرض و تعدی قرار داد. 
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نها امید و ملجا ملت های آزاده و مستضعف جهان است. حمایت های سپاهیان اسالم، داعش را به وی ادامه داد: امروز سپاه ت

نقطه بدون بازگشت و مرز پرتگاه نابودی کشانده است. امروز دنیا می داند محو شدن این تروریسم )داعش( ثمره خون های 

همه ایران سپاهی هستند. این عضو شورای اسالمی مقدس سپاهیان است. حججی و کیهانی تا دیگر شهدای مدافع حرم. امروز 

و هدف غایی شورای پنجم است، تصریح  شهروندانشهر اهواز با بیان اینکه تغییر وضعیت کنونی شهر اهواز، مطالبه جدی همه 

رومیت ها کرد: فرصت آزمون و خطار و تکرار اشتباهات گذشته را نداریم. حتی یک لحظه را نباید در خدمت به مردم و رفع مح

و انجام پروژه های بزرگ و ماندگار از دست داد. موسی پور به آغاز تالش گسترده کمیسیون فرهنگی شورا برای رفع آسیب های 

اجتماعی و محرومیت های فرهنگی سطح شهر اشاره و عنوان کرد: بر این باور هستیم که در کنار جبران عقب ماندگی های 

دار و مدیریت شهری را به موازات عمران و توسعه به موضوع مهم و اثرگذار فرهنگی تغییر دهیم. شهر، اولویت نگاه و رویکرد شهر

وی با اشاره به بازدید روز گذشته جمعی از اعضای کمیسیون فرهنگی از پارک های بانوان سطح شهر اهواز بیان کرد: متأسفانه 

و یک سرای محله اهواز، نه تنها مقبول نیست بلکه بسیار  رزشیو زمین 74وضعیت نگهداری و بهره برداری از دو پارک بانوان، 

اسفناک و غیرقابل قبول است. رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اهواز ادامه داد: امکانات ورزشی 

ت، امکانات ناکافی، شرایط موجود به نحو عادالنه و نظام مند توزیع نمی شوند. بانوان عزیز اهوازی به دلیل جانمایی نادرس

نگهداری اسفبار و عدم تبلیغات و اطالع رسانی اصولی با دو پارک بانوان موجود ارتباط برقرار نکرده اند. موسی پور با اشاره به 

تالش کمیسیون فرهنگی برای رفع محرومیت های قشر زنان اهوازی گفت: بانوان گرامی اهوازی بدانند گرچه در شورای پنجم 

کرسی نیستند، اما تک تک اعضای شورا خود را مدافع حقوق بانوان گرامی می دانند و این کمیسیون شورا از هیچ تالشی  صاحب

برای رفع محورمیت ها و رسیدگی به این بخش مهم جامعه فروگذار نخواهد کرد. وی خواستار اتمام عملیات اجرایی شش سرای 

و با اشاره به نزدیک بودن اربعین حسینی اظهار کرد: انتظار می رود همچون سال محله و فرهنگسراهای اهواز در اسرع وقت شد 

های گذشته و بلکه قوی تر تمهیدات مناسب تری برای خدمات رسانی به زوار حسینی اندیشیده شود. این عضو شورای اسالمی 

ق این امر وجود ندارد در حالی که مدیریت شهر اهواز افزود: به نظر می رسد با وجود همت شهردار محترم، سرعت کافی برای تحق

شهری در اهواز باید در حد توان با بسیج همه امکانات و نیروها، حماسه ای در خدمت رسانی به زائران خلق کند. در ادامه شورا 

ررسی و تصویب شد. با ب اهواز شهرداروارد دستور کار اول جلسه تحت عنوان ایراد فرمانداری نسبت به مصوبه تفویض اختیار به 

اعضای شورا در نهایت، ایراد یا نظر فرمانداری اهواز نسبت به بندهای یک، دو، سه، چهار، هفت، هشت، ده، یازده، چهارده، پانزده 

پذیرفته شد و این بندها اصالح شدند. همچنین ایراد فرمانداری نسبت به بند پنج  اهواز شهردارو بیست الیحه تفویض اختیار به 

ه که مغایر با وظایف و اختیارات شورا تشخیص داده شد و از سوی فرمانداری اهواز تأیید نشده بود، مورد پذیرش شورا این الیح

 اهواز شهردارقرار نگرفت و رأی اصراری به آن داده شد. بند پنج الیحه تفویض اختیار به شهردار تحت عنوان تفویض اختیار به 

نزد مراجع قضایی در قبال آزادی پرسنل شهرداری در مواردی که موضوع مطروحه جهت به وثیقه گذاشتن امالک شهرداری 

مربوط به وظایف کارکنان شهرداری باشد، است که در ششمین جلسه شورا به تصویب رسیده بود. همچنین بند هجده الیحه 

به منظور خرید هرگونه عرصه و اعیان، مجتمع احداثی،  اهواز شهردارتحت عنوان تفویض اختیار به  اهواز شهردارتفویض اختیار به 

وسایل و تجهیزات و امکانات مورد نیاز و یا ایجاد مجتمع مسکونی و یا معاوضه با عرصه و اعیان ملکی شهرداری با اشخاص 

جهت کارکنان  حقیقی یا حقوقی به جهت ایجاد مکان های رفاهی، تفریحی، خدماتی و ورزشی در اهواز و دیگر استان های کشور

شهرداری و خانواده های آنها و یا رفع نیازمندی های شهرداری است که فرمانداری اهواز به آن ایراد وارد کرد. بر اساس نظر 

قانون شهرداری که اعالم می دارد کلیه عوارض ها و درآمد هر شهرداری منحصرا  73فرمانداری اهواز این بند با عنایت به ماده 

هر خواهد رسید، لذا با شرط اینکه اجرای فعل این بند در محدوده شهر اهواز باشد، تأیید می شود. در نهایت به مصرف همان ش

الیحه تفویض اختیار به  19این الیحه رأی اصراری داد. همچنین بند  1۸شورا با این نظر فرمانداری موافقت نکرد و به بند 
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در جهت انجام توافقات الزم با اشخاص حقیقی یا حقوقی که در سنوات  زاهوا شهردارشهرداری تحت عنوان تفویض اختیار به 

گذشته به نوعی اراضی و امالک دارا یا فاقد سند مورد ادعای آنها توسط شهردرای به غیر ابتیاع و یا به عنوان معوض واگذار شده 

تقدیم توسط کارشناس برای هر مورد تا و طرف توافق از شهرداری درخواست انتقال سند قطعه واگذار شده را دارند، پس از 

میلیارد ریال است که فرمانداری اهواز این بند را با شرط تنظیم توافقنامه سه جانبه ،فی ما بین واگذار شونده یا قائم  50سقف 

ط فرمانداری مقام شهرداری و مالک رسمی و انتقال رسمی قطعه به نام واگذار شونده یا قائم مقام وی، تأیید کرده است. این شر

نیز مورد پذیرش شورا واقع نشد و شورا به این بند از الیحه تفویض اختیار نیز مجدداً رأی اصراری داد. بندهای شش، نه، دوازده، 

سیزده، شانزده و هفده الیحه تفویض اختیار به شهرداری نیز با شروطی که فرمانداری گذاشته بود به رأی گذاشته شده بود و 

انداری اهواز اصالح و توسط شورا تصویب شد. به گزارش ایسنا؛ دستور کار دوم این جلسه الیحه دستور عمل مطابق نظر فرم

واگذاری خانه های بازی و فرآموز بود که با توجه به اینکه در جلسات قبلی شورا یک بار به تصویب رسیده بود، از دستورکارهای 

 شهرداریموضوع الیحه موافقنامه همکاری قرارگاه خاتم االنبیای سپاه با  این جلسه حذف شد و شورا وارد دستور کار سوم با

شد. هادی قنوات در خصوص این الیحه اظهار کرد: توافقنامه شهرداری با قرارگاه خاتم با چهار رأی در کمیسیون عمران،  اهواز

فقنامه ممکن است بار حقوقی و مالی برای به تصویب رسید و وارد صحن شد. اما با توجه به اینکه این توا شهرسازیو  معماری

شهرداری ایجاد کند، بند به بند آن نیازمند و مستلزم بررسی های بیشتر و دقیق تر است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه این 

بحث  توافقنامه شامل طراحی و ساخت می شود، بحث بسیار مهم و حساسی است و نمی توان به راحتی از آن گذشت و شاید از

تفویض اختیار به شهردار نیز حساس تر باشد زیرا تفویض اختیار قابل برگشت یا اصالح است اما این توافقنامه در صورتی که به 

تصویب برسد، ممکن است بار حقوقی برای شهرداری به همراه داشته باشد. در نهایت با توجه به ابهاماتی که از سوی برخی اعضا 

شهرداری با قرارگاه خاتم االنبیا مطرح شد، و همچنین تعیین تکلیف مباحثی نظیر مالیات بر ارزش افزوده، در رابطه با توافقنامه 

پیش نویس مالی، پیش پرداخت ها و وضعیت قراردادهایی که باید منفک شوند، مقرر شد که این الیحه در کمیسون تلفیق 

ی، امالک، امور اقتصادی و سرمایه گذاری مورد بررسی مجدد و کمیسیون حقوق شهرسازیو  معماریمتشکل از کمیسون عمران، 

قرار بگیرد. در ادامه شورا وارد دستور کار چهارم این جلسه تحت عنوان بررسی لوایح مساعدتی تنظیم شده و دستور کمیسیون 

ر نهایت این دستور کار فرهنگی و اجتماعی شورای چهارم به باشگاه فرهنگی ورزشی والیت اهواز و چهار شهروند دیگر شد که د

 Asr به تصویب نرسید و مقرر شد که مجددا برای بررسی های بیشتر به کمیسیون فرهنگی شورا ارجاع داده شود. ایسنا 

Ahwaz News Agency 5.0 35 Google | Google+ 

  سایت های دیگر:

 1396مهر  25سه شنبه  12:55 - اکسین پرس
 در هشتمین جلسه شورای شهر اهواز بررسی شد؛

 شهرداری یک تفویض اختیار دیگر به

http://oxinpress.ir/fa/news/60513/%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 شهردار اهواز خبر داد

آمادگی شهرداری اهواز در اجرای پروژه باغ موزه دفاع مقدس / نهادهای 

 دیگر همکاری کنند

  1396مهر  23یکشنبه  23:21 - خبرگزاری فارس

با بیان اینکه شهرداری این کالن شهر آمادگی اجرای پروژه باغ موزه دفاع  اهواز شهردار

مقدس را دارد، گفت: با توجه به شرایط مالی شهرداری، ورود دیگر نهادها برای تکمیل 

 این پروژه ضروری است.

در نخستین نشست  کتانبافبه گزارش خبرگزاری فارس خوزستان از اهواز، منصور 

ز فرهنگی )باغ موزه دفاع مقدس خوزستان( با اشاره به اینکه این قرارگاه سازندگی مرک

باغ موزه می تواند انتقال دهنده فرهنگ ایثار از گذشتگان به آیندگان باشد، از آمادگی خود در اجرایی کردن این طرح خبر داد. 

ن های مربوطه و تحت نظارت استاندار وی ادامه داد: امیدواریم تعلل های صورت گرفته در اجرایی کردن این طرح با کمک سازما

و  زیست محیطهکتار را به باغ موزه  10هکتاری،  300خاطرنشان کرد: در این مجموعه  اهواز شهردارخوزستان جبران شود. 

ی نجوم ارائه دادیم، همچنین پارک بانوان، باغ پرندگان با وجود پرندگان ایرانی، طراحی رستوران های محلی و بومی و تفرج گاه

هکتاری می تواند قطب  300در پایان با بیان اینکه این مجموعه کتانبافبرای مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است. منصور 

گردشگری استان باشد، گفت: با توجه به شرایط مالی شهرداری، بهتر است صنعت دیگری برای همکاری و کمک به اجرای این 

های مردمی نیز می تواند کمک شایانی به این طرح کند. به گزارش خبرگزاری فارس،  طرح، ورود کنند؛ ایجاد ستاد جذب کمک

گفتنی است اقدامات اجرایی فاز دو این طرح با ستون گذاری ها انجام شده و تا یک ماه دیگر کلیه نقشه های اجرایی از مشاور 

 72031تحویل گرفته خواهد شد. انتهای پیام/

http://khuzestan.farsnews.com/news/13960723002068
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 استاندار خوزستان تاکید کرد:

 شهرداری اهواز برای اجرای طرح پارکبان مکانیزه برنامه ریزی کند

  1396مهر  23یکشنبه  10:23 - ایلنا

برای اجرای طرح پارک بان مکانیزه با هدف  اهواز شهرداریاستاندار خوزستان گفت: 

 برنامه ریزی کند. ترافیک استقرار نظم و بهبود

مهرماه( به  22به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، در جلسه ای که شامگاه )شنبه 

ریاست استاندار خوزستان و با حضور مقامات انتظامی و اجرایی استان برگزار شد، مقرر 

هی با انجام مطالعات و ایجاد زمینه و بسترهای الزم با هدف ساماند اهواز شهرداریشد 

در هسته مرکزی شهر و ارائه خدمت به مردم، طرح پارکبان مکانیزه را اجرا کند. در این نشست مقرر شد که در  ترافیکوضعیت 

اجرای طرح به موازات و در کنار رفع مشکالت ترافیکی دغدغه های امنیتی مسئوالن انتظامی لحاظ شود و عالوه بر ایجاد نظم 

ب جرایم مربوط به سرقت قطعات خوردو و یا وسایل درون خودروها که به گفته مسئوالن زمینه ارتکا ترافیکو ساماندهی 

انتظامی حدود سی درصد از جرایم را به خود اختصاص می دهند، کاهش یابد. استاندار خوزستان در این جلسه اظهار داشت: 

شهری برنامه ریزی کند. شریعتی افزود:  ترافیک برای اجرای طرح پارکبان مکانیزه با هدف استقرار نظم و بهبود اهواز شهرداری

استفاده از پارکومترها در بسیاری از شهرهای کشور اجرا شده و پارکبانی از طریق سنتی از قبیل صدور قبض منسوخ شده است. 

ظار می رود این استاندار خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هدف از این کار ارائه خدمت به مردم است و انت

در قبال این خدمت دریافت می شود به عنوان یکی  شهروندانخدمت با کیفیت هرچه بهتر انجام شود. محاسبه هزینه ای که از 

 از منابع درآمدی برای شهرداری رویکردی منطقی به شمار می رود.

  سایت های دیگر:

 1396مهر  23یکشنبه  10:51 - قدس آنالین

 شهرداری اهواز برای اجرای طرح پارک بان مکانیزه برنامه ریزی کند

 1396مهر  23یکشنبه  10:57 - بدر پرس
 استاندار خوزستان:

 شهرداری اهواز برای اجرای طرح پارک بان مکانیزه برنامه ریزی کند

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/546600-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://qudsonline.ir/news/568601/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://badrpress.ir/fa/news/32367/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 1396مهر  23یکشنبه  12:03 - خبر آنالین

 ستاندار خوزستان: شهرداری اهواز برای اجرای طرح پارک بان مکانیزه برنامه ریزی کندا

http://www.khabaronline.ir/detail/717266
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 چرا شهربازی پادادشهر هنوز بازگشایی نشده است؟

  1396مهر  22شنبه  16:07 - زستانتابناک خو

با اشاره به آخرین روند بازسازی  اهواز شهرداری سبز فضایمدیرعامل سازمان پارک ها و 

سیستم برق شهربازی پادادشهر، تعلل پیمانکار و ایجاد مشکالت در طراحی این شبکه 

 را دالیل تأخیر در بازگشایی این شهربازی دانست.

خوزستان، محمدرضا فکوریان، اظهار کرد: سیستم برق فرسوده منطقه  _به گزارش ایسنا

و مستهلک شهربازی پادادشهر اهواز در حال حاضر به علت دستور قضایی و احتمال 

خطرآفرینی در دست تعویض و بازسازی قرار دارد و با توجه به میزان فرسودگی این سیستم، تصمیم گرفته شد تا کل سیستم 

ا اتاقک ها بر اساس آخرین استانداردهای ملی بازسازی شود. وی افزود: نظارت بر روند تعویض و بازسازی برق از شبکه زیرزمینی ت

این سیستم برق برعهده شهرداری و شرکت توزیع نیروی برق اهواز قرار دارد. اوایل شهریورماه امسال قول دادیم که تا اوایل 

سط کار با مشکالتی در طراحی این سیستم برق مواجه شدیم. مدیرعامل مهرماه، شهربازی بازگشایی شود اما متأسفانه در اوا

عنوان کرد: همچنین پیمانکار این پروژه در کار تعلل کرد و موجب شد که از نظر  اهواز شهرداری سبز فضایسازمان پارک ها و 

از مقرر شده تا ناظران فشار بیشتری زمانی، کار به طول بیانجامد. اما هم از طرف ما و هم از سوی شرکت توزیع نیروی برق اهو

بر پیمانکار وارد کنند تا هر چه سریعتر شهربازی بازگشایی شود. فکوریان ادامه داد: فردا جلسه ای با پیمانکار این پروژه داریم 

ماه شهربازی  که پیشتر به ما قول بازگشایی شهربازی را تا آخر ماه جاری داده بود. پیش بینی ما هم همین است که تا آخر این

 بازگشایی شود و مجدداً مردم بتوانند از خدمات آن بهره مند شوند.

  سایت های دیگر:

 1396مهر  22شنبه  23:50 - خوزنیوز

 چرا شهربازی پادادشهر هنوز بازگشایی نشده است؟

 1396مهر  23یکشنبه  0۸:42 - سازه نیوز

 چرا شهربازی پادادشهر هنوز بازگشایی نشده است؟

http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/508505/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/508505/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/508505/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.khouznews.ir/fa/news/154547/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://sazehnews.ir/fa/news/38176/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اهواز:

 تمام پروژه های ساخت فرهنگسرا در شهرداری اهواز ناتمام مانده اند

  1396مهر  19چهارشنبه  11:1۸ - ایسنا

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اهواز با اشاره به نیاز 

گفت: وضعیت پروژه های ناتمام فرهنگسراهای اهواز  فرهنگسرابیشتر مناطق محروم به 

 باید تعیین تکلیف شود.

جاسم موسی پور در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به وضعیت نامناسب شاخص 

های فرهنگی کالنشهر اهواز، اظهار کرد: در بحث فرهنگسراها در سطح شهر چه از لحاظ 

کیفی و چه از نظر کمی دچار کمبود هستیم و وضعیت پیشرفت فیزیکی احداث تعدادی از فرهنگسراها مناسب نیست. وی به 

در سطح شهر در دوره فعالیت شهردار سابق اهواز اشاره و تصریح کرد: وضعیت پیشرفت  فرهنگسراآغاز عملیات احداث هفت 

فیزیکی ساخت بعضی از این فرهنگسراها خوب است اما متاسفانه با بی توجهی و کمبود اعتبارات مواجه شده اند. این عضو 

ن تکلیف هرچه سریع تر پروژ ه های ناتمام و نیمه تمام فرهنگی در اسرع وقت جزو شورای اسالمی شهر اهواز با بیان اینکه تعیی

دستورکارهای کمیسیون فرهنگی شورا است، افزود: در این راستا تعیین تکلیف پروژ ه های ناتمام فرهنگسراها در سطح شهر و 

در مناطق محروم نسبت  فرهنگسرایاز به احداث به ویژه در مناطق محروم از دستور کارهای ما است. موسی پور با بیان اینکه ن

به سایر مناطق بیشتر است، عنوان کرد: هیچ کدام از فرهنگسراهایی که در دوره قبل کلید خوردند هنوز به بهر ه برداری نرسیده 

امه داد: در صورت درصدی هستند. وی اد90دارای پیشرفت فیزیکی  فرهنگسرااند. تا جایی که اطالع دارم از این تعداد دو یا سه 

خواهیم داشت و این مساله شاید بتواند نیاز شهر را در این  فرهنگسرا، در هر منطقه شهری یک فرهنگسرافعال شدن این هفت 

هستیم  اهواز شهرداریحوزه تا حدودی تامین کند. اکنون نیز همچنان در حال ارزیابی و آسیب شناسی عملکرد معاونت فرهنگی 

امکانات و بودجه موجود چگونه عمل کرده است. رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی تا ببینیم براساس 

شهر اهواز افزود: به روشنی معلوم است که با وجود اقدامات و تالش های معاونت فرهنگی شهرداری در دوره های قبلی، رضایتی 

 چنین اثربخشی این اقدامات مشاهده نمی شود. انتهای پیامدر میان مردم از عملکرد و فعالیت های این معاونت و هم

  سایت های دیگر:

 1396مهر  19چهارشنبه  11:20 - شوشان

 رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اهواز:

http://www.isna.ir/news/96071910421/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://shooshan.ir/fa/news/78351/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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 1396مهر  19چهارشنبه  12:45 - شهردار آنالین

 ای ناتمام فرهنگسراهای اهوازپروژه ه

http://www.shahrdaronline.com/view-42305.html
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 شهردار اهواز:

 تفاهمنامه شهرهوشمند بایدبسترساز درآمدزایی برای شهرداری اهواز باشد

  1396مهر  19چهارشنبه  09:54 - خبرگزاری مهر

گفت: اجرایی شدن تفاهم نامه شهر هوشمند در این کالنشهر باید  اهواز شهردار -اهواز 

 و نیز ایجاد بسترهای درآمدی برای شهرداری باشد. شهرونداندر راستای انتفاع 

شامگاه گذشته در جلسه شهر هوشمند، حوزه  کتانبافبه گزارش خبرنگار مهر ، منصور 

ود زیرساخت های الکترونیک در الکترونیک را با اهمیت خواند و اظهارکرد: تقویت و بهب

در ارائه خدمات رسانی به مردم مهم است. وی تصریح کرد: در روزهای  اهواز شهرداری

گذشته پیگیری های ویژه ای برای ارتقا و بهبود شرایط نرم افزاری و الکترونیکی در شهرداری انجام شد و بر همین اساس می 

با تاکید بر اینکه کار در  اهواز شهردارو شهرداری الکترونیک رفع شود.  شهروندانای توان امیدوار بود تا به صورت موازی، نیازه

و نیازهای  شهروندانبخش شهر هوشمند متفاوت است، بیان کرد: برای اجرایی کردن این تفاهم باید بر اساس سواد عمومی 

اجرایی شدن این طرح نیاز به بررسی های دقیق افزود:  کتانبافموجود شهری اقدام به برنامه ریزی در بخش های مختلف کنیم. 

و یکی از اپراتورهای تلفن همراه در کشور به  اهواز شهرداریو کارشناسی شده دارد و در همین راستا تفاهم نامه همکاری 

باشد.  اهواز شهرداریو نیز ایجاد بسترهای درآمدی برای  شهروندانمخابرات ارسال و مقرر شد این تفاهمنامه در راستای انتفاع 

وی بیان کرد: این تفاهمنامه نیاز به توافقات دیگری دارد که انتظار می رود در آینده ای نزدیک و ظرف مدت کمتر از یک ماه 

و دانشگاه چمران اهواز برای رسیدن به توافقات مشترک  اهواز شهرداریجلسات و نشست های تخصصی بین اپراتور تلفن همراه، 

 آغاز شود.

  دیگر:سایت های 

 1396مهر  19چهارشنبه  10:22 - آبادان نیوز
 خوزستان

 تفاهمنامه شهرهوشمند بایدبسترساز درآمدزایی برای شهرداری اهواز باشد.

 1396مهر  19چهارشنبه  10:30 - شهر فردا

 تفاهمنامه شهر هوشمند بسترساز درآمدزایی برای شهرداری اهواز باشد

 1396مهر  19چهارشنبه  10:50 - زعصر اهوا

 تفاهمنامه شهرهوشمند بایدبسترساز درآمدزایی برای شهرداری اهواز باشد

http://www.mehrnews.com/news/4110729/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://www.abadannews.com/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=140&newsview=6687
http://shahrefarda.ir/fa/news/54708/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
http://asrahwaz.ir/fa/news/47277/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2.html
http://asrahwaz.ir/fa/news/47277/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2.html
http://asrahwaz.ir/fa/news/47277/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2.html
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 یرانه به خود گرفته استشهر اهواز حالت و

  1396مهر  1۸سه شنبه  17:09 - شهردار آنالین

شهردارآنالین: شهردار اهواز گفت: مترو تنها با پول حرکت می کند و نه با قول و وعده، 

میلیارد  600و برای راه اندازی مترو از فرودگاه تا مصال بدون در نظر گرفتن ناوگان به 

 تومان پول نقد نیاز است.

اعات مهرماه( در سالن اجتم 1۸منصور کتانباف در همایش مطالبات شهری که امروز )

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد و با پرسش و 

پاسخ دانشجویان همراه بود، اظهار کرد: اهواز به عنوان یک کالنشهر باید شاخصه هایی داشته باشد که از این شاخصه ها تنها 

 وسعت و جمعیت را دارد. 

 

محله محروم دارد و هسته مرکزی آن نیز به نوعی بهتر از این محالت نیست،  20قل وی با بیان اینکه شهر اهواز اکنون حدا

گفت: در گذشته می گفتیم علت عقب ماندگی ما دلیل حمله تاتارها و مغول ها بود و امروز می گوییم این علت دفاع مقدس 

ست که تا سالیان بعد می توانیم از آن بهره است. اما به گفته امام خمینی)ره( دفاع مقدس قطعا تأثیراتی گذاشته اما نعمتی ا

 مند باشیم. 

 

شهردار اهواز ادامه داد: هر جا یک مدیر توانمند، متعهد، دلسوز، متخصص و کارا وجود داشته، حرکت مناسبی انجام شده و هر 

ی کالنشهری باید وقت چنین چیزی نبوده، شرایط چیزی شده که امروز مالحظه می کنید. اهواز برای رسیدن به شاخصه ها

اقداماتی را انجام دهد و حداقل آن، این است که شبکه معابر آن مناسب باشد. همچنین محیط زیست و بهداشت باید حداقل 

اتوبوس باید داشته  1200پیش بینی ها را داشته باشند و حمل و نقل عمومی آن ایده آل باشند. با توجه به جمعیت اهواز حدود 

 اتوبوس فعال و نیمه فعال داریم.  170کنون تنها باشیم در حالی که ا

 

کتانباف با بیان اینکه شهروند بودن با ساکن شهر بودن متفاوت است ، گفت: برای پیشرفت نیاز است به جای ساکن شهر بودن، 

رد و اگر هر شهروند باشیم. شهروند کسی است که حس مالکیت بر شهر، مشارکت در اداره شهر و تأمین هزینه های شهر را دا

 کس خود را در مسائل شهری مسئول بداند، با برنامه ریزی مناسب و در زمان مناسب این مشکالت رفع می شوند. 

http://www.shahrdaronline.com/view-42251.html
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داریم که اکنون در حال تدوین است. ما برنامه پنج ساله در اهواز در  1404وی ادامه داد: ما نیاز به یک برنامه با چشم انداز 

د چمران اکنون در حال تدوین و نهایی کردن این برنامه است و امیدواریم در دوره ای که پیش رو اختیار نداریم و دانشگاه شهی

 داریم، به کمک همه دستگاه ها، کار را پیش ببریم. 

 

شهردار اهواز با اشاره به حقوق عقب مانده کارکنان شهری گفت: اکنون معادل پنج ماه حقوق کارکنان خدمات شهری پرداخت 

ماه حقوق طلبکارند. اتوبوس ها  1.5م نیروهای رسمی، قراردادی و پیمانی منطقه ای مانند منطقه یک شهری اهواز، نشده و تما

نیز بیمه نیستند و ما توان پرداخت بیمه همین تعداد اتوبوس را نیز نداریم. اما این عوامل محرکی برای من خواهد بود که فعالیت 

 مناسب تری داشته باشم. 

 

روزی که من مسئولیت شهرداری را بر عهده گرفتم، تمام محالت را بیش از یک بار بازدید کردم و  1۸زود: در این کتانباف اف

تخریب های آن را مشاهده کردم و می توان گفت شهر تقریبا حالت ویرانه ای به خود گرفته است و چشم شهر، رودخانه کارون 

یم بلکه شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است که منابع آن از عوارض و ساحل آن است. ما در شهرداری، پول دولتی ندار

 شهری پرداخت می شود. 

 

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص زیرساخت های شهری و فاضالب و فضای سبز شهر عنوان کرد: حلقه مفقوده در اداره شهرها، 

صورت جزیره ای و بدون هماهنگی عمل می کنند.  مدیریت واحد شهری در ایران است و دستگاه های خدمات رسان متعدد به

 من از روزی که شهردار شدم، دستگاه های مختلف را دعوت کردم و با آنها جلسه گذاشتم. 

 

شهردار اهواز ادامه داد: بخش فاضالب در گذشته بخشی از شهرداری بود که بعد به وزارت نیرو واگذار و بعد به شرکت های آبفا 

تصدی و مسئول جمع آوری، انتقال، تصفیه و بازچرخانی فاضالب شهری، شرکت آبفا است که باید هماهنگی تبدیل شد. اکنون م

 نزدیکی با شهرداری داشته باشد. 

 

کتانباف افزود: شبکه فاضالب اهواز مشکلی بسیار اساسی دارد و در تمام نقاط جدید و قدیم اهواز دچار مشکل است. بر همین 

ا آبفا داشتم و رقم های مورد نیاز برای اصالح شبکه فاضالب را بسیار بزرگ عنوان کردم و گفتم آنچه اساس دیروز جلسه ای ب

 تخصیص می یابد بسیار کم است. پس در این خصوص مسئولین آبفا باید به دانشگاه دعوت شده و پاسخگوی دانشجویان باشند. 

 

طقه ای و کمربند سبز شهر را وظیفه شهرداری دانست و خاطرنشان وی وظیفه رسیدگی به پارک های محله ای، منطقه ای و فرامن

 14کرد: اهواز پیش از پیروزی انقالب در حاشیه رودخانه کمتر از دو کیلومتر ساحل سازی کرد که قبل از شهردار شدن من به 

داد قابل توجهی پارک در آن کیلومتر دیگر نیز به آن اضافه شده بود. همچنین تع 1۸کیلومتر رسید و در پایان مسئولیت من، 

 زمان احداث شد. 

 

هکتار آن پایدار است. اگرچه نه با  ۸00شهردار اهواز ادامه داد: ما موفق شدیم یک هزار هکتار از کمربند سبز را ایجاد کنیم که 

ی شهرداری است.باید آن کیفیتی که باید داشته باشد که به نوع نگهداری آن بستگی دارد. توسعه فضای سبزی از رؤس برنامه ها



 

 

 

 

 

 

 

 

75 

 

  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

سرانه های فضای سبز درون شهر را به پارک های محله ای، منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل کنیم. در این چند روز گذشته در 

هکتار از فضای سبز مسیر استادیوم غدیر اهواز را بگیریم و به عنوان فضای سبز  12حال مذاکره با راه و شهرسازی هستیم که 

 توسعه دهیم. 

 

کتانباف در پاسخ به سؤالی در خصوص متروی اهواز عنوان کرد: پس از اینکه من شهردار شدم، در فاصله زمانی تکمیل و تحویل 

مدارک خود، جلسه ای با شرکت کیسون در تهران داشتم. مالک این شرکت در هیأت مدیره هیچ نقشی ندارد اما شاه کلید این 

 تومان طلبکار است که دست اندرکاران مترو این را قبول ندارند.  میلیارد 300شرکت است و ادعا می کند 

 

وی افزود: اکنون بیش از یک سال است که کار متروی اهواز به طور مطلق تعطیل است. در گفتگویی که داشتیم، مالک شرکت 

ا را به شورای عالی فنی کشور می کیسون را متقاعد کردیم و قول داد که با شرایطی این کار را ادامه دهد. ما گفتیم که این ادع

 فرستیم و هرچه گفتند را می پذیریم. 

 

کیلومتر از متروی اهواز قطعی شده و کار آن آغاز شده است. این مترو تنها با پول حرکت می  24شهردار اهواز ادامه داد: اکنون 

میلیارد تومان پول نقد  600ر نظر گرفتن ناوگان به کند و نه با قول و وعده، و برای راه اندازی مترو از فرودگاه تا مصال بدون د

نیاز است. دولت در حال خرید دو هزار واگن مترو است که هزار واگن برای تهران و هزار واگن برای بقیه کشور است و امیدواریم 

 از آن بهره ببریم. 

 

د تومان در سال است. برای اینکه تنها بخشی میلیار 50کتانباف تصریح کرد: در بهترین حالت، سهم دولت از هزینه مترو حدود 

شهریور امسال یک هماهنگی با  31میلیارد تومان پول نیاز است که برای تأمین این پول تا  600از خط یک مترو راه بیافتد، به 

یگر نیز تا آخر میلیارد تومان د 40میلیارد تومان در شرف پرداخت به پیمانکار است و  50اسناد خزانه داشتیم و بر این اساس 

میلیارد تومان اوراق مشارکت بفروشد که ما با رئیس  340سال از دولت دریافت خواهیم کرد. بانک صنعت و معدن نیز قرار است 

 بانک مرکزی به طور مکرر پیگیر این موضوع هستیم. 

 

ه برای تأمین آن نیز مصمم خواهیم میلیارد تومان دیگر کم خواهیم داشت ک 160وی افزود: اگر تمام این مبالغ پرداخت شود، 

بود. مهم ترین کار این است که پیمانکار را پای کار بیاوریم و ما برای شکستن این تابو در حال طی کردن این مسیر هستیم. 

 اکنون مهمترین مشکل، نقدینگی است. 

 

درصد از جمعیت شهر است.  50برای  شهردار اهواز در خصوص برنامه ریزی ها برای فضای تفریحی بانوان گفت: این فضا حقی

من در دوره قبلی خود، زمینی را از طریق دستگاه قضایی گرفتم و مجموعه ای برای پارک بانوان طراحی شد. اما هفته گذشته 

که بازدیدی از این پارک داشتم باور نمی کردم عالوه بر اینکه آجری به آن اضافه نشده، نابود شده است و تعجب کردم چرا 

ین مکانی که این هزینه برای آن شده است، اکنون باید جوالنگاه حیوانات شهری باشد. اکنون جای دیگری نیز در پارک چن

 شهروند به منظور پارک بانوان حصارکشی شده و امیدوارم تا عید نوروز آماده شود.
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  سایت های دیگر:

 1396مهر  1۸سه شنبه  1۸:35 - شوشان

شهردار: شهر اهواز حالت ویرانه به خود گرفته است / مترو با پول راه می افتد نه با وعده / مدیران شهرداری اهواز تغییر می 

 کنند

 1396مهر  1۸سه شنبه  17:14 - راهنمای سفرمن

 شهردار اهواز: شهر اهواز حالت ویرانه به خود گرفته است / مترو با پول راه می افتد نه با وعده

 1396مهر  1۸سه شنبه  17:17 - خبر آنالین

 مترو با پول راه می افتد نه با وعده شهردار اهواز: شهر حالت ویرانه به خود گرفته است /

 1396مهر  1۸سه شنبه  17:29 - تابناک خوزستان

 محله محروم دارد 20کتانباف: اهواز حداقل 

 1396مهر  1۸سه شنبه  1۸:05 - ایسنا

 نه به خود گرفته استشهردار: شهر اهواز حالت ویرا

 1396مهر  1۸سه شنبه  21:14 - عصر اهواز

 شهر اهواز حالت ویرانه به خود گرفته است!

 1396مهر  19چهارشنبه  09:14 - سازه نیوز

 شهردار: شهر اهواز حالت ویرانه به خود گرفته است

 1396مهر  19چهارشنبه  14:54 - گلونی

 ود گرفته استاهواز حالت ویرانه به خ

http://shooshan.ir/fa/news/78255/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://mytourguide.ir/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE/
http://www.khabaronline.ir/detail/715797
http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/506708/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-20-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.isna.ir/news/96071810047/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://asrahwaz.ir/fa/news/47130/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
http://sazehnews.ir/fa/news/38104/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://golvani.ir/1396/07/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
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( / شهردار اهواز: خدمات رسانی به دانش آموزان معلول از وظایف شهرداری 1گزارش شوشان از شورای آموزش و پرورش خوزستان )

 بر عهده دارند هاست / در کشورهای غربی شهرداری ها تمامی هزینه های مربوط به ایاب و ذهاب معلوالن جامعه را

 رفع نیازهای آموزش و پرورش در دستور شهرداری اهواز است

  1396مهر  1۸سه شنبه  1۸:20 - شوشان

پیشنهاد کمک به آموزش و پرورش از برنامه هایی است که در دوره قبل شهرداری ام 

 در اهواز دنبال کرده ام و در این دوره نیز ادامه می دهم.

گفت: کمک به آموزش و پرورش را به عنوان یک برنامه کاری  زاهوا شهردارشوشان: 

در شورای  کتانبافدنبال می کنم. به گزارش شوشان ، منصور  اهواز شهرداریمهم در 

در سالن  96مهرماه  1۸آموزش و پرورش استان خوزستان که عصر امروز سه شنبه 

ورش از برنامه هایی است که در دوره قبل شهرداری ام در اهواز جلسات استاندار برگزار شد، گفت: پیشنهاد کمک به آموزش و پر

دنبال کرده ام و در این دوره نیز ادامه می دهم. وی با بیان اینکه خدمات رسانی به دانش آموزان معلول از وظایف شهرداری 

زیزان معلول و خانواده هایشان، در این دوره فراتر از گذشته به ع اهواز شهرداریهاست، گفت: امیدواریم که بتوانیم از طریق 

با اظهار اینکه  کتانبافخدمات ارائه دهیم که چگونگی انجام این کار پس از اخذ مجوزهای الزم به صورت رسمی اعالم می شود. 

عملکرد مجموعه شهرداری ها در ایران فاصله بسیار معنی داری با شهرداری در غرب دارد، گفت: در کشورهای غربی شهرداری 

تمامی هزینه های مربوط به ایاب و ذهاب معلوالن جامعه را بر عهده دارند اما متاسفانه این کار به دلیل نبودن ساختارهای ها 

مناسبی مثل مدیریت واحد شهری، در کشور ما انجام نمی شود. وی در عین حال با استثنا دانستن شهرداری تهران در ارائه 

ن به دلیل اینکه معموال از خانواده های بی بضاعت هستند، باید توسط شهرداری ها مورد خدمات به معلوالن اضافه کرد: معلوال

 حمایت ویژه قرار بگیرند و امیدواریم بتوانیم در این راستا گام های موثری برداریم.

http://shooshan.ir/fa/news/78254/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 

 

 

 

 

 

 

7۸ 

 

  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 مدیران شهرداری اهواز تغییر می کنند

  1396مهر  1۸سه شنبه  17:40 - ایرنا

گفت: به دنبال به کارگیری نیروهای متعهد و کارآمدتر در بدنه  اهواز شهردار -اهواز-ایرنا

شهرداری هستم و به احتمال زیاد به زودی شاهد تغییر مدیران این شهرداری خواهیم 

 بود.

 اتوبوسرانیسه شنبه در جمع خبرنگاران درخصوص تجهیز ناوگان  کتانبافر منصو

کالنشهر اهواز و استفاده از ظرفیت خودروهای اروندی اظهار کرد: اگرچه خرید اتوبوس 

 درصدی به همراه دارد اما هدف ما خرید اتوبوس داخلی و تقویت اقتصاد داخلی است. وی35از منطقه آزاد اروند صرفه اقتصادی 

اتوبوس دیگر نیز درحال خرید است که  50دستگاه اتوبوس خریداری شده است افزود:  55روز گذشته  1۸با اشاره به اینکه در 

میلیارد ریال عنوان  500هزینه تهیه این اتوبوسها را بالغ بر  کتانبافتمام این اتوبوس ها به بخش خصوصی واگذار می شوند. 

متری  56نیازمند تجهیزاتی است که برخی از آنها مانند خودروی آتش نشانی با پله  اهواز یشهردارکرد و یادآور شد: سازمان 

در داخل کشور تولید نمی شود و حداقل دو دستگاه از آنها باید برای کالنشهر اهواز تهیه شود. *عدم پرداخت عوارض یکی از 

کامل بودجه شهرداری در سال های گذشته را ارسال  یکی از دالیل عدم تخیص اهواز شهرداردالیل عقب ماندگی اهواز است 

هزار پالک مسکونی در چهار سال  300نکردن قبوض عوارض نوسازی و بهای خدمات به درب منازل دانست و تصریح کرد: 

میلیارد ریال است و با احتساب عوارض واحدهای  200گذشته عوارض خود را پرداخت نکرده اند که مبلغی حدود هزار و 

و کسب و پیشه به رقم باالیی خواهیم رسید. وی نبود مشارکت های اقتصادی توسط بخش خصوصی، عدم  پسماندی،تجار

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، وجود برخی موارد فساد مالی و عدم پرداخت عوارض آالیندگی توسط شرکت ها را از دیگر 

از شرکت نفت کالن است اما به  اهواز شهرداریافزود: مبلغ طلب  ازاهو شهردارموارد عقب ماندگی کالنشهر اهواز عنوان کرد. 

علت شرایط اقتصادی حاکم بر این شرکت به دنبال ایجاد فشار بر آنها نیستیم. وی افزود: سهم مناطق نفتخیز از درآمد فروش 

 6064هری را حل می کند. نفت دو درصد است که مبلغی حدود بیست هزار میلیارد ریال می شود و بخش بزرگی از مشکالت ش

 تماس بی واسطه با مسئولین newsroom@irna.irخبرنگار:ندا رضا پور** انتشار دهنده: محسن بهاروند ارتباط با سردبیر 

  سایت های دیگر:

 1396مهر  1۸سه شنبه  19:54 - شهردار آنالین

 مدیران شهرداری اهواز تغییر می کنند

 1396مهر  1۸سه شنبه  21:05 - راهنمای سفرمن

 مدیران شهرداری اهواز تغییر می کنند

http://www.irna.ir/fa/News/82691673/
http://www.shahrdaronline.com/view-42270.html
http://mytourguide.ir/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF/
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 شهردار اهواز :

 باید قانون را در شهرداری اهواز نهادینه کنیم

  1396مهر  17دوشنبه  23:02 - روزنامه ابتکار

هری برگزار شد. در این مراسم که مراسم معارفه منصور کتانباف و تودیع سیدخلف موسوی با حضور گسترده مدیران استانی و ش

در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی فجر اهواز برگزار شد، آیت اهلل شفیعی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان، آیت اهلل 

 حسن زاده امام جمعه موقت اهواز، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، معاون امنیتی

و انتظامی استانداری خوزستان، جانشین قرارگاه امنیتی ابوالفضل)ع( خوزستان، سرپرست فرمانداری اهواز، رئیس و اعضای 

شورای اسالمی شهر اهواز، فرماندهی نیروی انتظامی اهواز و جمعی دیگر از مسئوالن و مدیران استانی و مدیران و کارکنان 

انباف در این مراسم ، ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان را تسلیت گفت و ضمن شهرداری اهواز حضور داشتند. منصور کت

خیرمقدم و تشکر از مدعوین، از کارکنان شهرداری اهواز تقدیر کرد و اظهار داشت: بار سنگین خدمات شهرداری به دوش پرسنل 

دوار، خادم مردم هستند. شهردار اهواز با این مجموعه است و اگر موفقیتی است مرهون زحمات این عزیزان است که در همه ا

تشکر از شورای اسالمی شهر اهواز در دوره پنجم اظهار داشت: از حسن نظر این عزیزان سپاسگزارم که این مسئولیت سنگین را 

به بنده سپردند و در این مسیر سخت و دشوار از خداوند متعال یاری می جویم و به چهارده معصوم بویژه حضرت فاطمه 

الزهرا)س( متوسل می شوم و امیدوارم با یاری همه مردم و مسئوالن، بتوانیم بخشی از اهداف کالن شهرداری اهواز را که در 

راستای سند چشم انداز پیشرفت کشور تنظیم شده ، محقق سازیم. کتانباف بخشی از اهداف کالن برنامه توسعه ی شهرداری 

ا احیای هویت اسالمی، ایرانی و اهوازی است. اهواز دروازه ورود تشیع و زادگاه علی اهواز را برشمرد و گفت: نخستین وظیفه م

بن مهزیار اهوازی است. این شهر سرزمین بسیاری از شهدا و یادگاران دفاع مقدس و مدافعین حرم است. باید این هویت را 

توسعه متوازن شهری و توزیع خدمات در کلیه بازیابی کرده و گسترش دهیم. وی افزود: بهبود کیفیت خدمات شهری با رعایت 

مناطق اهواز از موضوعات مهم است. باید خدمات را به صورت عادالنه در همه ی نقاط شهر به گونه ای ارائه دهیم که فاصله 

اعالم مناطق کم برخوردار و برخوردار کاهش یابد. شهردار اهواز، گسترش فضای سبز را از دیگر اهداف کالن توسعه شهرداری 

کرد و گفت: ارتقای فضای سبز با توسعه یکپارچه درون شهری و برون شهری که شامل کمربند سبز است، انجام می شود که در 

هکتار پروژه ی کمربند سبز را اجرا 1000این راستا در دوره ی قبل، شهرداری با حمایت استاندار وقت، دکتر حجازی، توانست 

موجود است. کتانباف با تاکید بر ارتقای سطح بهداشت و محیط زیست شهری با مدیریت  هکتار آن ۸00کند که خوشبختانه 

http://ebtekarnews.com/index.php?newsid=90210
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صحیح پسماندها گفت: امروزه از پسماندها به عنوان طالی کثیف یاد می شود و باید با روشهای نوین عالوه بر دفع صحیح 

کنیم. وی با شمردن بخش دیگری از اهداف پسماندها و حفظ محیط زیست شهری از این ثروت به نحو شایسته ای بهره برداری 

کالن شهرداری اهواز ادامه داد: با توسعه ی کمی و کیفی ناوگان حمل و نقل شهری اعم از قطار شهری، ناوگان اتوبوسرانی و 

ند تاکسیرانی، عالوه بر کاهش آلودگی هوا، شاهد کاهش زمان سفرهای درون شهری شهروندان خواهیم بود. استقرار نظام شهرو

الکترونیک، ارائه خدمات سالم تر و اقتصادی تر به مردم را در پی خواهد داشت و توسعه و ارتقای فرهنگ شهروندی در راستای 

جلب مشارکت شهروندان باید قطعاً در نظر گرفته شود. شهردار اهواز به پتانسیل های نهفته در رودخانه کارون اشاره و اذعان 

ر راستای جلب گردشگر و تقویت هویت شهر اهواز در دستور کار قرار می گیرد. منصور کتانباف کرد: توسعه حاشیه ی کارون د

، اعتماد سازی و جلب رضایت شهروندان را از دیگر اولویتهای کاری خود برشمرد و اظهار داشت: یکی از اموری که منجر به 

ست. در شرایط فعلی قوانین متعدد به شکلی است که هر تحقق این امر می شود، استقرار و نهادینه کردن قانون در شهرداری ا

کس تفسیر خودش را از آن دارد که باید این روند را اصالح کنیم تا بتوانیم براساس قانون خدمات خود را ارائه دهیم. شهردار 

تاکید بر ضرورت همدلی و اهواز با بیان این نکته که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، کار امروز از گذشته دشوارتر است، با 

همراهی کلیه ی ارگانها و نهادها با شهرداری در مسیر خدمت به مردم خاطرنشان کرد: در این مسیر از رهنمودها و نظرات 

شورای اسالمی شهر بهره خواهم برد و دست یاری به سوی همه ی مردم و مسئولین دراز می کنم. همه ی ما یک تیم هستیم 

کالنشهر اهواز را بر عهده داشته باشیم و این تیم از همه ی ارگانها تشکیل شده است. امیدوارم که با وحدت که قرار است اداره 

و انسجام بتوانیم شهرمان را هر روز بیشتر از قبل توسعه دهیم و بتوانیم در راستای فرمایشات حضرت امام خمینی)ره( گام 

ه باشیم و شرمنده خانواده های شهدا و ایثارگران نشویم. وی در پایان از برداریم و توفیق سربازی مقام معظم رهبری را داشت

 زحمات و تالشهای چهار ساله سیدخلف موسوی شهردار سابق اهواز تقدیر کرد. ...

در این مراسم که و تودیع سیدخلف موسوی با حضور گسترده مدیران استانی و شهری برگزار شد.  کتانبافمراسم معارفه منصور 

در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی فجر اهواز برگزار شد، آیت اهلل شفیعی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان، آیت اهلل 

حسن زاده امام جمعه موقت اهواز، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، معاون امنیتی 

نداری خوزستان، جانشین قرارگاه امنیتی ابوالفضل)ع( خوزستان، سرپرست فرمانداری اهواز، رئیس و اعضای و انتظامی استا

شورای اسالمی شهر اهواز، فرماندهی نیروی انتظامی اهواز و جمعی دیگر از مسئوالن و مدیران استانی و مدیران و کارکنان 

اسم ، ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان را تسلیت گفت و ضمن در این مر کتانبافحضور داشتند. منصور  اهواز شهرداری

تقدیر کرد و اظهار داشت: بار سنگین خدمات شهرداری به دوش پرسنل  اهواز شهرداریخیرمقدم و تشکر از مدعوین، از کارکنان 

با  اهواز شهردارهستند.  این مجموعه است و اگر موفقیتی است مرهون زحمات این عزیزان است که در همه ادوار، خادم مردم

تشکر از شورای اسالمی شهر اهواز در دوره پنجم اظهار داشت: از حسن نظر این عزیزان سپاسگزارم که این مسئولیت سنگین را 

به بنده سپردند و در این مسیر سخت و دشوار از خداوند متعال یاری می جویم و به چهارده معصوم بویژه حضرت فاطمه 

را که در  اهواز شهرداریمی شوم و امیدوارم با یاری همه مردم و مسئوالن، بتوانیم بخشی از اهداف کالن  الزهرا)س( متوسل

 شهرداریبخشی از اهداف کالن برنامه توسعه ی  کتانبافراستای سند چشم انداز پیشرفت کشور تنظیم شده ، محقق سازیم. 

المی، ایرانی و اهوازی است. اهواز دروازه ورود تشیع و زادگاه علی را برشمرد و گفت: نخستین وظیفه ما احیای هویت اس اهواز

بن مهزیار اهوازی است. این شهر سرزمین بسیاری از شهدا و یادگاران دفاع مقدس و مدافعین حرم است. باید این هویت را 

ری و توزیع خدمات در کلیه با رعایت توسعه متوازن شه شهری خدماتبازیابی کرده و گسترش دهیم. وی افزود: بهبود کیفیت 

مناطق اهواز از موضوعات مهم است. باید خدمات را به صورت عادالنه در همه ی نقاط شهر به گونه ای ارائه دهیم که فاصله 
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را از دیگر اهداف کالن توسعه شهرداری اعالم  سبز فضای، گسترش اهواز شهردارمناطق کم برخوردار و برخوردار کاهش یابد. 

است، انجام می شود که در  سبز کمربندبا توسعه یکپارچه درون شهری و برون شهری که شامل  سبز فضای: ارتقای کرد و گفت

را اجرا  سبز کمربندهکتار پروژه ی 1000این راستا در دوره ی قبل، شهرداری با حمایت استاندار وقت، دکتر حجازی، توانست 

شهری با مدیریت  زیست محیطبا تاکید بر ارتقای سطح بهداشت و  نبافکتاهکتار آن موجود است.  ۸00کند که خوشبختانه 

صحیح پسماندها گفت: امروزه از پسماندها به عنوان طالی کثیف یاد می شود و باید با روشهای نوین عالوه بر دفع صحیح 

دن بخش دیگری از اهداف شهری از این ثروت به نحو شایسته ای بهره برداری کنیم. وی با شمر زیست محیطپسماندها و حفظ 

و  اتوبوسرانیشهری اعم از قطار شهری، ناوگان  نقل و حملادامه داد: با توسعه ی کمی و کیفی ناوگان  اهواز شهرداریکالن 

خواهیم بود. استقرار نظام شهروند  شهروندان، شاهد کاهش زمان سفرهای درون شهری هوا آلودگی، عالوه بر کاهش تاکسیرانی

رائه خدمات سالم تر و اقتصادی تر به مردم را در پی خواهد داشت و توسعه و ارتقای فرهنگ شهروندی در راستای الکترونیک، ا

به پتانسیل های نهفته در رودخانه کارون اشاره و اذعان  اهواز شهردارباید قطعاً در نظر گرفته شود.  شهروندانجلب مشارکت 

 کتانبافدشگر و تقویت هویت شهر اهواز در دستور کار قرار می گیرد. منصور کرد: توسعه حاشیه ی کارون در راستای جلب گر

را از دیگر اولویتهای کاری خود برشمرد و اظهار داشت: یکی از اموری که منجر به  شهروندان، اعتماد سازی و جلب رضایت 

لی قوانین متعدد به شکلی است که هر تحقق این امر می شود، استقرار و نهادینه کردن قانون در شهرداری است. در شرایط فع

 شهردارکس تفسیر خودش را از آن دارد که باید این روند را اصالح کنیم تا بتوانیم براساس قانون خدمات خود را ارائه دهیم. 

همدلی و با بیان این نکته که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، کار امروز از گذشته دشوارتر است، با تاکید بر ضرورت  اهواز

همراهی کلیه ی ارگانها و نهادها با شهرداری در مسیر خدمت به مردم خاطرنشان کرد: در این مسیر از رهنمودها و نظرات 

شورای اسالمی شهر بهره خواهم برد و دست یاری به سوی همه ی مردم و مسئولین دراز می کنم. همه ی ما یک تیم هستیم 

ا بر عهده داشته باشیم و این تیم از همه ی ارگانها تشکیل شده است. امیدوارم که با وحدت که قرار است اداره کالنشهر اهواز ر

و انسجام بتوانیم شهرمان را هر روز بیشتر از قبل توسعه دهیم و بتوانیم در راستای فرمایشات حضرت امام خمینی)ره( گام 

ه خانواده های شهدا و ایثارگران نشویم. وی در پایان از برداریم و توفیق سربازی مقام معظم رهبری را داشته باشیم و شرمند

 زحمات و تالشهای چهار ساله سیدخلف موسوی شهردار سابق اهواز تقدیر کرد.



 

 

 

 

 

 

 

 

۸2 

 

  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 بحران تنگی نفس خوزستانی ها عرصه جوالن مدیران ناکارآمد

  1396مهر  17دوشنبه  14:02 - دانا

شناسی این استدالل را قوت  تناقضات گفتاری مسئولین دولتی و محققان حوزه گیاه

می بخشد که مسئولین دولتی خوزستان به دلیل الپوشانی مدیریت ناکارامد خود در 

و درمانی بیش از اینکه به دنبال شناسایی متهم ردیف اول بحران  زیست محیطحوزه 

 نوظهور باشند به دنبال پاک کردن صورت مساله هستند.

به نقل از اهوازنوین :اینجا خوزستان است ، استانی  به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا

که در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در کشور دارای مقام اول و در صنایع فوالد دومین استان کشور به شمار می آید. همچنین 

این شعر اخوان  از نظر صنایع جانبی نیشکر منحصر به فرد است. ولی افسوس که حال و هوای این روزهای مردم خوزستان بسان

است: من اینجا بس دلم تنگ است./ و هر سازی که می بینم بد آهنگ است./ بیا ره توشه برداریم،/ قدم در راه بی برگشت 

بگذاریم، / ببینیم آسمان ِ هرکجا آیا همین رنگ است؟ گویی امسال هم خوزستانی ها در انتظار روزهای تلخ پاییزی سال های 

کی زمین و گرمای هوا چشم ها را به آسمان دوخته، اما دل ها مملو از ترس است که آیا دوباره چرخ گذشته هستند. اگرچه خش

فلک می چرخد و پاییز چندسال اخیر تکرار می شود؟ هرچند تصور تکرار آن روزها دردناک است ولی دور از انتظار نیست. پاییز 

نفر بر اثر مشکالت تنفسی به بیمارستان ها و مراکز درمانی  300دود بود که همزمان با اولین بارش های پاییزی روزانه ح92سال 

نفر بستری و مابقی به صورت سرپایی درمان شدند و در بازه کوتاهی از شروع این  50اهواز مراجعه کردند که از این تعداد حدود 

که سیدشریف حسینی نماینده وقت مردم هزار نفر به مراکز درمانی خوزستان مراجعه کردند. الزم به ذکر است  24اتفاق حدود 

اهواز در مجلس شورای اسالمی در تذکری به وزیر بهداشت و درمان ضمن انتقاد از عدم حضور وی در اهواز و بررسی مشکالت 

آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت در جریان بازدید از  92هزار نفر برشمرد. آذرماه سال  50بوجود آمده آمار مراجعان را 

بیماران بستری شده در بیمارستان اهواز به علت تنگی نفس ناشی از باران پائیزی در جمع خبرنگارن اظهار کرد: متاسفانه هنوز 

علت بروز برای این اتفاق برای مردم خوزستان از سوی هیچ نهادی به صورت دقیق مشخص نشده است. ولی بی شک بین تنگی 

بارش باران ارتباطی جدی وجود دارد. در طی چند ماه جلسات متعددی جهت بررسی نفس و آالینده های موجود در اهواز و 

اسماعیل ایدنی رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی اهواز در ششمین کنگره  92بحران نوظهور خوزستان برگزار شد و در اسفند

درصد مراجعان تقریبا  60ر این بیش از داخلی تحقیقات دانشجویی با ارائه گزارشی از بحران تنگی نفس خوزستان اظهار کرد: ب

درصد دارای آسم یا  40هیچگونه سابقه بیماری تنفسی مزمن و یا سابقه مصرف دارو یا مراجعه آسم یا تنگی نفس نداشتند و 

ین سایر بیماری ها بودند. ایدنی افزود: در شب نخست سه هزار نفر به دلیل سرفه و تنگی به مراکز درمانی مراجعه کردند و ا

مورد تا ساعت پنج صبح فردا ادامه یافت. سیدشکرخدا موسوی نماینده وقت اهواز در مجلس در ارتباط با تنگی نفس پس از 

http://www.dana.ir/News/1210352.html
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باران های پاییزی گفت: نکته قابل توجه این است که در بررسی تعداد افراد مبتال به تنگی نفس در مناطق شهری اهواز به این 

مناطق نزدیک به واحدهای صنعتی بیشتر با این مشکل مواجه شده اند. موسوی با اشاره به نتیجه می رسیم که افراد ساکن در 

جلسه مجمع نمایندگان استان خوزستان با رییس جمهور در همان روزها، افزود:بسیاری از صنایع استان و همچنین صنایع نفتی، 

حالی است که تنها آلودگی های این صنایع به مردم یک درصد مربوط به آالینده های نفتی را به استان نمی دهند و این در 

کمیته ویژه بررسی علل تشدید بیماری های تنفسی به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد. دراین  92استان می رسد. آذر 

س نشست مقتدایی از بررسی علل تشدید بیماری های تنفسی در استان خوزستان در شورای عالی بحران کشور با حضور رئی

جمهور خبر داد و بیان داشت: امیدواریم در این شوار تصمیماتی جدی برای کاهش آالینده های موجود در هوای شهر اهواز 

به استان خوزستان اشاره کرد و گفت: در این سفر نامه ای با امضاء مشترک  زیست محیطاتخاذ شود. وی به سفر رئیس سازمان 

صوص مشکالت زیست محیطی استان برای رئیس جمهور ارسال شده و راه حل های برون دکتر ابتکار و استاندار خوزستان در خ

رفت از مشکالت زیست محیطی نیز در این نامه ذکر شده است. استاندار خوزستان اظهار داشت: در صوتی که تمامی بندهای 

یطی و تشدید بیماری در استان این نامه اجرایی و راه های پیشنهاد شده انجام شود دیگر شاهد بروز مشکالت زیست مح

خوزستان نخواهیم بود. با وجود اینکه از نخستین روزهای تنگی نفس مردم در خوزستان رئیس جمهور به طور مستقیم در 

جریان این امر قرار گرفت اما با گذشت چند ماه از اولین باران پاییزی و مشکل بوجود آمده، خبری از اقدام و نتایج بررسی ها 

قط چند عامل را همچون آالینده های صنعتی و پوشش گیاهی و ... را موثر دانستند. درحالی که مردم خوزستان در نشد و ف

بار دیگر پس از  93انتظار اقدام عملی برای رفع کامل این مشکل بودند، به شماره افتادن نفس مردم فراموش شد و در سال 

هزار نفر در طی چند روز به بیمارستان ها و مراکز 16بیش از  93. در پاییز سال اولین بارش ها مسئولین استانی به تکاپو افتادند

درمانی خوزستان مراجعه کردند. بحث درباره منشاء تنگی نفس، بار دیگر داغ شد، نخستین احتمال درباره منشاء تنگی نفس، 

تعداد مراجعه کنندگان به مراکز  94ز سال بود، گزینه ای که در این دو سال همیشه رد شده است. پایی’ باران اسیدی‘بارش 

هزارنفر رسید. به طوریکه تعداد مراجعه کنندگان به بیمارستان ها در سال  17درمانی افزایش یافت و در چند روز به بیش از 

خوزستان  درصد آنها در اهواز بوده اند. کوروش بهادری مدیرکل هواشناسی 60هزار نفر رسیده اند که  50به بیش از  94تا  91

بوده است، اظهار کرد: امسال با راه اندازی دستگاه سنجش باران اسیدی از اولین  7این باران ها حدود  PHبا اشاره به اینکه 

باران پاییزی اندازه گیری شد و آزمایشات ثابت می کند که باران اسیدی نبوده است. بدین ترتیب یکی از عوامل مطرح شده که 

 94شد و بررسی عوامل دیگر با دقت بیشتر ادامه یافت. هرچند پیشرفتی در این زمینه رخ نداد. در سال  باران اسیدی بود حذف

دکتر اسماعیل ایدنی رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی نسبت به تشدید عارضه در میان مبتالیان هشدار داد و افزود: اولین 

بیشتر شد به  93رضه کنترل شد اما عمق و شدت مشکل در سال اگر چه غافلگیر کننده بود و بدون عا 92بارندگی در سال 

نفر در بخش های معمولی بستری شدند که این آمار  ۸0نفر در بخش مراقبت های ویژه و  10کمتر از  92طوری که در سال 

دچار تنگی  افراد 94برابر شد. رییس گروه مطالعات تنگی نفس استان خوزستان تصریح کرد: مراجعات سال  10حدود  93سال

هزار  17نفس شده از ششم آبانماه امسال با آغاز بارندگی به تعداد زیاد شروع شد و بعد از پنج روز تعداد مراجعات به بیش از 

درصد بیماران تشکیل پرونده نشد و رایگان درمان شدند به همین دلیل نمی توانیم بگوییم چند درصد  60مورد رسید اما برای 

سال های قبل بودند. وی با اشاره به ابهامات بسیاری که هنوز در زمینه تنگی نفس وجود دارد، اظهار کرد: از آنها مربوط به 

نتیجه قطعی که به آن رسیدیم یک پروسه آلرژیک است و تردیدی در آن وجود ندارد. وی تاکید کرد: به طور قطع عامل اصلی 

توفان شدید گرد و خاک تعداد مراجعات به این اندازه نبود بنابر این  با وجود 93این بیماری، ریزگردها نیستند چون در بهمن 

اخبار رسانه های محلی عراق موید این موضوع  94چند فاکتور در آن دخیل است که بارندگی آن را تشدید می کند. در سال 

شده اند. حادثه ای که شاید  نفر در بصره نیز به تنگی نفس دچار ۸00بود که همزمان با تنگی نفس خوزستان، چهار هزار و 
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انگشت اتهام به سوی  94سرنخی باشد برای رسیدن به منشاء نفس تنگی خوزستانی ها و حذف هرچه سریعتر این عامل. سال 

در خوزستان نشانه رفت و ایدنی فردی بود که فرضیه موثر بودن مواد حساسیت زا را ’ کونوکارپوس’گرده افشانی گونه گیاهی

و ترکیدن آنها، به طور ’ کاسه برگ ها‘درباره فرضیه خود می گوید: در زمان بارندگی با مرطوب و متورم شدن مطرح کرد. وی 

ناگهانی مقادیر زیادی گرده گیاهی حساسیت زا در هوا منتشر می شود که غلظت آن را چندین برابر می کند. رییس کارگروه 

به دنبال بارندگی، سطح مواد محرک و حساسیت زا طوری تغییر و روی تنگی نفس، تاکید می کند: تحقیقات ما ثابت کرده که 

مجاری تنفسی اثر می کند که باعث التهاب در آنها می شود در نتیجه باعث می شود راه های تنفسی دچار انسداد و فرد دچار 

مظنون هستم ’ نوکارپوسکو‘است. این استاد دانشگاه گفت: به گیاه ’ آسم‘خس خس و تنگی نفس شود که این عارضه همان 

به این دلیل که در یکی دو دهه گذشته اکوسیستم دستکاری شده و ترکیب گیاهی آن بر هم خورده است و درختان بومی 

همچون نخل، کنار و بیدمجنون از بین رفته و جای آنها را کونوکاروپوس گرفته است که این تغییرات قطعا در طبیعت تاثیر دارد. 

وقت نیز که گویی به دنبال عاملی بی زبان جهت هل دادن تمام مشکالت به سمت  زیست محیطان حفاظت ابتکار رئیس سازم

و سوی او و رهایی از فشارهای وارده بود گفت: خوشبختانه با اقدامات انجام شده علمی در این زمینه مشخص شد عامل اصلی 

این درختان میزان تنگی نفسهای مردم خوزستان  هرسبا تنگی نفس مردم خوزستان گرده افشانی گیاه کونوکارپوس است که 

در امسال به نحو چشمگیری کاهش یافت. اما این ادعای خانم ابتکار و دکتر ایدنی مخالفان جدی داشت که دالیل مطرح شده 

نوشته این را کافی نمی دانستند. حسین آخانی گیاه شناس مشهور و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در صفحه فیس بوک خود 

استدالل که کونوکارپوس عامل تنگی نفس است، استدالل ضعیفی است. در این ارتباط دکتر مهرانگیز چهرازی در نشست علمی 

برگزار شد،  اهواز شهرداریدر سالن جلسات  1395کاربردی بررسی گونه گیاه کنوکارپوس در فضا سبز شهر اهواز که آبان ماه 

ده ها مقاله علمی در دنیا تنها منافع آن یاد شده و تاکنون هیچ گونه بیماری عمده ای از آن گزارش اظهار کرد: آیا گیاهی که در 

ساعت نخست از  4۸به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در  95نشده است، می تواند عامل آلودگی باشد؟ در سال 

علت مشکالت تنفسی به اورژانس های بیمارستانی مراجعه کرده اند.  هزار نفر به 2آغاز اولین بارش پاییزی در خوزستان، حدود 

 4۸درصدی مراجعات نسبت به سال گذشته گفت: پارسال در  ۸0ایرج نظری معاون درمان علوم پزشکی نیز با اشاره به کاهش 

مراجعه کردند که این  هزار نفر به اورژانس های بیمارستان ها در استان خوزستان 13ساعت نخست باران های پاییزی حدود 

 95ساعت نخست بارندگی پاییزی بوده است. اگرچه آمارها از کاهش مراجعه مردم در سال  4۸هزار نفر در  2آمار امسال حدود 

 96نسبت به سال های قبل خبر می داد، اما برخی شنیده ها در آن روزها حاکی ازاین بود که به دلیل انتخابات در اوایل سال 

از افراد مراجعه کننده ارائه نمی شود. تا جایی اعالم امار گویی یکی به یکی از اصرار درون سازمانی علوم پزشکی آمار دقیقی 

درصد بیماران در اهواز  65تبدیل شده بود. بر اساس گزارش های منتشر شده از طرف دانشگاه علوم پزشکی از این تعداد، تقریبا 

دانشگاه  هوا آلودگیدر سال گذشته دکتر غالمرضا گودرزی دبیر کمیته حادثه تنفسی و و بقیه در دیگر شهرستان ها بوده اند. 

علوم پزشکی اهواز بار دیگر گرده گیاهان را متهم کرد و توضیح داد: معموالً وقتی علت صنعتی باشد، می تواند افراد خردسال یا 

بزرگسال را درگیر کند، اما وقتی پیک جمعیت روی افراد میانسال می افتد، نشان دهنده یک عامل بیولوژیک است که می تواند 

ر قارچ ها باشد. این گرده ها در شرایط مرطوب پیش از باران شاید قابل تنفس نباشند اما با جذب رطوبت گرده گیاهان یا اسپو

و در اثر شوک اسمزی یا الکتریکی ریز و قابل تنفس می شوند و این امر موجب می شود که عوارضی را در سیستم تنفسی به 

ت خوزستان تاثیر گیاهان کنوکارپوس در شیوع بیماری های تنفسی دکتر مقتدایی استاندار وق 94دنبال داشته باشند. در سال 

سال است در سطح اهواز کاشته شده و بیماری های تنفسی در  10بعد از بارش های پاییزی را رد کرد و گفت: این گیاه بیش از 

ا ریزگردها نظری برخالف طول سه سال اخیر رخ داده است. اما غالمرضا شریعتی استاندار فعلی خوزستان در جلسه مقابله ب

مقتدایی گیاه کنوکارپوس را عامل بیمارهای تنفسی بعد از بارش های پاییزی عنوان کرد. شریعتی برای پیشگیری ازبروز بیماری 
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 95کنند. در سال  هرسبه شهرداری دستور داد که تمامی گیاهان کنوکارپوس در سطح شهر اهواز را  95های تنفسی در پاییز 

همراه بود به طوری که محمدرضا  اهواز شهرداری شهری خدماتکنوکارپوس با واکنش هایی از سوی معاونت  درختان هرس

نوع درخت کنوکارپوس کاشته می شود که  4حالج در پنجمین جلسه شورای سالمت خوزستان اظهار داشت: در سطح اهواز 

و  سبز فضاینوکارپوس فقط سبب کاهش سرانه تمامی درختان ک هرسفقط یک مدل آن گرده افشانی و گل دهی می کند. 

ماه پیش بود که روحانی در سفر به خوزستان از ابراز همدردی و اشک ریختن 5می شود. حدود  شهروندانسایه استراحت برای 

سال و پیشرفت بهتری داشته باشیم، اگر می خواهیم مشکالت کشور  4برای مردم خوزستان تعریف کرد و گفت اگر می خواهیم 

را حل کنیم، باید به پای صندوق آرا برویم. حال آقای روحانی خوزستانی ها هم پای صندوق آمدند و اعالم کردند اگرچه هوا 

ندارند ولی هوای شمارا دارند. زمان آن نرسیده که شما هم بجز زمان جمع کردن رای، در روزهای سخت و پر از مشکل نگاهی 

سال عامل 4اولین بارش های پاییزی در خوزستان باقی نمانده و همچنان پس از گذشت  به خوزستان بیندازید. زمان زیادی تا

قطعی برای شناسایی تنگی نفس خوزستانی ها و مراجعه چند هزار نفری مردم به بیمارستان ها شناخته نشده و مسئولین استانی 

ثیر قطعی درخت کنوکارپوس بر تنگی نفس هرسال یک متهم جدید پیدا می کنند و سال بعد رد می کنند. درحالیکه از تا

مطمئن نیستند اقدام به قطع درخت می کنند و کاهش چند درضدی مراجعه کنندگان را نشانه پیشرفت در کار می دانند. 

تناقضات گفتاری مسئولین دولتی و محققان حوزه گیاه شناسی این استدالل را قوت می بخشد که مسئولین دولتی خوزستان 

و درمانی بیش از اینکه به دنبال شناسایی متهم ردیف اول بحران  زیست محیطپوشانی مدیریت ناکارامد خود در حوزه به دلیل ال

 نوظهور باشند به دنبال پاک کردن صورت مساله بوده و در زمان وقوع تاجای ممکن در برابر اعالم امار واقعی مقاومت میکنند.

  سایت های دیگر:

 1396مهر  17ه دوشنب 17:24 - راهنمای سفرمن

 بحران تنگی نفس خوزستانی ها عرصه جوالن مدیران ناکارآمد

http://mytourguide.ir/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85/
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 تکرار دوباره تاریخ شهرداری در اهواز

  1396مهر  14جمعه  11:30 - قدس آنالین

امروز در شرایطی شروع شد که شکار اول  اهواز شهرداریآیین تودیع و معارفه  -اهواز

را در یک قاب به تصویر می کشید، تصویری آشنا  کتانبافعکاسان سید خلف موسوی و 

چرا که پیش از این نیز این دو فرد در یک قاب دستهای همدیگر را فشردند اما آنجا 

 بود که تصدی شهرداری را به موسوی می سپرد. کتانباف

 شهرداریبه گزارش خبرنگار قدس آنالین ، این حاشیه نویسی از آیین تودیع و معارفه 

است. در ابتدای این جلسه مهندس جعفر فلسفی رییس شورای کالنشهر اهواز سخن خود  96در مهر ماه  کتانباف مهندس اهواز

انسانی  کتانبافعمل کردیم،  اهواز شهرداریرا این چنین شروع کرد: به قولی که به مردم دادیم مبنی بر انتخاب شایسته برای 

ورای شهر اهواز استفاده می شد که با شایعاتی که سابق بر این به پاک دست است، این لفظ پاک دست مدام توسط رییس ش

شهردار موسوی درباره استخدام های سفارشی بود همخوانی داشت. در ادامه اما حجت االسالم والمسلمین شفیعی تصریح کرد: 

نفرند، نه بیشتر، 14معصومان  ما نیامده ایم که فرد معصومی بیاوریم شهردار به اجماع رای می آید و قرار نیست معصوم باشد،

تودیع شد و من  کتانبافسال پیش در چنین جلسه ای بود که 4نوبت به سخنرانی سید خلف موسوی که می رسد می گوید: 

، در میان کتانبافشهردار و االن این به شکل معکوس اتفاق می افتد این می تواند آموزنده باشد هم برای من و هم برای مهندس 

به نشانه اعتراض بلند شد و عنوان کرد: آقای شهردار دستاورد فیزیکی  "پیمان قلی پور"وسوی فردی به نام صحبت های م

مورد شکایت از شما خواهم داشت 10شهرداری چه بوده است بجز استخدام مدیران سفارشی، شما حق الناس را رعایت نکردید، 

م، موسوی در جواب این شهروند به نکته جالبی اشاره کردو گفت: وقتی نفر اعضای شورای چهارم اهواز را به دادگاه می فرست21و

نیرو داریم وبا افتخار بقیه کم شده اند.  651هزارو 3نفر پرسنل داشت و در حال حاضر 456هزار و4شهرداری را تحویل گرفتم 

هم طبق خواست خیلی ها عمل  بافکتانشاید حق با این آقا باشد و در پایان هم ادامه داد: در حضور این جمع می گویم اگر 

 ساله اش را برای حضار تشریح کرد.4نکند همین هجمه نسبت به او هم خواهد بود. نفر آخر شهردار جدید بود که چشم انداز 

http://qudsonline.ir/news/566742/%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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 شهردار اهواز:

 احیای هویت ایرانی، اسالمی در برنامه توسعه شهرداری اهواز قرار دارد

  1396مهر  13پنجشنبه  09:03 - خبرگزاری تسنیم

اهوازی همراه با تقویت جایگاه اسالمی و -عنوان کرد: احیای هویت ایرانی اهواز شهردار

اهواز به عنوان خاستگاه ورود تشیع به کشور از اهداف کالن برنامه دوم توسعه شهرداری 

 است.

امروز در آئین تودیع و معارفه  کتانبافبه گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز ، منصور 

واز باشم و نیازهای اظهار داشت: امیدوارم بتوانم خدمتگذار مردم در شهر اه اهواز شهردار

شهر را با کمک همگی به مرحله اجرا برسانم. وی گفت: تقدیر و تشکر داریم از مجموعه شهرداری که هر پیشرفت و موفقیتی 

با بیان  اهواز شهردارکه وجود دارد ناشی از زحمات و تالش کارکنان شهرداری و بار و مسئولیت سنگین اجرا بر عهده آنها است؛ 

یه مدیریت تمامی مسئوالن استانی و شهرستانی به اهداف و برنامه ها دست خواهیم یافت، عنوان کرد: احیای این که در سا

اسالمی و اهوازی همراه با تقویت جایگاه اهواز به عنوان خاستگاه ورود تشیع به کشور از اهداف کالن برنامه دوم -هویت ایرانی

که اهواز، شهر علی بن مهزیار اهوازی و دروازه تشیع است و این هویت باید احیا با اشاره به این  کتانبافتوسعه شهرداری است. 

با رعایت  شهری خدماتو پر رنگ شود تا در مسیر اهداف برنامه که براساس چشم انداز است، حرکت کنیم، افزود: بهبوبد کیفیت 

خدمات به صورت عادالنه انجام شود و می  از دیگر اهداف کالن است، باید شهری خدماتعدالت و توزیع متوازن در مناطق 

بایست فاصله خدمات بین مناطق تنظیم شود. وی با اشاره به توسعه و ارتقای فضای شهر با رعایت توسعه یک پارچه و عادالنه 

از این را هزار هکتار است و در این دوره بخش اعظمی  7اهواز  سبز کمربندبه عنوان دیگر هدف کالن برنامه توسعه، یادآور شد: 

شهری که امروز این مسئله  پسماندشهری و  زیست محیطاظهار داشت: ارتقای سطح بهداشت و  اهواز شهردارانجام می دهیم. 

با بیان این که نیازمند توسعه و  کتانبافیک ثروت است و در این مسیر باید به خوبی حرکت کنیم از دیگر اهداف کالن است. 

هستیم، گفت: از دیگر اهداف کالن توسعه  ترافیکشامل اتوبوس و قطار شهری و  نقل و ملحبهبود کمی و کیفی خدمات و 

، توسعه کاربردی یکپارچه و پایدار شهرونداناستقرار نظام شهرداری الکترونیک در راستای ارائه خدمات بهتر، توسعه آموزش 

ستقرار و نهادینه کردن قانون در شهرداری است. وی از شهرداری، ا شهروندانمحور رودخانه کارون، اعتمادسازی و جلب رضایت 

با بیان این که امیدوارم در فضای صمیمت، همدلی و محبتی که بین اعضای شورای شهر است تا پایان دوره نیز در کنار هم 

نجام این امور کارها را پیش ببریم، گفت: کار امروز سخت از روز گذشته و این دوره از دوره های گذشته سخت تر است و برای ا

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/13/1537145/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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ادامه داد: تمامی ادارات، دستگاه ها و مسئوالن در یک تیم هستند که باید در کنار  اهواز شهرداربه کمک همه نیازمند هستیم. 

 هم یک حرکت جمعی و آن خدمت به مردم که باالتر از آن عبادتی وجود ندارد را انجام دهیم. انتهای پیام/
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 حاشیه های تصویری آیین تودیع و معارفه شهردار اهواز

  1396مهر  12چهارشنبه  20:55 - شوشان

...: آیین تودیع و معارفه شهردار اهواز عصر امروز با حضور آیت اهلل شفیعی نماینده مردم 

خوزستان در مجلس خبرگان، آیت اهلل حسن زاده امام جمعه موقت اهواز، معاون سیاسی 

منیتی و انتظامی و اجتماعی استانداری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، معاون ا

استانداری خوزستان، جانشین قرارگاه امنیتی ابوالفضل)ع( خوزستان، سرپرست 

فرمانداری اهواز، رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر اهواز، فرماندهی نیروی انتظامی 

مجتمع فرهنگی فجر اهواز و جمعی دیگر از مسئولین و مدیران استانی، مدیران و کارکنان شهرداری اهواز در سالن اجتماعات 

 اهواز برگزار شد. ...

عصر امروز با حضور آیت اهلل شفیعی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان،  اهواز شهردارشوشان: آیین تودیع و معارفه 

، معاون آیت اهلل حسن زاده امام جمعه موقت اهواز، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری

امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، جانشین قرارگاه امنیتی ابوالفضل)ع( خوزستان، سرپرست فرمانداری اهواز، رئیس و 

اعضای شورای اسالمی شهر اهواز، فرماندهی نیروی انتظامی اهواز و جمعی دیگر از مسئولین و مدیران استانی، مدیران و کارکنان 

 اجتماعات مجتمع فرهنگی فجر اهواز برگزار شد.در سالن  اهواز شهرداری

http://shooshan.ir/fa/news/77920/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 معاون خدمات شهری شهرداری اهواز:

 کنوکارپوس در بروز مشکالت تنفسی در اهواز نقشی نداشته است

  1396مهر  12چهارشنبه  10:45 - ایسنا

با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه ها در زمینه  اهواز شهرداری شهری خدماتمعاون 

اه به صورت این گی هرسدرختان کنوکارپوس در آستانه آغاز بارندگی ها گفت:  هرس

 ویژه در حال انجام است و تا پایان مهرماه به اتمام خواهد رسید.

 هرسعلیرضا عالی پور در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با تشریح اقدامات انجام شده برای 

هنگام  شهرونداندرختان کنوکارپوس به منظور جلوگیری از مشکالت تنفسی برای 

درختان کنوکارپوس را به صورت  هرسبرابر مصوبات شورای بهداشت استان خوزستان، کار  اهواز شهرداریبارندگی اظهار کرد: 

 خدماتویژه از اوایل شهریورماه در مناطق هشت گانه شهری آغاز کرده است که تا پایان ماه جاری به اتمام خواهد رسید. معاون 

سنگین درختان کنوکارپوس را با  هرسی کار اکیپ از شهردار 26تصریح کرد: در حال حاضر حدود  اهواز شهرداری شهری

کنوکارپوس تنها از ناحیه اندام های گل دار که در انتهای سرشاخه ها قرار  هرساستفاده از دستگاه های باالبر انجام می دهند. 

عالی پور بیان کرد: متأسفانه شرکت توزیع نیروی برق اهواز اکنون اقدام به قطع سرشاخه های آن دسته دارند، صورت می گیرد. 

از درختان کنوکارپوسی می کند که با خطوط انتقال برق تداخل دارند. بارها به این شرکت تذکر داده ایم که به هیچ وجه این 

ی بر این مسأله نظارت خود را افزایش داده است تا درختان از اندام های درختان را از تنه قطع نکنند. در حال حاضر نیز شهردار

درختان کنوکارپوس  هرسشوند. وی با اشاره به تعهدات سایر دستگاه ها و سازمان ها در مورد  هرسگل دار یعنی سرشاخه ها 

ازمان ها نظیر شرکت ملی مناطق اظهار کرد: در شورای بهداشت و با دستور استاندار خوزستان مقرر شد برخی شرکت ها و س

 هرسنفت خیز جنوب، شرکت ملی حفاری، سازمان آب و برق، شرکت آب و فاضالب و شرکت توزیع نیروی برق به منظور 

قرار دهند که از میان آنها تنها شرکت مناطق نفت  اهواز شهرداریدرختان کنوکارپوس تعدادی دستگاه باالبر در اختیار مجموعه 

ت خود عمل کرد و سریعاً تعدادی باالبر در اختیار ما قرار داد و سایر شرکت ها و سازمان ها به تعهدات خود عمل خیز به تعهدا

با رد نقش گرده افشانی درخت کنوکارپوس در بروز مشکالت تنفسی پس از  اهواز شهرداری شهری خدماتنکردند. معاون 

به تناوب انجام می شود به نحوی که هر درخت  هرسر اهواز نخستین بارش های پاییزی در چند سال اخیر گفت: در شه

می شود و به این علت رشد اندام های گل دار درختان کنوکارپوس بین شش  هرسکنوکارپوس حداقل یک بار در هر دو ماه 

ای گذشته هم گرده ماه تا یک سال به تأخیر می افتد. عالی پور ادامه داد: بنابراین می توان یقین حاصل کرد که حتی در سال ه

افشانی گل درختان کنوکارپوس در بروز مشکالت تنفسی پس از نخستین بارش های پاییزی هیچ نقشی نداشته است. بذر 

http://www.isna.ir/news/96071206127/%DA%A9%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

کنوکارپوس درون یک پوشش پوسته ای قرار دارد و بذر سنگینی است. اساساً درخت کنوکارپوس جنین ناقصی دارد به طوری 

ق قلمه و نه از طریق گرده گل آن انجام می شود. وی افزود: از طرف دیگر گرده گل کنوکارپوس که تکثیر این گیاه عمدتاً از طری

در صورت تماس با قطره های باران به علت جذب رطوبت به سمت پایین می افتد و به سطح زمین می چسبد و به هیچ وجه در 

انی و عدم تأثیر گرده کنوکارپوس در ایجاد بروز این هوا متصاعد نخواهد شد اما با وجود تمام یقینی که از میزان گرده افش

 هرسمشکالت تنفسی حاصل کرده ایم، اما صرفاً به منظور انبساط خاطر اعضای شورای بهداشت استان خوزستان، مشغول 

به  اهواز شهرداریبیان کرد: در پژوهش و تحقیقی که  اهواز شهرداری شهری خدماتسنگین این درختان هستیم. معاون 

انشکده کشاورزی شهید چمران سپرد، این دانشکده گرده افشانی درختان کنوکارپوس را در بروز مشکالت تنفسی پس از د

نخستین بارش های پاییزی بی تأثیر دانست و نقش گرده افشانی این گیاه را به کلی رد کرد. عالی پور تصریح کرد: تأثیر گازهای 

وز این مشکالت تنفسی کامالً محرز و قابل اثبات است. این گازها در تماس با قطره ناشی از سوزاندن فعالیت های نفتی در بر

های باران دچار واکنش های شیمیایی و فعل و انفعاالتی می شوند و گازهای سمی جدیدی تولید می کنند که بر دستگاه تنفسی 

باران مشکالت تنفسی ایجاد می کند، بلکه این انسان تأثیر منفی می گذارد. بنابراین گرده های یک گیاه نیست که با بارش 

گازها هستند که در هوا وجود دارند و با بارش باران واکنش نشان می دهند. وی ادامه داد: این نظریه را اخیراً کارشناسان نفت 

نجام شود. می به صورت مکتوب ارائه دادند و تقاضا کردند تا روی این نظریه، کار بیشتری ا اهواز شهرداریبخش خصوصی به 

دانیم که اهواز در مسیر میادین نفتی قرار دارد و جهت وزش باد غالب نیز غرب است یعنی دقیقًا شعله های این فلرهای نفتی 

ادامه داد: گازهای ناشی از سوزاندان فلرهای نفتی دارای  اهواز شهرداری شهری خدماتبه سمت شهر هدایت می شوند. معاون 

هستند که در اکثر فعل و انفعاالت نظیر تماس با رعد و برق و قطره های باران، طی یک  SO3اکسید یا مقدار کمی گوگرد تری 

( تبدیل می شود که این گاز نیز پس از ترکیب با نمک های موجود در  H2SO4واکنش شیمیایی به گاز اسید سولفوریک ) 

یدروژن کلرید گازی است که به شدت تنگی نفس ایجاد سطح زمین، گاز اسیدی هیدروژن کلرید تولید می کند. گاز اسیدی ه

می کند. عالی پور افزود: این نظریه به نظر نزدیک تر به واقعیت است و در حال حاضر در حال انجام تحقیقات جدی بر نفت و 

سطح زمین به ( موجود در  NaClتأثیر فلرهای نفتی در بروز این مشکالت تنفسی هستیم. می دانیم که در فصل گرما، نمک ) 

در سطح شهر و ... افزایش می یابد که می تواند با گاز اسید سولفوریک  سبز فضایباالی آب مصرفی برای آبیاری  ECعللی نظیر 

واکنش نشان دهد. وی اظهار کرد: بنا بر گزارش هایی که به دست ما رسیده است، تعداد فلرهای نفتی کشور عراق نیز افزایش 

ر نیز به علت عدم توانایی در جمع آوری گاز همراه نفت، اقدام به سوزاندن فلرهای نفتی می کند که می یافته است و این کشو

 تواند در ایجاد مشکالت تنفسی مؤثر باشد. انتهای پیام

  سایت های دیگر:

 1396مهر  12چهارشنبه  10:45 - شوشان

ن انجام معاون خدمات شهری شهرداری اهواز: کنوکارپوس در بروز مشکالت تنفسی در اهواز نقشی نداشته است/ هرس درختا

 می شود

 1396مهر  12چهارشنبه  14:05 - سازه نیوز

 کنوکارپوس در بروز مشکالت تنفسی در اهواز نقشی نداشته است

 1396مهر  12چهارشنبه  15:10 - تابناک خوزستان

 گرده افشانی درختان کنوکارپوس در بروز مشکالت تنفسی بی تاثیر است

http://shooshan.ir/fa/news/77899/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://sazehnews.ir/fa/news/37961/%DA%A9%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/503375/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 1396مهر  12چهارشنبه  16:02 - شهر فردا

 کنوکارپوس در بروز مشکالت تنفسی در اهواز نقشی نداشته است

http://shahrefarda.ir/fa/news/54030/%DA%A9%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری اهواز در گفتگو با رهیاب:

افزایش کرایه تاکسی ها مصوبه شورای چهارم بود / اگر اطالع رسانی 

 افزایش کرایه ها ضعیف بوده عذرخواهی می کنیم

  1396مهر  12چهارشنبه  10:07 - رهیاب

محمد رستم منش گفت: در حال حاضر نرخ ها در سطح شهر اطالع رسانی شده و به 

اعالم زودی برچسب تابلوها نصب می شود. قرار براین بود که فروردین ماه نرخ جدید 

 شود اما به دلیل مشکالت پیش رو با تأخیر اعالم شد.

محمد رستم منش در گفتگو با خبرنگار رهیاب با اشاره به افزایش نرخ کرایه تاکسی 

های اهواز اظهار داشت: افزایش نرخ براساس مصوبه شورای چهارم بوده و اینگونه نیست 

اینکه افزایش نرخ کرایه تاکسی ها مصوبه شورای چهارم است که در اواخر که هرکس بخواهد بتواند نرخ تعیین کند. وی با بیان 

مردادماه ابالغ شد، افزود: ما چنین اجازه و اختیاری نداریم که دست به تغییر نرخ بزنیم. موضوع کارشناسی نرخ در کمیسیون 

را می رود که بعد از تصویب به فرمانداری شورای شهر بررسی و آنالیز می شود، بعد از آن به صحن علنی شو ترافیکو  نقل و حمل

بیان داشت: در حال حاضر نرخ ها در  اهواز شهرداریارسال شود تا درصورت تأیید، ابالغ گردد. سرپرست سازمان تاکسی رانی 

ود اما سطح شهر اطالع رسانی شده و به زودی برچسب تابلوها نصب می شود. قرار براین بود که فروردین ماه نرخ جدید اعالم ش

به دلیل مشکالت پیش رو با تأخیر اعالم شد. رستم منش با بیان اینکه اگر در موضوع اطالع رسانی افزایش نرخ کرایه تاکسی ها 

درصد افزایش  10اهواز کمترین افزایش نرخ را در کل کشور با  تاکسیرانیضعیف عمل شده عذرخواهی می کنیم، گفت: سازمان 

عنوان داشت: در  تاکسیرانیبا اشاره به مرجع نظارتی  اهواز شهرداری تاکسیرانیسرپرست سازمان  داشته که جایگاه خوبی است.

تابلوهایی که در ایستگاه های درون شهر نصب شده با قید بازرس ما باشید دو سامانه معرفی شده که در صورت مشاهده دریافت 

د که کمیته انضباطی سازمان پیگیری های الزم را حتما انجام اضافه نرخ مردم می توانند گزارش دهند و اطمینان داشته باشن

 می دهد. انتهای پیام

  سایت های دیگر:

 1396مهر  12چهارشنبه  13:44 - دانا
 سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری اهواز :

 به شورای چهارم بود / اگر اطالع رسانی افزایش کرایه ها ضعیف بوده عذرخواهی می کنیمافزایش کرایه تاکسی ها مصو

http://rahyabnews.com/fa/news/141341/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87%E2%80%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.dana.ir/News/1206898.html
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 ز:رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اهوا

 اماکن ورزشی اهواز از طریق مزایده واگذار می شوند

  1396مهر  11سه شنبه  04:43 - خبرگزاری تسنیم

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اهواز گفت: جهت 

بهره برداری کافی و نگهداری صحیح از اماکن ورزشی به ویژه چمن های مصنوعی این 

 نقاط از طریق مزایده واگذار می شوند.

حجت االسالم جاسم موسی پور در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اهواز با اشاره به 

سه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اهواز، اظهار داشت: جل

موضوع این جلسه، بهره برداری از اماکن ورزشی به ویژه چمن های مصنوعی متعلق به شهرداری بود. وی با اشاره به این که 

نه از این اماکن بهره برداری مناسبی برای احداث و نگهداری از اماکن ورزشی زحمات بسیاری کشیده شده است، گفت: متاسفا

صورت نمی گیرد؛ وضعیت نگهداری این نقاط نیز نامناسب است. رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی 

شهر اهواز ادامه داد: در این جلسه با حضور اعضای کمیسیون موضوع واگذاری اماکن ورزشی از طریق مزایده و براساس 

به افراد واجد شرایط که بتوانند بهره برداری الزم را ببرند مطرح و به بحث گذاشته شد. موسی پور افزود: الیحه دستورالعمل 

واگذاری در جلسه کمیسیون امروز با اصالحاتی مصوب شد که از اکنون با انجام مزایده و زیرنظر سازمان فرهنگی، اجتماعی و 

 74ه شکل متمرکز واگذار کرد. وی با بیان این که در سطح شهر اهواز نزدیک به بتوان از این امکان ب اهواز شهرداریورزشی 

مکان ورزشی به ویژه چمن مصنوعی وجود دارد که این زمین ها با توجه به امکانات موجود در آنها به سه بخش تقسیم بندی 

اهند شد. رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی می شوند، عنوان کرد: زمین های که از قابلیت های الزم برخوردار باشند واگذار خو

و ورزشی شورای اسالمی شهر اهواز گفت: ارتقا و افزایش تعداد اماکن ورزشی به ویژه چمن های مصنوعی در برنامه کمیسیون 

یم. موسی نیز قرار دارد چراکه این میزان نیازمند کالنشهر اهواز را برطرف نمی کند و بنا است که طی سال های آینده افزایش ده

پور با اشاره به این که برخی از اماکن ورزشی چند منظوره و شامل چمن مصنوعی، تنیس، فوتبال دستی، بسکتبال هستند، ادامه 

داد: اماکن ورزشی اهواز که قابلیت گسترش دارند را باید در قالب برنامه جامع عملیاتی کرد؛ متاسفانه در این زمینه نسبت دیگر 

تیم و باید با سرعت بیشتری به مسئله ورزش اهمیت دهیم. وی با بیان این که در زمینه استخرها از مشارکت کالنشهرها عقب هس

اماکن  نورپردازیهای مردمی و سرمایه گذاران استقبال می کنیم، خاطرنشان کرد: اهواز شهر گرمی است و باید حداقل در زمینه 

داد. رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اهواز ورزشی برای استفاده در شب ها نیز اقدامی انجام 

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/11/1534864/%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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اظهار داشت: بر اساس الیحه ای که در صحن شورا مصوب شد مساجد، هیئت ها و مواکبی که از شهرداری درخواست مساعدت 

اخت قرار داد که این تعداد کرده بودند با مصاحبه کمیسیون فرهنگی، اسامی و مبلغ به شهرداری اعالم و اکنون در روند پرد

 مورد است. انتهای پیام/ 120بیش از 

  سایت های دیگر:

 1396مهر  11سه شنبه  05:20 - فانوس

 اماکن ورزشی اهواز از طریق مزایده واگذار می شوند

 1396مهر  11سه شنبه  06:23 - آریا

 اماکن ورزشی اهواز از طریق مزایده واگذار می شوند

 1396مهر  11سه شنبه  14:19 - رهیاب
 اب:رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اهواز در گفتگو با رهی

 اماکن ورزشی اهواز از طریق مزایده واگذار می شوند

 1396مهر  11سه شنبه  16:14 - ه و مزایدهروزنامه مناقص

 ،واگذاری اماکن ورزشی اهواز از طریق مزایده2254

http://fanousnews.ir/Content/Detail/73318/%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.aryanews.com/News/120171003062146072/%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
http://rahyabnews.com/fa/news/141324/%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
http://2rooznameh.ir/index/index.php/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/101391-2254%D8%8C%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://2rooznameh.ir/index/index.php/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/101391-2254%D8%8C%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://2rooznameh.ir/index/index.php/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/101391-2254%D8%8C%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87
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 به مناسبت روز ملی آتش نشانی؛

 رژه ناوگان خودرویی آتش نشانی در اهواز برگزار شد

  1396مهر  06پنجشنبه  12:14 - خوزنیوز

رژه ناوگان خودرویی آتش نشانی صبح امروز با حضور نیروهای سازمان آتش نشانی و 

 خدمات ایمنی اهواز برگزار شد

رژه ناوگان خودرویی آتش نشانی صبح امروز با حضور نیروهای سازمان آتش نشانی و 

 ات ایمنی اهواز برگزار شد. خدم

 

به مناسبت گرامیداشت هفتم مهرماه روز ملی آتش نشانی و هفته ایمنی و آتش نشانی رژه ناوگان خودرویی آتش نشانی صبح 

 مهرماه( در اهواز برگزار شد. 6امروز )

 

دان نخل به سوی بلوار آیت اهلل این رژه از حدفاصل میدان راه آهن تا میدان فلسطین آغاز و پس از آن حرکت رژه به سمت می

 بهبهانی و مرکز آتش نشانی انجام شد. 

 

خودوری سبک، سنگین و موتورسیکلت حضور داشتند. این رژه با هدف نمایش تجهیزات، ماشین آالت و توانایی  30در این رژه 

 های نیروهای عملیاتی سازمان آتش نشانی اهواز برگزار شد. 

 

دستگاه خودرو آتش نشانی و نیروهای این سازمان در بهشت آباد از مزار شهدا غباررویی  30ا صبح فرد ۸:30همچنین ساعت 

 خواهند کرد.

  سایت های دیگر:

 1396مهر  06پنجشنبه  14:30 - واحد مرکزی خبر
 خوزستان

 نشانی در اهواز رژه خودرویی گرامیداشت روز ملی آتش

 1396مهر  06پنجشنبه  12:27 - اکسین پرس
 به مناسبت روز ملی آتش نشانی؛

http://www.khouznews.ir/fa/news/153755/%D8%B1%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://www.iribnews.ir/fa/news/1827594/%D8%B1%DA%98%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://oxinpress.ir/fa/news/60221/%D8%B1%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 رژه ناوگان خودرویی آتش نشانی در اهواز برگزار شد

 1396مهر  06پنجشنبه  12:59 - بدر پرس
 به مناسبت روز ملی آتش نشانی؛

 رژه ناوگان خودرویی آتش نشانی در اهواز برگزار شد

 1396مهر  06پنجشنبه  3:451 - تابناک خوزستان
 به مناسبت روز ملی آتش نشانی؛

 رژه ناوگان خودرویی آتش نشانی در اهواز برگزار شد

http://badrpress.ir/fa/news/31661/%D8%B1%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/501104/%D8%B1%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک شهر

  1396مهر  04سه شنبه  14:12 - شما نیوز

عضو شورای شهر اهواز از پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس در این شهر با 

 همکاری بانک شهر خبر داد.

به گزارش شمانیوز، رحیم کعب عمیر با اعالم این خبر گفت: طی سالیان اخیر،در راستای 

کانیزه قدم های زیادی برداشته انجام فعالیت های الکترونیک و اجرایی شدن طرح های م

 و بانک شهر نیز در این حوزه تا کنون اقدامات مختلفی را انجام داده است. 

وی با اشاره به مزایای پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس در شهرها افزود: این نوع پرداخت از سرعت عمل و ایمنی 

 ر بهترین راهکار و از هر جهت روش مناسبی است. باالیی برخوردار است و در عین حال نیز برای مساف

این عضو شورای شهر اهواز با اشاره به این که پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس در برخی کالنشهرها در حال انجام 

یط های اتوبوس و است، افزود: معاونت حمل و نقل شهرداری اهواز نیز در کنار شورای شهر، اقدامات اولیه برای مکانیزه شدن بل

 تاکسی را شروع کرده که هم اینک در حال بررسی است. 

وی با قدردانی از بانک شهر به منظور اعالم همکاری و آمادگی برای اجرایی شدن طرح پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و 

ینه اعالم شده، حضور پیدا کنند اتوبوس در اهواز تصریح کرد: قطعا هرقدر سازمان های توانمندتر در فراخوانی که در این زم

 منجر به نتیجه گیری بهتر برای خدمت رسانی به مردم خواهد شد. 

 

 منبع:مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر

  سایت های دیگر:

 1396مهر  05چهارشنبه  09:39 - خوزنیوز
 عضو شورای شهر اهواز خبر داد:

 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس در اهواز با همکاری بانک شهر

 1396مهر  04سه شنبه  14:22 - لی مالیپو

 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس دراهواز

 1396مهر  04سه شنبه  14:33 - بانکداری ایرانی

 پرداخت الکترونیک کرایه با همکاری بانک شهر

http://shomanews.com/fa/news/832576/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://www.khouznews.ir/fa/news/153674/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://www.polimali.com/view-64222-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2.html
http://www.polimali.com/view-64222-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2.html
http://www.polimali.com/view-64222-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2.html
http://bankdariirani.ir/fa/news/113582/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 1396مهر  04سه شنبه  14:33 - پایگاه خبری آبا
 عضو شورای شهر اهواز خبر داد:

 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک شهر

 1396مهر  04سه شنبه  14:34 - عصر اعتبار

 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک شهر

 1396مهر  04سه شنبه  14:34 - سرمد نیوز

 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس در اهواز با همکاری بانک شهر

 1396مهر  04سه شنبه  14:34 - پول نیوز

 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس

 1396مهر  04سه شنبه  014:4 - 24بانکداران 
 عضو شورای شهر اهواز خبر داد

 پرداخت الکترونیک کرایه با بانک شهر

 1396مهر  04سه شنبه  14:54 - اتحادیه طال،جواهر و سکه تهران

 کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک شهرپرداخت الکترونیک 

 1396مهر  04سه شنبه  14:57 - روزنامه کسب و کار
 عضو شورای شهر اهواز خبر داد:

 تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک شهر پرداخت الکترونیک کرایه

 1396مهر  04سه شنبه  15:09 - افق تازه
 عضو شورای شهر اهواز خبر داد

 بانک شهر پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری

 1396مهر  04سه شنبه  15:34 - دنیای بانک

 پرداخت الکترونیک کرایه با همکاری بانک شهر

 1396مهر  04سه شنبه  15:35 - عصر بانک

 داخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک شهرپر

 1396مهر  04سه شنبه  16:03 - اقتصاد آنالین
 عضو شورای شهر اهواز خبر داد:

 شهر پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک

 1396مهر  04سه شنبه  16:09 - اکو فارس

 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس

 1396مهر  04سه شنبه  16:29 - دیوان اقتصاد

 ترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک شهرپرداخت الک

 1396مهر  04سه شنبه  16:32 - تجارت آنالین

 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک شهر

http://www.eknews.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=136&newsview=22090
http://www.asretebar.com/News/133991/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://sarmadnews.com/fa/news/80911/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://www.poolnews.ir/fa/news/244815/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3
http://banker.ir/news/200930/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://banker.ir/news/200930/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://banker.ir/news/200930/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://www.tgju.org/news/485917/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://kasbokarnews.ir/fa/news-details/72673/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1/
http://ofoghetaze.com/fa/news/45779/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://donyayebank.ir/news/51154/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://asrebank.ir/news/133584/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-221627
http://www.ecofars.com/view/136412/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3
http://divaneghtesad.ir/article/16169/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://tejaratonline.ir/fa/news/51253/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 1396مهر  04سه شنبه  16:39 - بن3

 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک شهر

 1396مهر  04سه شنبه  16:47 - آفتاب نیوز
 عضو شورای شهر اهواز خبر داد:

 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک شهر

 1396مهر  04سه شنبه  16:54 - ایستا نیوز
 عضو شورای شهر اهواز خبر داد:

 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک شهر

 1396مهر  04سه شنبه  17:04 - روزنامه مناقصه و مزایده

 ،پرداخت الکترونیک کرایه در اهواز با بانک شهر2250

 1396مهر  04سه شنبه  17:14 - سایت تحلیلی خبری صبح تهران
 عضو شورای شهر اهواز خبر داد:

 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک شهر

 1396مهر  04سه شنبه  17:20 - ایلنا
 عضو شورای شهر اهواز خبر داد:

 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک شهر

 1396مهر  04سه شنبه  1۸:19 - اقتصادگردان
 عضو شورای شهر اهواز خبر داد:

 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک شهر

 1396مهر  04سه شنبه  20:02 - جامع نیوز
 عضو شورای شهر اهواز خبر داد:

 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک شهر

 1396مهر  04سه شنبه  21:54 - تدبیر و امید

 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک شهر

 1396مهر  04سه شنبه  21:55 - انتخاب

 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک شهر

 1396مهر  05چهارشنبه  09:57 - راه پرداخت

 انک شهر خبر دادعضو شورای شهر اهواز از پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری ب

 1396مهر  05چهارشنبه  10:27 - اکسین پرس
 عضو شورای شهر اهواز خبر داد:

 ه تاکسی و اتوبوس در اهواز با همکاری بانک شهرپرداخت الکترونیک کرای

 1396مهر  05چهارشنبه  10:29 - بدر پرس
 داد: عضو شورای شهر اهواز خبر

http://3bn.ir/news/display/32687/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://3bn.ir/news/display/32687/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://3bn.ir/news/display/32687/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://aftabnews.ir/fa/news/478259/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://istanews.ir/news/213527/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://2rooznameh.ir/index/index.php/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/101187-2250%D8%8C%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://sobhetehran.com/fa/pages/?cid=66482
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-149/540333-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://eghtesadgardan.ir/fa/news/99902/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://jamenews.ir/1396/07/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88/
http://tadbirvaomid.ir/fa/news/180357/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://www.entekhab.ir/fa/news/367170
http://way2pay.ir/79042
http://oxinpress.ir/fa/news/60177/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://badrpress.ir/fa/news/31619/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AF
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 پرداخت کرایه تاکسی و اتوبوس اهواز با همکاری بانک شهر الکترونیک شد

 1396مهر  05چهارشنبه  11:04 - بانک مردم

 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک شهر

 1396مهر  05چهارشنبه  11:11 - نقدینه

 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک شهر

 1396مهر  05چهارشنبه  11:22 - ایران اکونومیست

 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک شهر

 1396مهر  05چهارشنبه  11:24 - آریا

 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک شهر

 1396مهر  05چهارشنبه  11:41 - 24بانکداری 
 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی با همکاری بانک شهر

 :عضو شورای شهر اهواز از پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس در این شهر با همکاری بانک شهر خبر داد.24بانکداری 

 1396مهر  05چهارشنبه  11:42 - رکنا

 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک شهر

 1396مهر  05چهارشنبه  14:09 - میهن صنعت
 عضو شورای شهر اهواز خبر داد:

 میهن صنعت و مسئولین

 1396مهر  05چهارشنبه  15:02 - روز نو

 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک شهر

 1396مهر  05چهارشنبه  15:24 - موج
 عضو شورای شهر اهواز خبر داد:

 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک شهر

 1396مهر  05چهارشنبه  15:40 - مرور نیوز
 هر اهواز خبر داد:عضو شورای ش

 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک شهر

 1396مهر  05چهارشنبه  19:04 - رسالت
 عضو شورای شهر اهواز خبر داد:

 ری بانک شهرپرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکا

 1396مهر  05چهارشنبه  19:44 - مالی پرس

 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک شهر

 1396مهر  05چهارشنبه  21:13 - امه آفرینشروزن

 نهادهای مالی

 1396مهر  06پنجشنبه  16:59 - نمایه بانک

http://bankemardom.ir/1396/07/05/75152/
http://naghdineh.com/page/28986/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9+%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C+%D9%88+%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3+%D8%A8%D8%A7+%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D8%B4%D9%87%D8%B1.html
http://iraneconomist.com/fa/news/176404/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://www.aryanews.com/News/120170927110901658/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%8A%E2%80%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://www.bankdari24.ir/show_news/8511/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://www.bankdari24.ir/show_news/8511/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://www.bankdari24.ir/show_news/8511/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://www.rokna.ir/fa/tiny/news-310697
http://mihansanat.com/fa/news/1/64985/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://roozno.com/fa/news/285037/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://www.mojnews.com/fa/tiny/news-186072
http://www.moroornews.com/fa/tiny/news-57804
http://www.resalat-news.com/Fa/?code=270468
http://malipress.ir/content/8737
http://afarineshdaily.ir/afarinesh/News.aspx?NID=188184
http://afarineshdaily.ir/afarinesh/News.aspx?NID=188184
http://afarineshdaily.ir/afarinesh/News.aspx?NID=188184
http://www.namayebank.ir/bank/20113616537441
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 در اهواز : پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک شهر

 1396مهر  0۸شنبه  09:25 - اقتصاد تهران

 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک شهر

 1396مهر  10دوشنبه  12:19 - مجله فناوری موبنا

 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با همکاری بانک شهر

http://tehraneconomy.ir/96651/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8-3/
http://www.mobna.com/343059/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88.html
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فردا؛ برگزاری آیین رسمی تحویل و تنفیذ حکم شهردار اهواز در وزارت 

 کشور

  1396مهر  01شنبه  13:0۸ - ایسنا

گفت: آیین رسمی تحویل و تنفیذ  اهواز شهرداریمدیر روابط عمومی و امور بین الملل 

 در وزارت کشور فردا برگزار می شود. اهواز شهردارحکم 

فرزین حاتمی کاهکش در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: آیین رسمی تحویل و 

، فردا در وزارت کشور با حضور آقایان کتانبافآقای منصور  اهواز شهردارتنفیذ حکم 

، محمدجعفر فلسفی رئیس شورای اسالمی شهر اهواز و فرامند هاشمی زاده کتانباف

فردا توسط وزیر کشور  اهواز شهردارمعاون عمرانی استانداری خوزستان برگزار خواهد شد. وی با بیان اینکه تحویل و تنفیذ حکم 

نجام می شود، افزود: با هماهنگی های صورت گرفته مراسم تودیع و معارفه شهردار سابق و فعلی اهواز نیز در هفته جاری برگزار ا

 خواهد شد. انتهای پیام

  سایت های دیگر:

 1396مهر  01شنبه  014:4 - ایسکانیوز

 آیین رسمی تحویل و تنفیذ حکم شهردار اهواز در وزارت کشور برگزار می شود

 1396مهر  01شنبه  20:55 - شوشان

 م شهردار اهواز در وزارت کشورفردا؛ آیین رسمی تحویل و تنفیذ حک

 1396مهر  02یکشنبه  09:20 - سازه نیوز

 برگزاری آیین رسمی تحویل و تنفیذ حکم شهردار اهواز در وزارت کشور

http://www.isna.ir/news/96070100378/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%81%DB%8C%D8%B0-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://www.iscanews.ir/news/839714/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-...
http://shooshan.ir/fa/news/77470/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://sazehnews.ir/fa/news/37765/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 کتانباف: هنوز حکم شهرداری اهواز از سوی وزیر کشور تنفیذ نشده است

  1396مهر  01شنبه  10:13 - ایسنا

با بیان اینکه هنوز به صورت رسمی کار خود را در شهرداری آغاز نکرده  اهواز شهردار

 ذ حکم توسط وزیر کشور به صورت رسمی، آغاز به کار خواهم کرد.ام، گفت: پس از تنفی

در گفت وگو با خبرنگار ایسنا درباره زمان آغاز به کار رسمی خود به  کتانبافمنصور 

اظهار کرد: هنوز وزیر کشور، حکم مرا تنفیذ نکرده است و پس از  اهواز شهردارعنوان 

، کار خود را شروع خواهم اهواز یشهردارتنفیذ حکم توسط وزیر به صورت رسمی در 

 اهواز شهرداریکرد. وی ادامه داد: درباره زمان تنفیذ حکم اطالع دقیقی ندارم. آنچه که در رسانه ها به عنوان آغاز کار من در 

ای در خصوص وعده  کتانبافعنوان شده، به سرکشی و بازدیدهایی که در چند روز اخیر از برخی حوزه ها داشتم، برمی گردد. 

که برای ارائه برنامه خود به رسانه ها در هشتم شهریورماه داده بود، عنوان کرد: پس از تنفیذ حکمم توسط وزیر کشور و آغاز 

 کار رسمی، این برنامه ها قطعا به رسانه ها اطالع رسانی خواهد شد. انتهای پیام

  سایت های دیگر:

 1396مهر  01شنبه  10:25 - شوشان

 کتانباف: هنوز حکم شهرداری اهواز از سوی وزیر کشور تنفیذ نشده است

 1396مهر  01شنبه  12:06 - ینشهردار آنال

 حکم شهردار اهواز هنوز تنفیذ نشده است / تعطیالت آخر هفته دلیل تأخیر در تنفیذ

 1396مهر  01شنبه  14:42 - شهر فردا

 کتانباف: هنوز حکم شهرداری اهواز از سوی وزیر کشور تنفیذ نشده است

 1396مهر  01شنبه  16:21 - پایگاه خبری ذاکر
 شهر بی شهردار

 کتانباف: هنوز حکم شهرداری اهواز از سوی وزیر کشور تنفیذ نشده است

http://www.isna.ir/news/96070100133/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://shooshan.ir/fa/news/77420/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.shahrdaronline.com/view-40990.html
http://www.shahrdaronline.com/view-40990.html
http://www.shahrdaronline.com/view-40990.html
http://shahrefarda.ir/fa/news/52713/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.zakernews.ir/paper/subject/437086/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%81:-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 وزستان:مدیر امالک راه و شهرسازی خ

 سال هنوز مشخص نشده است 6محدوده طرح کمربند سبز اهواز بعد از 

  1396دی  16شنبه  21:34 - خبرگزاری مهر

 اهوازمدیر امالک راه و شهرسازی خوزستان گفت: با توجه به اینکه شهرداری  -اهواز

طرح کمربند سبز این شهر را ارائه نداده و در کارگروه های ذیربط به تصویب نرسیده 

 توسط مقام قضایی متوقف شد.

علی ملک محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز برای موضوع تعطیل شدن 

جلسه ای در اداره کل راه و شهرسازی خوزستان تشیکل و پس  اهوازکمربند سبز پروژه 

تاکنون با وجود مصوبات کارگروه های  1390سال یعنی از سال  6از بحث و بررسی موضوع مشخص شد که با وجود گذشت 

ست. وی با اشاره به اینکه مشخص نشده ا اهوازاز سوی شهرداری  اهوازکمربندی فضای سبز، محدوده اجرای طرح کمربند سبز 

آن تهیه نشده است، افزود: مقرر شد تا ابتدا این نقشه و مختصات دقیق محل  utmمحدوده و مختصات دقیق جغرافیایی نقشه 

اجرای آن توسط شهرداری به منظور بررسی تحویل این اداره کل شود. مدیر امالک راه و شهرسازی خوزستان تصریح کرد: طرح 

و شورای برنامه ریزی استان مصوب نشده پس اجرای طرح  5تاکنون از طریق مراجع ذیصالح کمیسیون ماده  وازاهکمربند سبز 

 اهوازبا مخاطراتی مواجه شده است. ملک محمدی خبر داد: در جلسه امروز مقرر شد تا هیئتی متشکل از کارشناسان شهرداری 

، مصوب شدن آن در کارگروه های ذیصالح و طی مراحل قانونی از و راه و شهرسازی خوزستان به منظور جانمایی اجرای طرح

با پردیس دانشگاهی وی عنوان کرد: با توجه به مصوب  اهوازمحدوده این طرح بازدید داشته باشند. تداخل طرح کمربندی سبز 

دانشگاهی که مصوب  ، این طرح با برخی از طرح های مصوب شهری از جمله طرح پردیساهوازنبودن طرح کمربندی فضای سبز 

شده شورای برنامه ریزی است و توسط اداره کل راه و شهرسازی خوزستان هم به دستگاه های ذیصالح تخصیص داده و واگذار 

طرح را به ما ارائه نداده تا بررسی های الزم  اهوازشده، تداخل دارد. مدیر امالک راه و شهرسازی خوزستان بیان کرد: شهرداری 

کیلومتر است ولی تنها در سه کیلومتر آن با پردیس دانشگاهی تداخل دارد و چه  73. بنا به اعالم شهرداری طرح را انجام دهیم

بسا با ابالغ محل دقیق اجرا تداخالت دیگری هم پیدا شود. ملک محمدی در ادامه با اشاره به اینکه اجرای این طرح قبل از رفع 

هزینه های عمومی را فراهم می کند، گفت: بر همین اساس الجرم یگان حفاظت مغایرت های مذکور موجبات اتالف انرژی و 

اراضی دولتی راه و شهرسازی خوزستان که وظیفه حفاظت و صیانت از اراضی دولتی را دارد پس از تذکرات الزم به پیمانکار 

سبت به توقف عملیات اجرایی اقدام کرد. و عدم توجه وی به این تذکرات اعالم شده به امر مقام قضایی ن اهوازطرح کمربند سبز 

وی با اشاره به اینکه مقام قضایی قطعا با درنظر گرفتن قوانین، مقررات و همه جوانب امر این حکم را صادر کرده است، تأکید 

د کرد: کرد: همچنین اجرای هرگونه طرحی باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد. مدیر امالک راه و شهرسازی خوزستان تأکی

https://www.mehrnews.com/news/4192546/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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از ضروریات است و این اداره کل خود را مؤظف می داند  اهوازبا توجه به وضعیت اقلیمی کالنشهر  اهوازبدیهی است کمربند سبز 

تا هرگونه همکاری در خصوص اجرای طرح داشته باشند؛ البته ضرورت اجرای این طرح نافی ضوابط و مقررات مورد عمل نیست. 

شد: یگان حفاظت از اراضی دولتی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان حسب وظایف قانونی، خود  ملک محمدی در پایان یادآور

 را ملزم می داند که در چارچوب موازین، قوانین و مقررات از حقوق بیت المال و اراضی دولتی حفاظت کند.

  سایت های دیگر:

 1396دی  16شنبه  21:37 - امید خوزستان

 سال هنوز مشخص نشده است 6محدوده طرح کمربند سبز اهواز بعد از 

 1396دی  16شنبه  21:54 - شهردار آنالین

 سال هنوز مشخص نشده است 6وده طرح کمربند سبز اهواز بعد از محد

 1396دی  16شنبه  22:19 - تابناک خوزستان
 مدیر امالک راه و شهرسازی خوزستان:

 سال هنوز مشخص نشده است 6بند سبز اهواز بعد از محدوده طرح کمر

 1396دی  16شنبه  22:19 - عصر اهواز

 سال هنوز مشخص نشده است 6محدوده طرح کمربند سبز اهواز بعد از 

 1396دی  17یکشنبه  00:04 - پایگاه خبری ذاکر
 مدیر امالک راه و شهرسازی خوزستان:

 سال هنوز مشخص نشده هست 6محدوده طرح کمربند سبز اهواز پس از 

 1396دی  17یکشنبه  00:15 - طلوع خوزستان

شهید هشت سال دفاع مقدس و حماسه به  119پیام دکتر یوسفی نماینده مردم اهواز به مناسبت ورود پیکرهای مطهر 

 خوزستان

 1396دی  17یکشنبه  00:16 - افق روز

 سال هنوز مشخص نشده است 6محدوده طرح کمربند سبز اهواز بعد از 

 1396دی  17یکشنبه  00:29 - 24خوز 

 سال هنوز مشخص نشده است 6محدوده طرح کمربند سبز اهواز بعد از 

 1396دی  17یکشنبه  09:19 - خوزنیوز
 زستان:مدیر امالک راه و شهرسازی خو

 سال هنوز مشخص نشده است 6محدوده طرح کمربند سبز اهواز بعد از 

 1396دی  17یکشنبه  16:33 - پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
 مدیر امالک راه و شهرسازی خوزستان:

 سال هنوز مصوب نشده است 6محدوده طرح کمربند سبز اهواز بعد از 

 1396دی  1۸دوشنبه  09:54 - ایلنا

http://omid-khouzestan.ir/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/144043
http://www.shahrdaronline.com/view-46366.html
http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/548564/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://asrahwaz.ir/fa/news/65475/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84.html
http://www.zakernews.ir/paper/subject/458359/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA
http://toloo-khz.ir/45086/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84/
http://ofoghrooz.com/2018/01/07/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84/
http://khuz24.com/1396/10/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84.html
http://khuz24.com/1396/10/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84.html
http://khuz24.com/1396/10/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84.html
http://www.khouznews.ir/fa/news/159047/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://news.mrud.ir/news/48026/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-94/579621-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 اه و شهرسازی خوزستان مطرح کرد:مدیر امالک ر
 سال هنوز مصوب نشده است 6محدوده طرح کمربند سبز اهواز بعد از 
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 محدود شدن فعالیت ارائه کنندگان قلیان در اهواز

  1396دی  13چهارشنبه  15:25 - راهنمای سفرمن

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 

با اظهار این که تعداد  اهواز، علیرضا عالی پور، معاون خدمات شهری شهرداری اهوازاز 

زیاد زیاد شده هست، اظهار داشت: مبارزه با  اهوازقلیان در پارک های  عرضه کنندگان

ارائه قلیان در پارک ها و برخورد قانونی با عرضه کنندگان الزمه مشارکت مشترک 

 شهرداری و نیروی انتظامی هست ]...[

، علیرضا عالی پور، معاون  اهوازبه گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 

زیاد زیاد شده هست، اظهار  اهوازبا اظهار این که تعداد عرضه کنندگان قلیان در پارک های  اهوازخدمات شهری شهرداری 

داشت: مبارزه با ارائه قلیان در پارک ها و برخورد قانونی با عرضه کنندگان الزمه مشارکت مشترک شهرداری و نیروی انتظامی 

خارج کرده هست، ولی در صورت  اهوازت که در حال حاضر نیروی انتظامی به سبب مطالبات مالی نیروهای خود را شهرداری هس

اجرا می شود.  اهوازمنطقه شرق و غرب  2مشارکت دو مرتبه نیروی انتظامی، طرح تنگنا فضای فعالیت عرضه کنندگان قلیان در 

ماکن عمومی برای کسانی که جهت تفریح سالم به بیرون از منزل و پارک ها آمده اند عالی پور اظهار داشت: ارائه قلیان در ا

آزاردهنده هست، با توجه به این مبحث برنامه ای در دست هست تا فعالیت عرضه کنندگان قلیان در پارک های ساحلی شرقی 

رای تمرکز فعالیت عرضه کنندگان قلیان نقطه در ساحلی شرقی و ساحلی غربی ب 2محدود شود، به این ترتیب  اهوازو غربی 

نقطه معطوف خواهند یافت تا دیگر مثل حاال شاهد ارائه قلیان در سراسر طول پارک های  2موردنظر داشته و همه آنها در این 

قلعه  مصوبه عزیمت استان دار کهگیلویه و بویراحمد به دیشموک و 20نباشیم. این مطلبو از دست ندید! ارزیابی  اهوازساحلی 

منطقه محدود و معطوف گردیدند  2اقرار کرد: بعد از این که عرضه کنندگان در  اهوازرئیسی معاون خدمات شهری شهرداری 

 نیز در صورت داشتن الزامات به کلی جمع آوری می شوند.

  سایت های دیگر:

 1396دی  13چهارشنبه  15:54 - تابناک خوزستان
 معاون خدمات شهری شهرداری اهواز خبر داد:

 عرضه کنندگان قلیان در دو نقطه پارک های ساحلی اهواز محدود می شوند

https://mytourguide.ir/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF/
http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/547412/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 محدود شدن فعالیت عرضه کنندگان قلیان در اهواز

  1396دی  13ارشنبه چه 13:50 - باشگاه خبرنگاران

 2معاون خدمات شهری شهرداری اهواز گفت: فضای فعالیت عرضه کنندگان قلیان در 

 منطقه شرق و غرب اهواز محدود می شود.

 2گفت: فضای فعالیت عرضه کنندگان قلیان در  اهوازمعاون خدمات شهری شهرداری 

 محدود می شود. اهوازمنطقه شرق و غرب 

http://www.yjc.ir/fa/news/6386361/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

ها با حضور بررسی مشکالت ورزش های صبحگاهی در پارکها و بوستان

 اعضای شورای شهر اهواز

  1396دی  11دوشنبه  10:42 - شوشان

جلسه بررسی مشکالت ورزش های صبحگاهی و عصرگاهی با حضور نائب رئیس و عضو 

و معاون شهردار و رئیس سازمان  اهوازکمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی شهر 

 برگزار شد. اهوازفرهنگی و ورزشی شهرداری 

ز مشکالت و معضالت ورزش های ، در جلسه صبح امرواهوازبه گزارش سایت شهرداری 

، بخصوص مشکالت بانوان اهوازصبحگاهی و عصرگاهی در پارکها و بوستانهای شهر 

و معاون شهردار مطرح شد. ایزدی نائب رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای  اهوازورزشکار با حضور اعضاء شورای شهر 

قیت برای وی گفت: من خوشبین هستم که شرایط بهتری خواهیم با تبریک به مهندس سراج و آرزوی موف اهوازاسالمی شهر 

بوده که  96تا آبان  95داشت. وی در ادامه به مشکالت پرداخت حقوق مربیان ورزشی اشاره کرد و گفت: قرارداد مربیان از آبان 

بر هستند ولی سنگ  ماه مابقی هم پی گیری می شود. پرداخت ها در سیستم شهرداری زمان 9سه ماه حقوق پرداخت شده و 

اندازی ها، مانع سیر طبیعی پرداخت ها شد. ایزدی ورزش های صبحگاهی را نعمت دانست و افزود: امیدوارم این ورزش ها 

تقویت شوند چرا که اگر یک نفر در پارک ورزش کند و به خانه برگردد همراه خود نشاط و شادابی را به خانه می آورد. هر مقدار 

میلیارد  650فزایش دهیم جامعه را با نشاط تر خواهیم کرد. وی در ادامه به شرایط مالی شهرداری و بدهی که ورزش ها را ا

میلیارد تومانی معاونت فرهنگی اشاره کرد و گفت: تا این بدهی ها حل و فصل شود زمان  11و بدهی  اهوازتومانی شهرداری 

در پارکها برطرف می شوند. لطفعلی زاده عضو کمیسیون فرهنگی و  الزم است ولی کارها پیش خواهد رفت و کمبودها و نواقص

نیز با تبریک به سراج برای پذیرش مسئولیت معاونت و سازمان فرهنگی گفت: بحث فرهنگ  اهوازورزشی شورای اسالمی شهر 

اا... دوره روشن و پر و ورزش جزو پیچیده ترین مسائل کاری است زیرا جامعه ما نیازمند مسائل فرهنگی و ورزشی است و انش

طراوت با حضور مهندس سراج اتفاق خواهد افتاد. وی در ادامه گفت: یکی از مسائل و عمده ترین مشکالت شهر ما این است که 

کسب در آمد در شهرمان به واسطه اینکه مردم درآمدشان پایین است، سخت شده است. پروژه ها آنطور که دوست داریم جلو 

خاصی برخوردار است و در این شرایط مسئولین ما باید بیشتر کار کنند تا بتوانند خالء هایی که با مسائل  نمی رود و از کندی

مالی ایجاد شده است را با دوندگی بیشتر و برنامه های بیشتر و بهتر جلو ببرند. لطفعلی زاده افزود: ما به دنبال خانواده سالم 

ان سالم رقم می خورد و ورزش هم جز عوامل مهم و تاثیرگذار است که به سالمت هستیم و خانوادهای سالم با همسران و مادر

http://shooshan.ir/fa/news/83215/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

جسم و روح هر خانواده ای تاثیر مثبت دارد. همچنین عالوه بر اینها آموزش شهروندی را نیز باید در تمام مقوالت ایجاد کنیم. 

دودیت هایی که شهرمان دارد در زمینه شاخص ورزش امر مهمی است و فرهنگ ورزشی نیز بسیار مهم است. انشاا... با همه مح

های مهم و اصلی ورزش قهرمانی و همگانی حرکت کنیم و در راستای توسعه، حرکتی پایدار ایجاد کنیم. این عضو شورای شهر 

سائل با بیان اینکه ما نسبت به کالنشهرهای دیگر عقب هستیم گفت: امیدوارم با مسائل آموزشی و ... بتوانیم امر ورزش و م

فرهنگی و بخصوص آموزش شهروندی را تقویت کنیم و مطمئنا مجموعه شورای شهر در تالش هستند تا رضایت شهروندان 

فراهم شود. ما دنبال تصویب برنامه های خوب و منظمی هستیم. انشاا... معضالت و مشکالت را با وجود تمام محدودیت ها 

 اهواز شهرداریم کرد. سراج معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی و ورزشی کوتاهی نخواه اهوازبرطرف کنیم و در حق مردم 

نیز در این جلسه با تشکر از کسانی که در این جلسه حضور یافتند گفت: در خصوص ورزش همگانی شاید اولین مطلبی که بشود 

اوقات فراقت کم شده است و چه بسا  به آن اشاره کرد پرداختن به ورزش حتی در یک زمان کوتاه است. با توجه به شرایط روز

فرهنگ ها و قومیت  اهوازداریم مشکالتی برای پرداختن به ورزش وجود داشته باشد. ما در  اهوازبه دلیل شرایط اقلیمی که در 

های ما های مختلفی داریم که باید به آنها احترام بگذاریم و با توجه به این ظرفیت سازی ها مدل بومی پیدا کنیم زیرا قومیت 

ارزش ها و فرهنگهای متفاوتی دارند. وی افزود: مخاطبان ما ویژگی های متفاوتی از نظر سنی، شغلی و... دارند.این ها باید در 

نظر گرفته شود و برای هر سنی برنامه ای داشته باشیم. قاعدتا اگر کسی می خواهد روحیه و عالقه ورزشی پیدا کند این فرهنگ 

از سنین کودکی شروع شود در حالی که اکنون مخاطبان ما اصال کودک نیستند. بنابراین باید برای این و روحیه ورزشی باید 

موضوع فکری کرد و کارگروه هایی تشکیل داد. سراج در ادامه به وضعیت مادی و سخت افزاری برای انجام کار اشاره کرد و 

برای ورزش و تحرک جسمی افراد )بخصوص خانم ها( محیط امن و گفت: اگر ابزار کار در اختیار ما نباشد نمی شود کار کرد. 

مناسب می خواهند. موضوع دیگر اینکه ورزش قهرمانی نوک قله و ورزش همگانی دامنه است و اگر ورزش همگانی نباشد نمی 

 شهردارعاون شود به ورزش قهرمانی نزدیک شد و همانطور که رهبر گفتند ورزش همگانی زمینه ساز ورزش قهرمانی است. م

گفت: نفرات قبل از من بسیار زحمت کشیدند و من قدردان زحمات همه آنها هستم ولی شعار من این است که هر کجا  اهواز

باشم باید یک قدم به جلو بروم. نشاط جامعه با ورزش ممکن می شود و ورزش می تواند سالمترین عرصه نشاط باشد. در حوزه 

خالقیت ورود می کنیم. سراج با تاکید بر توسعه و ترویج ورزش های  فرهنگ ورزشی و سازمان دهی و سخت افزاری حتما با

بومی و محلی و همچنین پی گیری مطالبات مربیان ورزشی گفت: اطالع رسانی و فرهنگ ورزشی جزو وظایف من است و انشاا... 

ت که در این جلسه محمودی با همکاری دوستان در مجموعه وارد می شویم و قدم به قدم کارها را انجام می دهیم. گفتنی اس

مسئول کمیته مربیان ورزش همگانی استان خوزستان، عبوسی روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی و مربیان ورزشهای 

عنوان  اهوازصبحگاهی و عصرگاهی مشکالت و معضالت ورزش های صبحگاهی و عصرگاهی را در پارکها و بوستاهای شهر 

چند تن از خادمان و مربیان ورزش های همگانی تقدیر و تشکر به عمل آمد. شایان ذکر است که نمودند. در پایان این جلسه از 

اقدام به  اهوازدر پارکها و بوستانهای شهر  اهوازاز سال گذشته مربیان ورزشی زیر نظر معاونت اموراجتماعی وفرهنگی شهرداری 

 وانند به وطر رایگان از این خدمات استفاده نمایند.راه اندازی ورزش های صبحگاهی نمودند تا شهروندان اهوازی بت



 

 

 

 

 

 

 

 

112 

 

  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 تایید نقش برخی کارمندان شهرداری اهواز در گسترش حاشیه نشینی

  1396دی  09شنبه  11:15 - روزافق 

 داشته نقش اهواز در نشینی حاشیه بحث گسترش در شهرداری این متخلف کارمندان برخی: گفت اهواز شهردار – ایرنا –اهواز 

 خوزستان ایرنا: منبع. اند

 داشته نقش اهواز در نشینی حاشیه بحث گسترش در شهرداری این متخلف کارمندان برخی: گفت اهواز شهردار – ایرنا –اهواز 

 . اند

 

 خوزستان ایرنا: منبع

  سایت های دیگر:

 1396دی  09شنبه  12:00 - شوشان

 تایید نقش برخی کارمندان شهرداری اهواز در گسترش حاشیه نشینی

http://ofoghrooz.com/2017/12/30/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2/
http://ofoghrooz.com/2017/12/30/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2/
http://ofoghrooz.com/2017/12/30/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2/
http://shooshan.ir/fa/news/83074/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C
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 دعوت شهردار اهواز از مردم برای پرداخت عوارض نوسازی و بهای خدمات

  1396دی  05سه شنبه  14:46 - تابا نیوز

جلسه ی درآمدی شهرداری اهواز به ریاست منصور کتانباف، به همراه کمیته درآمدی 

زیع فیش های انبوه عوارض نوسازی، بهای خدمات، شهرداری برگزار و طرح تولید و تو

 کسب و پیشه و پسماند مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ...

جلسه ی درآمدی شهرداری اهواز به ریاست منصور کتانباف، به همراه کمیته درآمدی 

شهرداری برگزار و طرح تولید و توزیع فیش های انبوه عوارض نوسازی، بهای خدمات، 

 و پسماند مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کسب و پیشه 

 

به گزارش تابا ؛ در این جلسه شهردار اهواز با اشاره به لزوم برنامه ریزی و اجرای دقیق این برنامه گفت: باید آموزش های الزم 

ز پشتیبانی، به نیروهای مجری طرح، ارائه و توجیهات الزم انجام شود. در این خصوص باید وظایف کارگروههای مختلف اعم ا

 نرم افزاری، تبلیغات و غیره مشخص و تقسیم کار به نحو مطلوبی انجام شود. 

 

منصور کتانباف افزود:در همین راستا نیاز است هماهنگی الزم بین سازمان فاوا و معاونت مالی اداری برقرار شود تا بتوانیم گامی 

 بهمن ماه توزیع شود.  15فیش ها باید تا  موثر در جهت تحقق درآمدهای قانونی برداریم. ضمن آنکه این

 

وی ادامه داد: در این موضوع، ماموریت کارگروه تبلیغات، ماموریت ویژه ای است. باید ابعاد مختلف این کار برای مردم مشخص 

باشیم، استقبال شود، شهروندان باید بدانند این عوارض بابت چیست و کجا هزینه می شود. هر چه با مردم صادقانه تر و شفاف تر 

 از این طرح بیشتر می شود. 

 

شهردار اهواز گفت: محتوای تبلیغات از سوی حوزه ی درآمد که باید کم حجم و پر محتوا )با استناد به قوانین( باشد، به کارگروه 

ضای مجازی، صدا و تبلیغات اعالم شود و این کارگروه نیز با روش های مختلف و با استفاده از ظرفیت های گوناگون از قبیل ف

 سیما، تلویزیون های شهری، رسانه های مکتوب و غیره، مردم را به مشارکت در این موضوع دعوت کنند. 

 

منصور کتانباف با اشاره به ارائه مکانیسم های تشویقی به شهروندان جهت ترغیب آنان به پرداخت عوارض اظهار داشت: بسته 

ر گرفته و آیین نامه و راهکارهای آن تنظیم و در بودجه اعمال شود. در محاسبه ی فیش های تشویقی باید با بررسی دقیق در نظ

 هم باید دقت ویژه صورت گیرد تا نه از مردم نه از شهرداری حقی ضایع نشود. مالک محاسبه باید فقط قانون باشد. 

http://tabanews.ir/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9/
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طی که با رکود و تنگنای فعلی مواجه هستیم، وی با دعوت از مردم اهواز برای پرداخت این عوارض قانونی تصریح کرد: در شرای

هر چه این طرح موفق تر اجرا شود، خدمات بیشتری را می توانیم به مردم ارائه کنیم.یقین بدانید هر ریالی که پرداخت می 

 کنید صرف عمران و آبادانی اهواز می شود. 

 

داشته باشیم ضروری است شهروندان با پرداخت به موقع  کتانباف در پایان تصریح کرد: اگر بخواهیم شهری آباد و توسعه یافته

 عوارض در حفظ و نگهداری شهر مشارکت کنند. 

 

 http://tabanews.ir/?p=21213لینک کوتاه: 

  سایت های دیگر:

 1396دی  05سه شنبه  1۸:55 - شوشان

 دعوت شهردار اهواز از مردم برای پرداخت عوارض نوسازی و بهای خدمات

http://shooshan.ir/fa/news/82853/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
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 مامور به خدمت های شهرداری اهواز به محل کارشان بازمی گردند؟

  1396دی  04دوشنبه  13:05 - عصر اهواز

د که مامورین به هم موجب اعتراض فعالین رسانه و اجتماعی شده، احتمال آن می رو اهواز شهردارانتصابات روزهای گذشته 

 به زودی به محل های کار خود بازگردند. اهوازخدمت شاغل در شهرداری 

ظهر دیروز سید محمد علی افشانی معاون عمران و توسعه امور شهری  اهوازامتیاز خبر: از تعداد رای دهندگان به گزارش عصر 

اینکه به کارگیری حتی یک نفر بدون داشتن تخصص و و روستایی وزیر کشور در مصاحبه ای با سایت وزارت کشور با تاکید بر 

خارج از مقررات در شهرداری ها ممنوع است، گفت: الیحه اداری و استخدامی شهرداری ها که به منظور رفع مشکالت شهرداری 

ورای ها در حوزه منابع انسانی تهیه شده، در کمیسیون تخصصی مجلس تصویب شده و در ادامه باید در صحن علنی مجلس ش

اسالمی مطرح شود. همچنین در کانال تلگرامی عصرما به نقل از این معاون وزیر آمده: تمامی نیروهای مامور به شهرداری ها که 

از سازمان های دیگر وارد این مجموعه عمرانی و خدماتی شده اند باید فورا به سازمان های مربوطه خود برگردند. نیروهای مامور 

ها می آیند و می روند از جمله عوامل نابسامانی روند خدمات رسانی شهرداری ها می باشند. البته باتوجه که با آمد و شد شورا

هم موجب اعتراض فعالین رسانه و اجتماعی شده، احتمال آن می رود که  اهواز شهرداربه اینکه انتصابات روزهای گذشته 

 Agency News Ahwaz Asr 5.0 های کار خود بازگردند. به زودی به محل  اهوازمامورین به خدمت شاغل در شهرداری 

35 Google | Google+ 

  سایت های دیگر:

 1396دی  05سه شنبه  16:36 - فانوس

 الیحه استخدامی شهرداری ها در انتظار طرح در مجلس

http://asrahwaz.ir/fa/news/62481/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%DA%A9.html
http://fanousnews.ir/fa/news/96708/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
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 هفته ای شهردار اهواز برای حل مشکل برق شهربازی 2وعده 

  1396دی  04دوشنبه  11:01 - باشگاه خبرنگاران

 هفته آینده خبر داد. 2شهرداری اهواز از حل مشکل برق شهربازی پاداد شهر طی 

 هفته آینده خبر داد. 2از حل مشکل برق شهربازی پاداد شهر طی  اهوازشهرداری 

http://www.yjc.ir/fa/news/6374105/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DB%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C


 

 

 

 

 

 

 

 

117 

 

  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 شهردار اهواز:

 هفته آینده برطرف می شود 2مشکل برق شهربازی اهواز تا 

  1396دی  04دوشنبه  10:42 - خبرگزاری مهر

تا  اهوازگفت: با پیگیری های صورت گرفته، مشکل برق شهربازی  اهوازشهرداری  اهواز

 دو هفته آینده برطرف می شود.

کرد: مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای  در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کتانبافمنصور 

است. وی افزود:  اهوازسبز به جد در حال پیگیری برای حل مضوع برق پارک شهربازی 

 شهردارامیدوارم ظرف مدت دو هفته این مشکل حل و آن را به بهره برداری می رسانند. 

شهربازی این شهر به حوزه علمیه گفت: این در خصوص شایعات فضای مجازی مبنی بر واگذاری بخشی از زمین پارک  اهواز

در پایان تأکید کرد: تنها یک  کتانبافشایعه صحت ندارد و همه می توانند با مشاهدات عینی خود به دروغ بودن آن پی ببرند. 

 .بخشی از فضای متروکه پارک که به لحاظ منظر شهری خیلی جالب نبود را به پارکینگ خود پارک شهربازی الحاق کردیم

  سایت های دیگر:

 1396دی  04دوشنبه  10:56 - عصر اهواز

 هفته آینده برطرف می شود 2مشکل برق شهربازی اهواز تا 

 1396دی  04دوشنبه  11:36 - شهردار آنالین

 هفته آینده 2رفع مشکل برق شهربازی اهواز تا 

 1396دی  04دوشنبه  12:02 - شهر فردا

 هفته آینده 2رفع مشکل برق شهربازی اهواز تا 

 1396دی  04دوشنبه  14:56 - شوشان
 شهردار اهواز:

 هفته آینده برطرف می شود 2رق شهربازی اهواز تا مشکل ب

 1396دی  05سه شنبه  00:21 - تابناک خوزستان
 شهردار اهواز:

 هفته آینده برطرف می شود 2مشکل برق شهربازی اهواز تا 

https://www.mehrnews.com/news/4182019/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://asrahwaz.ir/fa/news/62450/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8.html
http://www.shahrdaronline.com/view-45874.html
http://shahrefarda.ir/fa/news/62596/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
http://shooshan.ir/fa/news/82742/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/543535/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 برگزاری همایش پلیس مدرسه در دبستان شهید مدرس

  1396دی  03یکشنبه  13:36 - شوشان

به مناسبت هفته حمل و نقل همایش پلیس مدرسه به همت معاونت اموراجتماعی 

 در دبستان شهید مدرس برگزار شد. اهوازوفرهنگی شهرداری 

، در راستای برنامه های گرامی داشت هفته حمل و  اهوازبه گزارش سایت شهرداری 

ائل ایمنی عبور نقل در مناطق هشتگانه به منظور آموزش دانش آموزان و آشنایی با مس

ومرور همایشی در دبستان شهید مدرس واقع در کوی مدرس منطقه هشت برگزار شد. 

گفتنی است که در این همایش ، نمایشی توسط عموسعید مجری برنامه های کودک ، برای کودکان اجرا شد تا با زبان کودکانه 

موزان منتقل شود. همچنین در این همایش که با اجرای مسابقه و با بهره گیری از هنر نمایش موارد ایمنی عبور ومرور به دانش آ

ای شاد و مفرح همراه بود ، محصوالت آموزشی شامل بروشور نکاتی درباره عبور و مرور دانش آموزان ، دفترچه یادداشت حاوی 

 اهوازدارس ابتدایی شهر نکات آموزشی و ... توزیع شد. شایان ذکر است که این همایش در راستای طرح شهردار خانواده در م

 برگزار شده است.

http://shooshan.ir/fa/news/82647/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 بیشتر مردم نسبت به حقوق شهروندی اطالعی ندارند

  9613دی  02شنبه  22:33 - راهنمای سفرمن

، به گزارش راهنمای اهوازبه گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری تسنیم از 

امیر آهن جان  اهواز شهردار کتانبافسفر من به نقل از خبرگزاری تسنیم از ، با حضور 

و فرزین حاتمی کاکش سرپرست سازمان  اهواز شهردارمعاون امور اجتماعی و فرهنگی 

 تودیع گردیدند و احمد سراج ]...[ اهواز فرهنگی و ورزشی شهرداری

، به گزارش راهنمای  اهوازبه گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری تسنیم از 

 شهردارامیر آهن جان معاون امور اجتماعی و فرهنگی  اهواز شهردار کتانبافسفر من به نقل از خبرگزاری تسنیم از ، با حضور 

تودیع گردیدند و احمد سراج به سمت معاون  اهوازرپرست سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری و فرزین حاتمی کاکش س اهواز

ارائه گردید. در آیین معارفه معاون شهردار و ریاست سازمان فرهنگی  اهوازشهردار و ریاست سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری 

زم هست به سمت و سویی حرکت کنیم که طریق جمهوری گفته بود: ال اهواز شهردار، کتانباف،منصور اهوازو ورزشی شهرداری 

تاکید کرد: زیادتر مردم در کشور نسبت به حقوق شهروندی  اهواز شهرداراسالمی باشد. باید بر حقوق شهروندی معطوف شویم 

و ریاست سازمان  مشکالت خاص خود را دارد در ادامه این برنامه عالوه بر این احمد سراج معاون شهردار اهوازاطالعی ندارند. 

، حوزه زیاد گستردهی اهوازعنوان کرد: حوزه فرهنگ در شهر  اهواز شهردارنیز با تقدیر از  اهوازفرهنگی و ورزشی شهرداری 

هست. در  اهوازهست زیرا در کنار تمام مشکالتی که کالنشهرهای دیگر دارند ما مشکالت خاص خود را نیز داریم که مختص 

و  اهواز شهرداراز امیر آهن جان معاون پیشین امور اجتماعی و فرهنگی اسبق  اهواز شهردار کتانبافر انتهاء این جلسه منصو

تقدیر نمود. همچنین حکم احمد سراج بعنوان معاون  اهوازفرزین حاتمی کاکش مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری 

 به او ابالغ شد. اهواز هردارشاز سوی  اهوازشهردار و ریاست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری 

https://mytourguide.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C/
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 مراسم تودیع و معارفه معاون فرهنگی شهردار اهواز

سراج معاون فرهنگی و رئیس سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری اهواز 

 شد

  1396دی  02شنبه  16:39 - شوشان

گی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی و ورزشی مراسم تودیع و معارفه معاون فرهن

 برگزار شد. اهواز شهردار کتانبافبا حضور  اهوازشهرداری 

امیر آهن جان معاون  اهواز شهردار کتانبافشوشان : ظهر امروز با حضور منصور 

و فرزین حاتمی کاکش سرپرست سازمان فرهنگی  اهواز شهرداراموراجتماعی و فرهنگی 

تودیع شده و احمد سراج به سمت معاون شهردار و رئیس  هوازاو ورزشی شهرداری 

با اشاره به اینکه باید به سمت و  اهواز شهردار کتانبافمنصوب شد. در این جلسه  اهوازسازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری 

ت این تحوالت سویی حرکت کنیم که مسیر جمهوری اسالمی باشد در خصوص تحوالت منطقه و نقش ایران و رهبری در مدیری

گفت: واقع امر  اهوازدر بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مبحث فرهنگی شهر  اهواز شهردارونابودی داعش سخن گفت. 

این است که ما در موضوعات فرهنگی و اجتماعی راههای نرفته زیادی داریم و راههای رفته اشتباه زیادی هم داریم. همه کارهایی 

همچنین  کتانبافکری صورت گرفته است و ما باید با برنامه ریزی این کارها را مورد ارزیابی قرار دهیم. که انجام شده در اتاق ف

به معضالت اجتماعی اشاره کرد و گفت: معضالتی که امروز در جامعه ما وجود دارد معلول علتهایی است که باید به آن علتها 

وق شهروندی متمرکز شویم گفت: ما در شهرداری اگر بخواهیم کاری انجام با تاکید براینکه باید بر حق اهواز شهردارپرداخت. 

دهیم اولویت این است که مردم را نسبت به شهرداری آگاه کنیم. زیرا ما عمدتا در کشور به حقوق شهروندی آگاهی نداریم. آهن 

بابت حضور در  اهواز شهردار کتانبافدر این مراسم ضمن تقدیر از  اهواز شهردارجان معاون امور اجتماعی وفرهنگی اسبق 

ساختمان معاون فرهنگی گفت: این میزها امانت هستند که در اختیار ما قرار گرفته اند. دعا میکنیم در شهرداری عاقبت بخیر 

ل شویم و من آمادگی دارم که تجربیاتم را درحوزه فرهنگی و اجتماعی در اختیار معاون جدید قرار دهم. وی همچنین به تشکی

معاونت های فرهنگی مناطق و همچنین توسعه زیرساختهای فرهنگی در سالهای اخیر اشاره کرد. احمد سراج معاون شهردار و 

، حوزه بسیار  اهوازگفت: حوزه فرهنگ در شهر  اهواز شهردارنیز با تقدیر از  اهوازرئیس سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری 

ی که کالنشهرهای دیگردارند ما مشکالت خاص خود را نیز داریم. وی افزود: ما به دنبال وسیعی است زیرا در کنار تمام مشکالت

شهر اسالمی هستیم و شهر اسالمی شهری است که در آن امید و آگاهی هست. اگر مردم آگاه نباشند آن شهر اسالمی نیست. 

http://shooshan.ir/fa/news/82574/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

ای مختلفی که برای من برشمردند خودم را بر موضوع آموزش و عرصه ه اهواز شهردارسراج همچنین گفت:با توجه به تاکید 

موظف می دانم در این عرصه مثل بردار عزیزم جناب آقای آهن جان با همت مضاعف وارد این عرصه شوم. در پایان این جلسه 

س ضمن تشکر از امیر آهن جان و فرزین حاتمی کاکش حکم احمد سراج را به عنوان معاون شهردار و رئی اهواز شهردار کتانباف

 ابالغ نمود. اهوازسازمان فرهنگی ورزشی شهرداری 

  سایت های دیگر:

 1396دی  02شنبه  17:22 - تابناک خوزستان
 و تکریم معاونت فرهنگی شهردار اهوازمراسم تودیع 

 سراج معاون فرهنگی و رئیس سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری اهواز شد

 1396دی  02شنبه  19:04 - خبرگزاری تسنیم
 شهردار اهواز:

 رندبیشتر مردم نسبت به حقوق شهروندی اطالعی ندا

 1396دی  02شنبه  19:36 - فانوس

 بیشتر مردم نسبت به حقوق شهروندی اطالعی ندارند

http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/542507/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/02/1609130/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://fanousnews.ir/fa/news/95571/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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 یادداشت؛

 معاونت فرهنگی شهرداری اهواز از قطار تحول جا نماند

  1396دی  02شنبه  16:12 - دانا

انتظار می  اهواز شهرداربعنوان  کتانبافبا روی کار آمدن شورای شهر جدید و انتصاب 

عنان کار را بر عهده  "فرهنگی"رود این معاونت نیز از قطار تحول جا نمانده و چهره ای 

 گیرد...

به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا به نقل از رهیاب ،کافیست به مشهد، اصفهان یا 

نشهرها سفر کرده باشید تا با حجم عظیمی از فعالیت هایی که معاونت فرهنگی دیگر کال

سخن ها می توان گفت که از  اهوازشهرداری ها انجام می دهند روبرو شده باشید. در نقد عملکرد معاونت فرهنگی شهرداری 

می کند که به این نسبت، ثمرات  حوصله این نوشتار خارج است. این مرکز مهم بودجه های چندین میلیاردی در سال هزینه

از حیث آموزش فرهنگ شهروندی از شاخص های  اهوازملموسی از خروجی فعالیت هایش دیده نمی شود... بعنوان نمونه امروزه 

دانست، منابعی که بعضا بدون نگاه راهبردی  "عدم مدیریت صحیح منابع"ضعیفی برخوردار است که دلیل عمده آن را می توان 

بلند مدت هزینه می شوند! بستر شهرداری بسیار وسیع و پر ظرفیت است، معاونت فرهنگی شهرداری باید همچون یک  و اهداف

قرارگاه مرکزی با یک نگاه عمیق و برنامه ریزی صحیح و استفاده از مجموعه های هنری و فرهنگی، عرصه فرهنگ شهر را متحول 

انتظار می رود این معاونت نیز از قطار  اهواز شهرداربعنوان  کتانبافصاب مهندس کند... با روی کار آمدن شورای شهر جدید و انت

 عنان کار را بر عهده گیرد... ایمان محمدی انتهای پیام/ "فرهنگی"تحول جا نمانده و چهره ای 

  سایت های دیگر:

 1396دی  02شنبه  17:03 - راهنمای سفرمن

 معاونت فرهنگی شهرداری اهواز از قطار دگرگونی جا نماند

http://www.dana.ir/News/1263978.html
https://mytourguide.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DA%AF/
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 احمدسراج، به عنوان معاون فرهنگی شهردار اهواز معارفه شد

  1396دی  02شنبه  14:49 - خبرگزاری فارس

پیش از ظهر امروز با حضور منصور  اهوازمراسم تودیع معارفه معاون فرهنگی شهرداری 

 و برخی از اعضای شورای شهر برگزار شد. اهواز شهردار کتانباف

 اهواز، مراسم تودیع معارفه معاون فرهنگی شهرداری اهوازخبرگزاری فارس از  به گزارش

و برخی از اعضای شورای شهر  اهواز شهردار کتانبافپیش از ظهر امروز با حضور منصور 

برگزار شد. در این مراسم امیر آهن جان تودیع و احمد سراج به عنوان معاون فرهنگی 

مدیر خبرگزاری رسا در استان خوزستان، مشاور فرهنگی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران و معاون معارفه شد.  اهواز شهردار

 شبکه برون مری امیر تی وی از سوابق احمد سراج است. انتهای پیام/

  سایت های دیگر:

 1396دی  02شنبه  23:52 - رهیاب

 سراج آمد آهنجان رفت

http://khuzestan.farsnews.com/news/13961002001253
http://rahyabnews.com/fa/news/145531/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA
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 مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اهواز:

 کرایه تاکسی شهری اهواز افزایش نیافته است

  1396آذر  26یکشنبه  12:19 - تابناک خوزستان

، افزایش نرخ کرایه تاکسی طی روزهای اهوازمدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری 

 اخیر را تکذیب کرد و گفت: دریافت کرایه بیشتر از نرخ مصوب از مسافران تخلف است.

محمد رستم منش ضمن تشریح فرایند افزایش نرخ کرایه تاکسی ، اظهار کرد: سازمان 

درصد  تاکسیرانی شهرداری ساالنه یک نوبت از سازمان حمل و نقل همگانی کشور میزان

افزایش نرخ کرایه تاکسی را استعالم می کند و رقم اعالم شده پس از تأیید هیات مدیره 

و همچنین شورای سازمان تاکسیرانی، به شهرداری می رود تا به الیحه تبدیل شود. وی ادامه داد: این الیحه نیز ابتدا در 

ه رأی گذاشته می شود و در صورت تصویب شورا کمیسیون حمل و نقل شورای شهر و سپس در صحن علنی شورا مطرح و ب

 اهوازافزود: در سال جاری شورای چهارم  اهوازبرای تأیید به فرمانداری ارجاع می شود. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری 

 اهوازسی در را مصوب کرد. از آن زمان تاکنون نرخ کرایه تاک اهوازدرصد افزایش نرخ کرایه تاکسی  10در اواخر مردادماه، 

هیچگونه افزایشی نداشته است. وی بیان کرد: در صورتی که رانندگان به بهانه افزایش نرخ، کرایه بیشتری را از مسافران طلب 

گزارش دهند. بنا بر اظهارات تعدادی  3000۸777کنند، تخلف محسوب می شود و شهروندان می توانند این تخلفات را به سامانه 

در روزهای اخیر برخی رانندگان تاکسی سطح شهر به بهانه افزایش نرخ، کرایه بیشتری از مسافران مطالبه و  ،اهوازاز شهروندان 

میدان  -دریافت کرده اند. در این رابطه یکی از اهالی کیانپارس به ایسنا گفت: تا پیش از این کرایه تاکسی های مسیر کیانپارس

با تاکسی های این مسیر تردد می کردم اما از اواسط آذر بعضی از راننده های  تومان بود و حداقل روزانه یک بار 1500شهدا 

تومانی از ما می گیرند و در پاسخ به اعتراض ما افزایش نرخ را بهانه می کنند. همچنین یک شهروند  2000این مسیر کرایه 

 انندگان خبر داده است. منبع: ایسنازیتون کارمندی توسط برخی ر -دیگر از دریافت کرایه بیشتر در مسیر میدان شهدا 

  سایت های دیگر:

 1396آذر  26یکشنبه  12:24 - خوزنیوز
 مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اهواز:

 کرایه تاکسی شهری اهواز افزایش نیافته است

 1396آذر  26یکشنبه  13:45 - واحد مرکزی خبر

 افزایش نیافتن کرایه تاکسی در اهواز

http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/539642/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.khouznews.ir/fa/news/157987/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.iribnews.ir/fa/news/1949667/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2


 

 

 

 

 

 

 

 

125 

 

  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 1396آذر  26یکشنبه  13:54 - اکسین پرس
 مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اهواز:

 کرایه تاکسی شهری اهواز افزایش نیافته است

 1396آذر  2۸سه شنبه  09:29 - تابا نیوز
 مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اهواز:

 کرایه تاکسی شهری اهواز افزایش نیافته است

http://oxinpress.ir/fa/news/61208/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://tabanews.ir/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7/
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 انتقاد کارگران منطقه سه شهرداری اهواز از پرداخت ناقص مطالبات مزدی

  1396آذر  21سه شنبه  12:17 - شبکه اینترنتی آفتاب

از اجرا نشدن قانون  اهوازکارگر پیمانی فضای سبز منطقه سه شهرداری  300بیش از 

 کار در خصوص محاسبه مزایای اضافه کاری، وشب کاری خود خبر می دهند.

این کارگران در تماس با ایلنا گفتند که باوجود اجباری بودن اضافه کاری و کار شبانه، 

 5۸کارفرما مزایای مزدی آنها را پرداخت نمی کند. این ادعا در حالی است که برابر مواد 

 35درصد و بابت هر ساعت کارشبانه  40قانون کار باید بابت هر ساعت کار اضافی  59و 

گفته می شود که کارگران خدماتی وفضای سبز  اهوازپرداخت کرد. به نقل از کارگرا ن منطقه سه شهرداری درصد مزد بیشتر 

مشغول کارند، به صورت کامل همه مزایای مزدی قانونی خود را دریافت  اهوازدیگری که در سایر مناطق هشت گانه شهرداری 

طالباتشان وجود محدودیت در محاسبه و پرداخت حق اوالد است. می کنند. به گفته آنها جدا از این مسئله، یکی دیگر از م

کارگران با بیان اینکه درآمد فعلی مخارج زندگی خانوادهایشان راتامین نمی کند، افزود: در این شرایط پرداخت کامل مطالبات 

 قانونی می تواند گشایشی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی آنها محسوب شود.

  سایت های دیگر:

 1396آذر  21سه شنبه  12:55 - کارگر نیوز

 انتقاد کارگران منطقه سه شهرداری اهواز از پرداخت ناقص مطالبات مزدی

http://www.aftabir.com/news/article/view/2017/12/12/1802293
http://www.kargarnews.ir/fa/pages/?cid=36761
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 گزارش تسنیم از جلسه شورای شهر اهواز

 شهردار اهواز برنامه زمان بندی اتمام پروژه ها را به شورای شهر ارائه دهد

  1396آذر  20دوشنبه  19:39 - خبرگزاری تسنیم

خواستار ارائه برنامه  اهوازدر هجدهمین جلسه شورای شهر  اهوازعضور شورای شهر 

 شد. اهواززمانبندی پروژه ها از شهرداری 

، هجدهمین جلسه شورای شهر امروز با حضور  اهوازبرگزاری تسنیم از به گزارش خ

محمدجعفر فلسفی، محمدرضا ایزدی، حجت االسالم جاسم موسی پور،فتح اهلل حاجتی، 

عبدالزهراسنواتی، سیدناصرموسوی نژاد، حسین حیدری، سیدمحسن موسوی زاده، 

 اهواززیار جهانبخشی و مهران باباپور در ساختمان شورای شهر اسکندرلطفعلی زاده، رحیم کعب عمیر، محمد هادی قنوات، ما

آغاز شد. در این جلسه فتح اهلل حاجتی با بیان اینکه باید فرصت های به دست آمده برای خدمت به مردم را غنیمت شمرد، 

ه کار گیرد و تا کنون به اظهار داشت: شورا باید با صرف نظر از قوم گرایی فرصت به دست آمده را در راستای خدمت به مردم ب

لطف خداوند اتحاد خوبی بین اعضای شورای شهر وجود دارد. کاهش ترافیک نیازمند ساماندهی اصناف مختلف در مجتمع های 

اشاره و گفت: باید سفرهای شهری به مرکز شهر را  اهوازمشخص است وی در ادامه صحبت های خود به مشکالت ترافیکی 

از این راه حل میزان ترافیک ایجاد شده در نقاط پرتردد نیز کاهش یابند و برای تحقق این موضوع  کاهش داد تا با استفاده

افزود: باید اصناف مختلف در مجتمع های مشخص البته با  اهوازضرورت دارد که اصناف نیز وارد کار شوند. عضو شورای شهر 

هر خرید جزئی یا کار کوچکی به مرکز شهر سفر کنند. شهردار  فاصله از مرکز شهر ساماندهی تا شهروندان ناچار نباشند برای

برنامه ی زمان بندی الزم پروژه ها را به شورا ارائه دهد در ادامه جلسه حجت االسالم جاسم موسی پور نیز خواستار ارائه برنامه 

یم در خصوص برنامه ها، اقدامات و درخواست دار اهواز شهردارزمانبندی پروژه ها به شورا توسط شهرداری شد و عنوان کرد:از 

پروژه های شهری برنامه ی زمان بندی الزم را ارائه کند تا اعضای شورای شهر عالوه بر پیگیری بتوانند گزارش مناسبی به 

نیازمند ساماندهی هستند و امیدواریم ساماندهی سه ورودی از سمت  اهوازشهروندان ارائه دهند. وی افزود: ورودی های شهر 

به بهره برداری برسد . پروژه های اصالح هندسی به سبک سازی و ایمن سازی ترافیک  97بان، حمیدیه و خرمشهردر سال شی

خبر داد و گفت: از خدمات  اهوازتوسط شورای شهر  اهوازاز توسعه شهر  اهوازکمک می کند مهران باباپور دیگر عضو شورای شهر 

مشکالت ترافیکی بوده  اهوازو تالش های شبانه روزی شهردار تشکر می کنم و با توجه به اینکه یکی از مهمترین مشکالت شهر 

 اهوازنیاز است که از طریق پروژه های اصالح هندسی به سبک سازی و ایمن سازی ترافیک کمک کرد. نائب رئیس شورای شهر 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/20/1598531/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D9%87%D8%AF
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از ظرفیت های مغفول مانده در زمینه احداث مسیرهای ارتباطی شامل خیابان ها، بزرگراه ها و تقاطع ها در راستای افزود: باید 

کاهش ترافیک و سبک سازی برخی از مسیرها استفاده کرد. واگذاری حمل و نقل عمومی به بخش خصوصی کار بسیار بزرگی 

گذاری حمل و نقل عمومی به بخش خصوصی کار بسیار بزرگی دانست و وا اهوازاست بدالزهرا سنواتی دیگر عضور شورای شهر 

گفت: واگذاری حمل و نقل عمومی به بخش خصوصی کار بسیار بزرگی بوده که البته نیازمند کنترل و نظارت دقیق است. وی 

تر از انتظار عمل کرده فرا اهوازافزود: در این راستا هوشمندسازی و الکترونیک کردن سیستم ها امری ضروری است. شهرداری 

در همین مدت کوتاه فراتر از انتظار عمل کرده است.  اهوازاست سیدناصرموسوی نژاد نیز در ادامه جلسه اظهار داشت: شهرداری 

باید ساماندهی دستفروشان، وانت بارها و حل مشکل سد معبر و معضل  اهوازوی افزود: در پروژه بزرگ ساماندهی ورودی های 

ساختمانی، زیباسازی المان های ورودی، زیباسازی و بهسازی دیوارهای فرسوده، جدول ها و غیره نیز مورد توجه قرار نخاله های 

طی روزهای آینده به صحن علنی شورای شهر آورده می شود رحیم  اهوازبگیرند. طرح خصوصی ناوگان سازی حمل ونقل در 

ی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته حمل و نقل روان و ایمن است. کعب عمیر با اشاره به مشکالت ترافیک شهری گفت: یک

در زمینه حمل و نقل روان مطالعات خوبی انجام شد که پس از به روز شدن پایه  اهوازوی افزود: سال های گذشته در شهرداری 

خصوصی سازی ناوگان حمل  خوبی برای بهره برداری است. رییس کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی عنوان کرد: در زمینه

نیز کارشناسی الزم انجام شد اما به دلیل درگیری شورا با برنامه پنج ساله شهرداری امکان طرح این الیحه  اهوازو نقل شهری 

طی روزهای آینده به صحن  اهوازدر صحن علنی مقدور نیست. وی با بیان اینکه طرح خصوصی ناوگان سازی حمل ونقل در 

آورده می شود، بیان کرد: با رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسالمی و وزارت راه و شهرسازی درصدد  علنی شورای شهر

 هستیم تمهیدات الزم جهت اتصال رینگ های درون شهری به رینگ های برون شهری را انجام دهیم. انتهای پیام/
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 برنامه ریزی برای احداث سه پارک شهربازی جدید در اهواز

  1396آذر  12یکشنبه  22:23 - شعار سال

گفت: در  اهوازبا تشریح جزئیات نحوه بازگشایی شهربازی پادادشهر  اهوازمل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مدیرعا

 حال حاضر احداث سه پارک شهربازی در سطح شهر در حال پیگیری است.

 اهوازهربازی پادادشهر با تشریح جزئیات نحوه بازگشایی ش اهوازشعار سال : مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 

گفت: در حال حاضر احداث سه پارک شهربازی در سطح شهر در حال پیگیری است. حمید امیری فر با اشاره به دستور دادستان 

مردادماه امسال به علت احتمال خطرآفرینی سیستم برق این شهربازی  14در  اهوازمبنی بر تعطیلی شهربازی پادادشهر  اهواز

و توسط  اهوازاظهار کرد: پس از صدور این دستور قضایی، ایمن سازی سیستم برق شهربازی با نظارت شرکت توزیع نیروی برق 

ای ایمن سازی سیستم برق شهربازی پیمانکار شهربازی آغاز شد. وی ادامه داد: در حال حاضر تقریبا تمام کارهای اساسی بر

با نظارت مستقیم و مستمر شرکت توزیع نیروی برق به اتمام رسیده و سیستم جدیدی مطابق با آخرین استانداردها  اهوازپادادشهر 

زی افزود: تنها کار ساخت و نصب تابلوی برق شهربا اهوازجایگزین شده است. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 

باقی مانده است، تالش می شود که هر چه سریعتر شهربازی بازگشایی شود و پیش بینی می کنیم با انجام اقدامات باقی مانده 

برای بازسازی این سیستم برق حداکثر تا پایان هفته آینده شهربازی بازگشایی می شود. امیری فر در خصوص برنامه های 

و تأمین نیاز و رفاه شهروندان،  اهوازی در سطح شهر بیان کرد: برای پوشش کل شهر شهرداری برای توسعه پارک های شهرباز

باید چهار پارک شهربازی در شهر وجود داشته باشد. بنابراین احداث سه پارک شهربازی برنامه ریزی شده است. وی ادامه داد: 

هکتاری  30، و یک زمین اهوازع در منطقه دو هکتاری برای احداث پارک شهربازی در محله کیانشهر واق 15اکنون یک زمین 

مکان یابی شده است و احداث شهربازی در این دو منطقه در مراحل  اهوازبرای احداث پارک شهربازی مالیات در منطقه چهار 

ن یابی افزود: همچنین در حال مکا اهوازمطالعه و طراحی اولیه قرار دارد. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 

هستیم و با پیدا کردن یک زمین مناسب، عملیات احداث شهربازی در  اهوازبرای احداث یک پارک شهربازی در منطقه هشت 

گفت: قاعدتا فاز اول پارک  اهوازاین کلید می خورد. امیری فر در خصوص زمان آغاز عملیات اجرای پارک های شهربازی در 

به بهره برداری و اتمام برسد اما به طور کلی در برنامه داریم سه پارک  97ل باید در سال های شهربازی کیانشهر و مالیات، حداق

احداث کنیم و به بهره برداری برسانیم. وی همچنین با اشاره به وضعیت پارک  اهوازدر سطح شهر  1400شهربازی را تا سال 

واقصی از جمله بحث نیمکت ها، روشنایی، رنگ آمیزی بیان کرد: تقریبا عمده پارک های ما مشکالت و ن اهوازهای سطح شهر 

و ... دارند که در این راستا شهردار دستور داده است تا نواقص تعمیر پارک ها سریعا برطرف شوند. اکنون در حال برآورد و 

http://shoaresal.ir/fa/news/96244/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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ران ، تاریخ انتشار شناسایی این نواقص هستیم. سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجویان ای

 www.isna.ir، 5-5914-969، کدمطلب :  96آذر  12
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 و اهواز:انتقاد شدید قنوات از سیاست جدید شهرسازی در منطقه د

 آینده شهر را نفروشیم

  1396آذر  03جمعه  1۸:04 - بدر پرس

سیاست های شهرسازی می بایست با هدف ساماندهی، استحکام بخشی و اصالح بافت 

 فرسوده شهری تببین، تدوین و ابالغ شود

به گزارش بدر پرس ، در پی اطالع از طرح جدیدی که در منطقه دو شهرداری اهواز 

)کیانپارس( با عنوان اعطای تراکم بیشتر و اضافه شدن یک طبقه به طبقات واحدهای 

نونی در حال اجراست با محمد هادی قنوات عضو شورای اسالمی شهر اهواز گفت و ک

گو کردیم که وی با انتقاد شدید از این طرح که بدون اطالع شورای شهر در حال اجراست، به خبرنگار ما گفت: سیاست های 

توزیع بدون تناسب امکانات شهری و غلط شهرداری اهواز در حوزه شهرسازی باعث ایجاد بهم ریختگی در نما و منظر شهری، 

 تراکم بحرانی جمعیتی و ساختمانی در شهر اهواز شده است. 

 

قنوات تاکید کرد: سیاست های شهرسازی می بایست با هدف ساماندهی، استحکام بخشی و اصالح بافت فرسوده شهری تببین، 

سال است و این تغییر مکرر ضابطه ها نشان دهنده  تدوین و ابالغ شود در حالی که عمر بافت منطقه کیانپارس کمتر از سی

 نبود قوانین باالدستی جامع و همه جانبه نگر است. 

 

وی ادامه داد: انتظار این بود که در دوره جدید نسبت به سیاست های غلط گذشته در حوزه شهرسازی شهرداری اهواز یک 

مناطق کم برخوردار و کمتر توسعه یافته تهیه شود در حالی بازنگری صورت گیرد و بسته های تشویقی جهت ارزش افزایی به 

که می بینیم بجای اصالح وضع موجود در منطقه دو با یک تصمیم غلط آینده این منطقه را از بین می بریم و باعث گرانی 

 مسکن در این منطقه می شویم. 

 

خت و سازها در همه نقاط شهر اهواز بر مبنای طرح قنوات اظهار داشت: اگر قوانین باالدستی مناسب و جامعی وجود داشت، سا

های جامع و تفصیلی صورت می گرفت و این گونه نبود که یک مدیری شب بخوابد و صبح در یکی از مناطق شهر اهواز اعالم 

 کند که می شود یک طبقه به ساختمان ها اضافه کرد و این باعث رقم زدن یک فاجعه در سطح شهر خواهد شد. 

 

http://badrpress.ir/fa/news/33628/%D8%A2%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85


 

 

 

 

 

 

 

 

132 

 

  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

ادی قنوات تصریح کرد: شورای شهر چشم بینای مردم بر رفتار مدیریت شهری است و بدون هر گونه مصلحت سنجی محمد ه

از منافع عمومی شهر صیانت می کند ولی در این فرصت از استانداری، فرمانداری و اداره کل راه و شهرسازی می خواهم که در 

اهواز، اجازه ندهند  2و جلوگیری از پیچیده شدن مشکالت منطقه  جهت دفاع از وضعیت عمومی شهر، امنیت و سالمت مردم

بدون مطالعه و با هدف درآمدزایی در این منطقه شهرداری، بر اساس یک طرح شتابزده یک طبقه به طبقات ساختمان ها افزوده 

 شود. 

 

ال رخ دادن است یک پدیده شوم این عضو شورای شهر اهواز گفت: اقدام نسنجیده ای که در منطقه دو شهرداری اهواز در ح

 است که اگر جلوی آن گرفته نشود مانند ویروس به نقاط دیگر شهر منتقل می شود. 

 

قنوات گفت: این که یک محله مسکونی مثل کیانپارس و کیان آباد که تعریف مشخصی دارند، بدون بسترسازی و هر گونه مطالعه 

یل می شود و حاال می خواهیم اجازه بدهیم ساختمان ها تحت شرایطی یک ای به مرکز پزشکی و یا رستورانی و تجاری تبد

 طبقه اضافه کنند یعنی هیچ برنامه بلند مدت و حتی میان مدتی برای اداره شهر نداریم. 

 

 با مشکل ترافیک، تراکم جمعیت، عدم وجود سرانه ها و از هم گسیختگی فرهنگی و اجتماعی 2وی افزود: همین حاال هم منطقه 

روبروست حال آن که با اتخاذ سیاست اخیر در حوزه شهرسازی باید گفت این منطقه را نابود می کنیم و دیگر جای مناسبی 

 برای زندگی نیست. 

 

قنوات اظهار داشت: سیاست های شهرسازی نباید به بی عدالتی و تبعیض دامن بزند، باید به همه نقاط شهر به یک چشم نگاه 

رشد هماهنگ شهر مهیا سازد در حالی که اقدام معاونت شهرسازی ، منطقه دو را به نمادی از تبعیض و بی کند و فضا را برای 

 عدالتی بدل می سازد و این برای یک شهر مطلوب نیست. 

 

این عضو شورای شهر اهواز هشدار داد: به طور قطع در اولین جلسه شورا در هفته آینده این تصمیم با حضور معاون شهرسازی 

شهرداری، مسولین استانداری و مسکن و شهرسازی بررسی خواهد شد چرا که اعضای شورای پنجم با شعار مبارزه با فساد و 

 رانت خواری وارد شورا شده اند و هر ضابطه ای که تسهیالت ویژه ای را در اختیار عده معدودی قرار می دهد را برنمی تابند. 

 

منجر به رشد انفجاری جمعیت و قیمت ها در این منطقه خواهد شد و دودش  2در منطقه  قنوات ادامه داد: فروش تراکم مازاد

 در نهایت به چشم مصرف کننده نهایی مسکن در اهواز یعنی مردم خواهد رفت. 

 

وی توضیح داد: فروش تراکم مازاد معموال تحت مطالعات توجیهی صورت می گیرد در حالی که حتی یک دانشجوی سال اول 

ی می داند که معابر منطقه دو کشش تراکم بیشتری را ندارند و سیما و منظر شهری در این محله به اندازه کافی دست معمار

 خورده و شلخته شده است و با این کار تنها تیرخالصی به حیات و آینده منطقه دو اهواز می زنیم. 

 

یافت عوارض مالیات بر ارزش افزوده، دریافت درآمد وی خاطرنشان ساخت: شهرداری ها باید با دریافت عوارض نوسازی، در

قانون، دریافت درآمد حاصل از بلیط حمل و نقل ریلی، دریافت درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه  5حاصل از ماده 
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ی پایدار محسوب ها، دریافت درآمد حاصل از تخلفات راهنمایی و رانندگی و امکان انتشار اوراق مشارکت که در واقع درآمدها

می شوند و نیز جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی، شهر را از کم فروشی مازاد بر مشکالت شهری بیافزایند که می 

 خواهند آن را اداره کنند. 

 

محمد هادی قنوات در پایان خواستار توقف طرح فروش تراکم مازاد و در واقع ابطال مجوز اضافه شدن یک طبقه در ساختمان 

منطقه دو اهواز شد و هشدار داد: شورای شهر در دفاع از آینده شهر سکوت نمی کند و اطمینان می دهم که اعتراض خود  های

 را به چنین اقدامات بی مطالعه و فاقد پیوست های علمی اعالم خواهیم کرد.

  سایت های دیگر:

 1396آذر  03جمعه  19:24 - ایرنا

 طرح فروش تراکم مازاد از سوی شهرداری اهواز باید متوقف شود

 1396آذر  04شنبه  10:3۸ - قدس آنالین

 از باید متوقف شودطرح فروش تراکم مازاد از سوی شهرداری اهو

http://www.irna.ir/fa/News/82741462/
http://qudsonline.ir/news/575516/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 شهردار اهواز:

 پروژه های شهرداری اهواز به نام شهدای مدافع حرم نامگذاری شده است

  1396آذر  02پنجشنبه  0۸:51 - خبرگزاری مهر

گفت: تعداد قابل توجه ای از پروژه های عمرانی به بهره  اهوازشهردار کالنشهر  - اهواز

به نام شهدای مدافع حرم استان خوزستان نامگذاری  اهوازبرداری رسیده در کالنشهر 

 شده است.

شامگاه گذشته در نشست هماهنگی برگزاری  کتانبافبه گزارش خبرنگار مهر ، منصور 

سال  6یان کرد: داعش بعد از جشن پیروزی رزمندگان مدافع حرم استان خوزستان ب

برچیده شده است و باید با برنامه ریزی و اقدامات موثر، آثار این گروه تروریستی در عراق و سوریه پاک شود. وی با بیان اینکه 

دافع داعش با این تفکر که برای انشقاق در دنیای اسالمی و اجرای برنامه های استکبار جهانی به وجود آمد، افزود: رزمندگان م

ادامه  اهوازحرم در عراق و سوریه تالش ها و از جان گذشتگی های زیادی در این خصوص از خود نشان دادند. شهردار کالنشهر 

داد: سردار حاج قاسم سلیمانی با فرماندهی مقام معظم رهبری در حالی خاتمه عمر داعش را اعالم کرد که این پیروزی رزمندگان 

همواره  اهوازبا تاکید بر اینکه شهرداری  کتانبافصدور انقالب اسالمی به تمام دنیا تبدیل شده است.  مدافع حرم به ابزاری برای

سپاسگذار رزمندگان و خانواده معظم شهدا به خصوص شهدای مدافع حرم است، بیان کرد: در همین راستا تعداد قابل توجه ای 

به نام شهدای مدافع حرم استان نامگذاری شده است. وی افزود:  اهواز از پروژه های عمرانی به بهره برداری رسیده در کالنشهر

این تکلیف را بر خود واجب می داند که مجاهدت ها و دالوری هایی که برای نابودی داعش از سوی رزمندگان  اهوازشهرداری 

نت فرهنگی اجتماعی شهرداری با و نیز معاو اهوازما انجام شده است را برجسته کند و در این زمینه روابط عمومی شهرداری 

تمام توان در برگزاری این جشن مشارکت خواهند داشت. جشن پیروزی در مناطق هشتگانه همچنین معاون فرهنگی و اجتماعی 

در راستای برجسته سازی جشن مدافعان حرم  اهوازدر ادامه این جلسه عنوان کرد: یکی از برنامه های شهرداری  اهوازشهرداری 

رپایی ایستگاه های صلواتی و جشن های پیروزی در مناطق هشتگانه این کالنشهر است. امیرآهن جان با اشاره به اینکه استان ب

فعالیت های فرهنگی شهرداری در این ایام به سمت تجلیل از جایگاه باالی رزمندگان و نیز تجلیل از خانواده های شهدای مدافع 

 یک ظرفیت بسیار خوب برای اجرای برنامه های این ایام است.حرم خواهد بود، بیان کرد: هفته بسیج 

  سایت های دیگر:

 1396آذر  02پنجشنبه  09:09 - هفت روز خبر
 شهردار اهواز:

https://www.mehrnews.com/news/4152554/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87
http://7roozkhabar.ir/1396/09/02/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85/
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 پروژه های شهرداری اهواز به نام شهدای مدافع حرم نامگذاری شده است

 1396آذر  02پنجشنبه  10:15 - ایمنا
 شهردار اهواز:

 پروژه های شهرداری اهواز به نام شهدای مدافع حرم نامگذاری شده است

 1396آذر  02پنجشنبه  10:19 - ایران ویج

 پروژه های شهرداری اهواز به نام شهدای مدافع حرم نامگذاری شده است

 1396آذر  02پنجشنبه  10:5۸ - بدر پرس
 شهردار کالنشهر اهواز گفت:

 نام شهدای مدافع حرم بر روی پروژه هاتی شهرداری

 1396آذر  02پنجشنبه  11:27 - پایگاه خبری ذاکر
 شهردار اهواز:

 پروژه های شهرداری اهواز به نام شهدای مدافع حرم نامگذاری شده است

 1396آذر  02پنجشنبه  11:31 - آبادان نیوز
 خوزستان

 پروژه های شهرداری اهواز به نام شهدای مدافع حرم نامگذاری شده است

 1396آذر  02پنجشنبه  16:43 - تابناک خوزستان
 شهردار اهواز:

 پروژه های شهرداری اهواز به نام شهدای مدافع حرم نامگذاری شده است

 1396آذر  03جمعه  09:36 - شعار سال

 پروژه های شهرداری اهواز به نام شهدای مدافع حرم نامگذاری شده است

 1396آذر  06دوشنبه  1۸:55 - شهردار آنالین

 اری قدس به سردار سلیمانینامگذاری یکی از پروژه های شهرد

http://www.imna.ir/news/329115/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87
http://www.iranvij.ir/2057098/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85
http://badrpress.ir/fa/news/33621/%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.zakernews.ir/paper/subject/452716/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.abadannews.com/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=140&newsview=6951
http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/528630/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://shoaresal.ir/fa/news/94369/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.shahrdaronline.com/view-44853.html
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 تسنیم گزارش می دهد

ارتباط مستقیم متورم شدن بدنه شهرداری اهواز با ارائه خدمات نامطلوب به 

 شهروندان

  1396آبان  29دوشنبه  03:26 - خبرگزاری تسنیم

ار خدمات رسانی اختالل ایجاد کرد بلکه سبب نه تنها در ک اهوازبدنه متورم شهرداری 

ایجاد موجی از نارضایتی بین شهروندان شد حال با آغاز فعالیت شورای پنجم آیا 

شهرداری همچنان به جای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان خواهان به یدک کشیدن 

 این بدنه متورم است.

که سبب  اهوازت شهرداری ، از مهمترین مشکال اهوازبه گزارش خبرگزاری تسنیم از 

شده این کالنشهر به جای گذراندن پله های ترقی و رسیدن به اهداف و چشم انداز های تعریف شده، دچار پسرفت شود، 

کمبودهای مالی است. به عقیده برخی از اعضای شورای شهر سابق و فعلی یکی از دالیل کمبودهای مالی نبود خالقیت و هنر 

د باالیی از درآمد این نهاد خدماتی به جای هزینه شدن در راستای ارائه خدمات، صرف هزینه های خود مدیریت است زیرا درص

تامین کننده درآمد یعنی شهرداری می شد و این روند همچنان به ناچار ادامه دارد. یکی از دالیل افزایش هزینه ها به ویژه 

انسانی بوده است. افزایش استخدام ها در سال های اخیر به نحوی  هزینه های جاری شهرداری، استخدام بیش از اندازه نیروی

شدت گرفت که حتی شهروندان نیز متوجه بدنه متورم شهرداری شدند. این تورم بیش از اندازه نه تنها در کار خدمات رسانی 

ی و شورای شهر سابق شد مجموعه شهرداری اختالل ایجاد کرد بلکه سبب ایجاد موجی از نارضایتی بین شهروندان از شهردار

حال با آغاز فعالیت شورای پنجم آیا شهرداری همچنان به جای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان خواهان به یدک کشیدن این 

بدنه متورم است. اخراجی در دستور کار نداریم حسین حیدری در این باره در گفت وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: باید از 

های تشویقی از جمله بازنشستگی های زودهنگام نیروی انسانی را کاهش داد. وی افزود: البته استفاده از امکانات  طریق سیاست

قانونی مانند کارهای سخت و زیان آور که به بازنشستگی بیش از موعد ختم می شود می توان نیروی انسانی متراکم موجود در 

درباره مسئله تعدیل نیرو ،  اهوازتعدیل کرد. عضو پنجمین دوره شورای شهر شهرداری را در راستای کاهش هزینه های جاری 

گفت: اخراجی در دستور کار نداریم اما از طریق سیاست هایی مانند برون سپاری کارها به بیرون و پیمانکار، بازنشستگی های 

پرداخت. حیدری با اشاره به مدت زمان مورد  هوازابیش از موعد با استفاده از موازین قانونی می توان به تعدیل نیرو در شهرداری 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/29/1576134/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

 

 

 

 

137 

 

  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

نیاز برای کاهش تورم موجود در بدنه شهرداری عنوان کرد: برنامه تعدیل نیروی انسانی شهرداری و کاهش تورم ایجاد شده در 

ژ ه ها بهترین ساله را به خود اختصاص دهد. برون سپاری پرو 4این دستگاه در درازمدت انجام می شود و امکان دارد یک دوره 

در این باره گفته است  اهوازراه حل کاهش تروم بدنه شهرداری سید محسن موسوی زاده دیگر عضو پنجمین دوره شورای شهر 

که کارهای موجود در شهرداری هنوز به صورت سنتی است و مکانیزه نشده اند، هنگامی که فعالیت ها همچنان سنتی باشند 

استخدام ها نیز به صورت سنتی انجام می شود . وی با بیان اینکه برون سپاری در کارهای مشخص است که بحث مهمی مانند 

شهرداری از برنامه هایی است که می توان از طریق آن به کاهش تورم بدنه شهرداری کمک کرد، افزود: جذب نیرو در دوره های 

درصد از  ۸0را متورم کرد بلکه بیش از  اهوازهرداری قبل متاسفانه بدون ضابطه انجام می شد که این موضوع نه تنها بدنه ش

با بیان اینکه قصد  اهوازدرآمد شهرداری را به هزینه های جاری این مجموعه اختصاص داد. عضو پنجمین دوره شورای شهر 

ب نیرو با برنامه و از اخراج و ایجاد نا امنی شغلی برای نیروی انسانی حاضر در شهرداری را نداریم، تصریح کرد: از این به بعد جذ

طریق استخدام خواهد بود و شورا و شهردار جدید در نظر دارد از طریق برنامه های مدونی به کارگیری نیروهای موجود را با 

ضابطه کند. اجازه نخواهیم داد که فردی از طریق سفارش و فشارهای خارجی عزل و نصب شود وی افزود: قرار شد افرادی که 

میل و در حال دریافت حقوق از این مجموعه هستند اما حضور فیزیکی در شهرداری ندارند، شناسایی و حذف به شهرداری تح

شوند. موسوی زاده درباره برنامه شهرداری و شورا برای آن دسته از افراد بدون ضابطه ای که در پست های مدیریتی در حال 

ا نمی توانند افرادی را در سازمان ها عزل و نصب کنند اما اعضای شورا انجام کار هستند عنوان کرد: از لحاظ قانونی اعضای شور

به شهردار با ارائه مشاوره، پیشنهاد نیروهای متعهد و کاربلد به شهردار در انتصابات کمک می کنند. وی گفت: از شهرداری 

کدست را منصوب کند و هیچ گاه اجازه خواستیم در انتصابات از مباحثی مانند قومیت و تعصب پرهیز کرده و افراد متعهد و پا

نخواهیم داد که فردی از طریق سفارش و فشارهای خارجی عزل و نصب شود. معرفی و جذب نیروی انسانی بدون تعریف پروژه 

درگفت وگو با خبرگار تسنیم اظهار  اهوازدرباره تورم موجود در بدنه شهرداری  اهوازسید ناصر موسوی نژاد دیگر عضو شهرداری 

داشت: همه اطالع دارند که شهرداری از قبل با یک بدنه متورم از لحاظ نیروی انسانی در شهرداری مواجه است اما اگر بخواهیم 

افراد جذب شده را از بدنه خارج کنیم با معضل بیکاری مواجه می شویم. وی افزود: از شهردار جدید خواستیم با استفاده از 

در زمینه عمرانی، فرهنگی، فضای سبز نه تنها سرمایه مورد نیاز را جذب کند بلکه شاهد تقسیم تعریف و ایجاد پروژه های جدید 

نیروها در پروژه های جدید باشیم. موسوی نژاد گفت: متورم بودن بدنه شهرداری به این دلیل است که معرفی و جذب نیرو بدون 

جذب سرمایه گذار و ایجاد شغل برای نیروی انسانی شهرداری در تعریف پروژه انجام شده اما تعریف پروژ ه های زیادی از لحاظ 

جذب نیرو بدون  اهوازبرنامه کاری داریم تا از این طریق شاهد کارایی واقعی پرسنل باشیم. عضو پنجمین دوره شورای شهر 

سنل واریز می کنیم دانست و گفت: هر آنچه از مردم دریافت می شود به جیب پر اهوازتعریف و ایجاد شغل را مصیبت اول 

هرچند که حقشان است اما جایی که کار وجود ندارد نباید حقوق پرداخت شود بنابراین با همت شهردار و شورا پروژه هایی 

شروع می شوند تا نیروها در رکاب پروژه های فعال، فعالیت کنند. به گزارش تسنیم، بیکاری یکی از مهمترین مشکالت در هر 

ی آید اما اینکه شورای پنجم و شهردار جدید قصد دارند با استفاد از برنامه های مدون نه تنها تورم بدنه جامعه ای به شمار م

را درمان کنند بلکه از اخراج و ایجاد موجی از بیکاری جلوگیری کند، تفکر و ایده بسیار خوبی است که انتظار  اهوازشهرداری 

ای جلوگیری از مشکالت ایجاد شده بیشتر مد نظر مسئوالن شهری از جمله می رفت این موضوع مهم نیز در دوره های قبل بر

 اعضای شورای شهر می بود. انتهای پیام/

  سایت های دیگر:

 1396آبان  29دوشنبه  03:37 - 24سراج

http://seraj24.ir/fa/news-details/168785/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/
http://seraj24.ir/fa/news-details/168785/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/
http://seraj24.ir/fa/news-details/168785/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/


 

 

 

 

 

 

 

 

13۸ 
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 ارتباط مستقیم متورم شدن بدنه شهرداری اهواز با ارائه خدمات نامطلوب به شهروندان

 1396آبان  29دوشنبه  05:5۸ - فانوس

 ط مستقیم متورم شدن بدنه شهرداری اهواز با ارائه خدمات نامطلوب به شهروندانارتبا

 1396آبان  29دوشنبه  11:3۸ - ایران آنالین

 عامل نارضایتی شهروندان اهوازی از خدمات شهری چیست

http://fanousnews.ir/Content/Detail/85288/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.ion.ir/News/294228.html
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تصاویر / تخریب سکونت گاه های غیر مجاز و در معرض خطر کوی منبع آب 

 توسط شهرداری اهواز

  1396آبان  2۸یکشنبه  15:42 - خوزنیوز

واحد مسکونی در خیابان  40معاون خدمات شهری شهرداری اهواز گفت: تاکنون بیش از 

چهار خالدی این کالنشهر تخلیه شده که از صبح امروز عملیات تخریب آنها نیز آغاز 

 شده است ...

واحد مسکونی در خیابان  40گفت: تاکنون بیش از  اهوازمعاون خدمات شهری شهرداری 

نشهر تخلیه شده که از صبح امروز عملیات تخریب آنها نیز آغاز چهار خالدی این کال

شده است. بارها هشدارهای الزم درخصوص خطر ریزش کوه و تخریب منازل مجاور تپه کارون در محدوده انتهای خیابان سه 

ون ماده سه داده حصیر آباد،منبع آب و کوی رمضان به صورت تذکر شفاهی و کتبی و صدور اخطاریه درب منازل و رای کمیسی

شده است.ظرفیت های قانونی شهرداری، اجازه فعالیت های قهری را نمی دهد و درواقع مسئولیت اصلی ما پس از تخلیه 

 سکونتگاه های غیر رسمی آغاز می شود.

http://www.khouznews.ir/fa/news/156546/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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 منزل مسکونی نا امن در اهواز تخلیه و تخریب شد 40

  1396آبان  2۸یکشنبه  15:32 - ایرنا

واحد  40بیش از  گفت: تاکنون اهوازمعاون خدمات شهری شهرداری  -ایرنا  -اهواز

مسکونی در خیابان چهار خالدی این کالنشهر تخلیه شده که از صبح امروز عملیات 

 تخریب آنها نیز آغاز شده است.

علیرضا عالیپور یکشنبه در گفت و گو با ایرنا درخصوص وظایف شهرداری در مواجهه با 

سکونتگاه های غیررسمی افزود: باتوجه به قرار گرفتن در آستانه بارندگی های پاییزی 

واقع اخطارهای الزم به ساکنین داده شده است. ظرفیت های قانونی شهرداری، اجازه فعالیت های قهری را نمی دهد و در

مسئولیت اصلی ما پس از تخلیه سکونتگاه های غیر رسمی آغاز می شود. وی افزود: بارها هشدارهای الزم درخصوص خطر ریزش 

کوه و تخریب منازل مجاور تپه کارون در محدوده انتهای خیابان سه حصیر آباد،منبع آب و کوی رمضان به صورت تذکر شفاهی 

و رای کمیسیون ماده سه داده شده است. وی تصریح کرد: طبق مصوبه ستاد توانمندسازی و کتبی و صدور اخطاریه درب منازل 

و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی وظیفه شهرداری تخریب این منازل و ایجاد کاربری مناسب مطابق طرح جامع تفصیلی 

ین از فرافکنی های بی دلیل و بدون مطالعه با اشاره به اینکه انتظار می رود مسئول اهوازاست. معاون خدمات شهری شهرداری 

پرهیز کنند، افزود: نکته ای که مسئوالن باید بدان توجه کنند این است که تکالیف قانونی هرکدام از دستگاه ها در قوانین جاری 

ز و حتی زمین شهری است که جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز غیرمجا 13کشور مشخص است. یکی از مهم ترین قوانین ماده 

 14۸از ماده  2تصرف زمین های شهرداری را وظیفه نماینده دولت در هر شهرستان می داند. عالیپور یادآور شد: وفق تبصره

اصالحی قانون ثبت مجازات هایی نیز برای متصرفان غیرمجازتعیین شده است. بعبارت دیگر حتی وظیفه حفاظت از زمین های 

در هر شهرستان است که تاکنون ما شاهد فعالیت خاصی در این خصوص نبوده ایم. وی  شهرداری نیز برعهده نماینده دولت

ایجاد سکونتگاه های غیررسمی را نتیجه کم کاری سنوات گذشته عنوان کرد و توضیح داد: در گذشته برخورد مناسبی برای 

گفت: برخی مسئوالن در بیان  زاهواحفظ اراضی دولت و شهرداری ها صورت نگرفته است. معاون خدمات شهری شهرداری 

قانون شهرداری استناد می کنند درحالیکه مخاطب این 100و  55وظایف شهرداری پیرامون برخورد با متصرفان اراضی به ماده 

قانون مالکینی هستند که باید مطابق طرح جامع تفصیلی ابالغی به شهرداری ها اقدام کنند. وی افزود: چنانچه خالف این طرح 

ی عمل شود شهرداری با رویکرد توام با مهلت های طوالنی باید به مالکین اخطار دهد و نسبت به صدور جریمه و یا اقدام تفصیل

عملی اقدام کند. عالیپور با بیان اینکه موضوع مغایرت با طرح جامع تفصیلی و موضوع تصرف سکونتگاه های غیرمجاز کامال 

یک آنها نشده اند. وی یادآود شد: از سوی دیگر در سکونتگاه های مرکز شهر همچون متفاوت است که برخی از افراد متوجه تفک

منبع آب، کوی رمضان و حصیرآباد و منازل حاشیه شهر مانند معین زاده و زرگان با سکونتگاه های غیررسمی مواجه هستیم که 

ا و اسکان ایمن ساکنین متوجه دولت و طبق مصوبه ستاد توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی تخلیه واحده

http://www.irna.ir/khuzestan/fa/News/82735604/
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تماس  newsroom@irna.irخبرنگار: ندا رضاپور**انتشار: کبری آقازری ارتباط با سردبیر  6002مسکن و شهرسازی است. 

 بی واسطه با مسئولین

  سایت های دیگر:

 1396آبان  2۸یکشنبه  16:14 - شهردار آنالین

 منزل مسکونی نا امن در اهواز 40تخلیه 

 1396آبان  2۸یکشنبه  1۸:21 - باشگاه خبرنگاران

 آغاز تخریب منازل مسکونی ناامن در اهواز

 1396آبان  29دوشنبه  07:46 - شوشان
 معاون خدمات شهری شهرداری اهواز:

 یب شدمنزل مسکونی ناامن در اهواز تخر 40

http://www.shahrdaronline.com/view-44416.html
http://www.yjc.ir/fa/news/6328323/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://shooshan.ir/fa/news/80876/40-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
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جلسه مشترک امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری اهواز با سازمان دانش 

 آموزی برگزار شد

  1396آبان  24چهارشنبه  23:57 - عصر اهواز

با سازمان دانش آموزی  اهوازجلسه مشترک معاونت اموراجتماعی وفرهنگی شهرداری 

 در خصوص اجرای طرح های شهردار مدرسه و شهردار خانواده برگزار شد.

 و اموراجتماعی معاون جان آهن امیر –امتیاز خبر: از تعداد رای دهندگان عصراهواز 

در این جلسه ضمن تسلیت به مناسبت زلزله ای که در غرب  اهواز شهردار فرهنگی

کشور موجب جان باختن و مجروح شدن عده ای از هموطنانمان شد گفت: سال گذشته 

مدرسه ابتدایی اجرا شد که تالش می کنیم  ۸0مدرسه متوسطه اول و طرح شهردار خانواده در  120طرح شهردار مدرسه در 

ش یابد. وی با بیان اینکه مشکل آموزش شهروندی امروزه گریبان ما را گرفته است گفت: ما معتقدیم که این تعداد امسال افزای

سال صرف  15آموزش ها باید از دوران کودکی صورت گیرد به همین دلیل بخش وسیعی از توانمان را برای آموزش افراد زیر

ی داریم. در همین راستا امسال قصد داریم دانش آموزان را از مدارس سال نیز برنامه های 15خواهیم کرد. البته برای افراد باالی 

خارج کنیم و به بازدید از نهالستان ، ایستگاه آتش نشانی ، سرای محله ، شهرک سالمت ، ایستگاه های زیر زمینی قطار شهری 

برگزار می شود گفت: ما از آموزش و  و ... ببریم. آهن جان با بیان اینکه امسال برای هفتمین سال متوالی طرح شهردار مدرسه

پرورش و سازمان دانش آموزی می خواهیم که به همیاری و کمک ما بیایند تا از اجرای این طرح ها نتیجه مطلوب بگیریم. 

ارد میلی 90 اهوازدر ادامه افزود:امروزه شهر بدون مشارکت شهروندان ساخته نمی شود. ما ساالنه در  اهواز شهردارمعاون فرهنگی 

میلیارد تومان نیز صرف نگهداری  63تومان صرف رفت و روب و جمع آوری زباله های شهری می کنیم و عالوه بر آن ساالنه 

فضای سبز می شود. اگر شهروندان با شهرداری همکاری کنند می توان این هزینه ها را کاهش داد و از محل صرفه جویی این 

نق بیشتر داد. وی در پایان گفت: امروزه دانش آموزان سفیرو شهردار ما در خانواده ها هزینه ها پروژه های عمران شهری را رو

بوده و در برخی موارد حتی از والدین نیز بیشتر با قوانین راهنمایی و رانندگی آشنا هستند. در ادامه این جلسه درخشان مدیر 

درسه و شهردار خانواده ارائه داد .در ادامه طیبی مشاور گزارشی از اجرای طرح های شهردار م اهوازآموزش شهروندی شهرداری 

معاونت نیز نکاتی در خصوص اهداف و لزوم برگزاری این طرح ها بیان نمود. همچنین در این جلسه مسرور رئیس انجمن دانش 

http://asrahwaz.ir/fa/news/52893/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7.html
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بچه ها را بیرون از آموزی نیز گفت: دانش آموزان از درو دیوار بسته و نازیبای مدرسه خسته شده اند. شهرداری کمک کند که 

مدرسه ببریم و فعالیتها بیرون از مدرسه انجام شود. وی همچنین از ناهماهنگی هایی که در اجرای این طرح ها وجود دارد نیز 

گالیه کرد و گفت : تمام کارهایی که انجام می دهید واهدافی که شما پیگیری می کنید واقعیت ها و نیازهای جامعه است که 

مختلف نیز نکاتی را بیان کردند. گفتنی است  اهوازایش یابد.در این جلسه روسای سازمان دانش آموزی نواحی شهر انشاا... افز

که دراین جلسه معاونان فرهنگی مناطق و مدیران معاونت اموراجتماعی وفرهنگی نیز حضور داشتند. شایان ذکر است که طرح 

ازسوی مدیریت آموزش شهروندی معاونت اموراجتماعی وفرهنگی شهرداری شهردار مدرسه و شهردار خانواده چندسالی است که 

 +Google | Google 35 5.0 Agency News Ahwaz Asr در مدارس برگزارمی شود.  اهواز

  سایت های دیگر:

 1396آبان  29دوشنبه  09:41 - شوشان

 برگزاری جلسه مشترک معاونت اموراجتماعی وفرهنگی شهرداری اهواز با سازمان دانش آموزی

http://shooshan.ir/fa/news/80894/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C
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 شهردار اهواز:

 به شهرداری ها به چشم یک دولت نگاه می شود

  1396آبان  06شنبه  09:26 - ایسنا

شهردار اهواز گفت: امروزه شهرداری ها را به عنوان یک دولت نگاه می کنند؛ در حالی 

 که یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شود.

به گزارش ایسنا، منصور کتانباف در نشست خبری شهرداران کالن شهرهای کشور در 

اظهار کرد: شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی ساختمان مرکزی شهرداری مشهد، 

غیردولتی در جایگاهی قرار دارند که به عنوان پیشانی خدمات رسانی دولت در افکار 

 عمومی مطرح اند. 

 

عموماً درآمد و هزینه شهرداری ها از محل پرداخت های مختلفی که توسط مردم انجام می شود، صورت می "وی با بیان اینکه 

عنوان کرد: مجموعه عوارضی که شهرداری ها مستقیم دریافت می کردند، در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده تجمیع ، "گیرد

 شد و در هر دوره تصمیمی نیز اتخاذ شده و در هر دوره سهم شهرداری ها خصوصاً کالن شهرها رو به کاهش بوده است. 

 

که این سهم کاهش پیدا کرده و شهرداری ها در اداره شهر و موضوعات شهری  شهردار اهواز افزود: امسال یکی از سال هایی است

 به مشکل برخورده اند. 

 

کتانباف خاطرنشان کرد: نقش دولت را باید در اداره شهرها در بخش خدمات شهری تعیین کنیم و قرار بر این است که جلساتی 

 شهرداری ها را مطرح کنیم. را در محضر مجلس شورای اسالمی داشته باشیم و خواسته های 

 

وی بیان کرد: موضوع آالیندگی، آلودگی در شهرهای بزرگ، موضوعات زیست محیطی و آسیب های اجتماعی از مواردی است 

 که به صورت جامع و کامل بر عهده شهرداری است که باید نیز به آن رسیدگی شود. 

 

ح کرد: موضوع ریزگردها در استان خوزستان دو منشأ اساسی داخلی شهردار اهواز در خصوص ریزگردهای موجود در اهواز تصری

و خارجی دارد. منشأ داخلی بر اثر رفتارهایی است که در ادوار مختلف انسان ها در طبیعت داشتند و انتقال بین حوضه ای آب 

http://www.isna.ir/news/96080602884/%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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حوزه های مشترک مرزی داشته  و اکتشاف نفت در محل هایی که تاالب های بین المللی بودند. برای اینکه بتوانند دسترسی به

 باشند و تاالب همیشه آبدار را به نحوی خشک کردند تا بتوانند حفاری ها را انجام دهند. 

 

کتانباف تاکید کرد: نوع قرارداد به گونه ای بوده که شریک خارجی باید در حوزه آزادگان این عمل را انجام می داد و سال های 

سال، این بحران  20شرایط قرارداد تغییر کرد و دست خوش حوادث شد و منجر به آن شد طی سال به تعهد خود عمل نکردند و 

 های موجود را در این شهر و شهرهای اطراف آن به وجود آورد. 

 

وی اظهار کرد: برای کنترل نقاط فوق بحرانی اقداماتی را از سال گذشته مجموعه دستگاه ها در خوزستان به کمک مجموعه 

ردند و البته در کوتاه مدت اثرگذار نخواهد بود و آنچه که می تواند اثرگذار باشد، تامین حق آب ها و احیاء تاالب ملی آغاز ک

 هاست که بخش عمده ریزگردها از آن محور بوده است. 

 

 انتهای پیام

  سایت های دیگر:

 1396آبان  06شنبه  09:57 - ایسکانیوز

 باید پیگیری کندمسائلی که شهرداری اهواز 

 1396آبان  06شنبه  11:02 - شهر فردا

 به شهرداری ها به چشم یک دولت نگاه می شود

http://www.iscanews.ir/news/862194/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://shahrefarda.ir/fa/news/56445/%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 معاون خدمات شهری شهرداری اهواز:

 شهرداری اهواز آماده برچیدن منازل غیرمجاز مناطق پرخطر است

  1396آبان  02سه شنبه  15:33 - تابناک خوزستان

از آمادگی جهت برچیدن منازل غیرمجاز خبر داد  اهوازمعاون خدمات شهری شهرداری 

 و گفت: به محض ارایه مجوز جهت تخریب این منازل اقدام می شود.

ستان، علیرضا عالیپور در جلسه کارگروه تخصصی تأمین منطقه خوز -به گزارش ایسنا 

آبان ماه( در اداره کل مدیریت بحران خوزستان برگزار شد، با اشاره  2مسکن که امروز )

اظهار کرد: دفن جان باختگان این حادثه  اهوازبه حادثه ریزش کوه در منطقه منبع آب 

رسمی در خصوص جبران برخی آالم این خانواده ها در نظر داریم. رایگان انجام شد و همچنین اقدامات دیگری به طور غیر

همچنین اهدای وسایل خانگی به آسیب دیدگان این حادثه در نظر گرفته شد که آمادگی تحویل وجود دارد. وی افزود: نکته 

ت که شهرداری مکرراً مهم در رابطه با تخلیه این منازل و برچیدن منازل غیرمجازی که در مناطق پرخطر احداث شده این اس

جهت اقدام اعالم آمادگی کرده است. ما اعالم کردیم حاضریم نسبت به برچیدن سکونت های غیرایمنی اقدام کنیم ولی مقام 

قضایی اعالم کرد تا زمانی که محل جدیدی برای اسکان جایگزین این افراد در نظر گرفته شود، نباید اقدامی انجام دهیم و اکنون 

گفت: جهت  اهوازمجوز برچیدن این منازل صادر شود بالفاصله اقدام می کنیم. معاون خدمات شهری شهرداری  اگر مجدداً

تخریب منازل سکونت گاه های غیرمجاز نیاز به مصوباتی داریم تا دچار مشکالتی نشویم. به گزارش ایسنا، در ادامه ابراهیم 

ادگی داریم تا از طریق وام مسکن برای مقاوم سازی منازل غیرمجاز احداث درویشی کارشناس مالی بانک ملی ایران اظهار کرد: آم

شده کمک کنیم. در ادامه همچنین علی خدادادی مدیرعامل جمعیت هالل احمر خوزستان بیان کرد: خوزستان پس از استان 

ون رعایت نکات ایمنی ساختمان هایی بد اهوازخراسان رضوی دومین استان حاشیه نشین است. وی افزود: در حاشیه شهر 

موجب عدم دسترسی آسان به مناطق دچار آسیب شده که در این زمینه نیاز به تغییر  اهوازساخته شده اند. بافت فرسوده شهر 

و تقویت زیرساخت ها داریم. مدیرعامل جمعیت هالل احمر خوزستان گفت: در گذشته مناطق حادثه خیز را شناسایی کردیم و 

 ریزی مناسبی صورت بگیرد تا به کاهش خطرپذیری و افزایش دسترسی برسیم. اکنون باید برنامه

  سایت های دیگر:

 1396آبان  02سه شنبه  16:26 - ایسنا
 معاون خدمات شهری شهرداری اهواز:

 شهرداری اهواز آماده برچیدن منازل غیرمجاز مناطق پرخطر است

http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/513973/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.isna.ir/news/96080201239/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 1396آبان  02سه شنبه  16:36 - شهردار آنالین

 شهرداری اهواز آماده برچیدن منازل غیرمجاز

 1396آبان  02سه شنبه  19:1۸ - تابا نیوز
 شهری شهرداری اهواز:معاون خدمات 

 شهرداری اهواز آماده برچیدن منازل غیرمجاز مناطق پرخطر است

http://www.shahrdaronline.com/view-43118.html
http://tabanews.ir/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85/


 

 

 

 

 

 

 

 

14۸ 

 

  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 شهردار اهواز:

برای ساکنان منازل پرخطر کوی رمضان یک  "شیرین شهر"انتقال به 

 فرصت است

  1396آبان  01دوشنبه  15:3۸ - تابناک خوزستان

واحد مسکونی در کوی رمضان در وضعیت پرخطری قرار دارند  ۸4شهردار اهواز گفت: 

 که بحث جابه جایی این منازل باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.

منطقه خوزستان، منصور کتانباف صبح امروز )دوشنبه یکم آبان ماه(  -به گزارش ایسنا 

در حاشیه بازدید از کوی رمضان اهواز و خیابان چهار کوی خالدی که روز گذشته ریزش 

کوه در این خیابان منجر به ریزش آوار روی دو باب منزل مسکونی شده بود، اظهار کرد: 

 طر این منطقه در برنامه های سکونتگاه های غیررسمی و پرخطر قرار دارد. طرح ساماندهی منازل پرخ

 

جهت جابه جایی دو هزار واحد مسکونی در این منطقه برنامه ریزی  ۸5ازسال  "طرح مینا"وی ادامه داد: طرحی تحت عنوان 

واحد مسکونی  ۸4واحد نیز وضعیت  ۸17واحد در وضعیت خطرناک قرار دارد که از این  ۸17شد. از این دو هزار واحد مسکونی، 

 واحد مسکونی آن در وضعیت حادی قرار دارند.  15بیشتر پرخطر است که 

 

واحد مسکونی راهکارهایی مشخص و مقرر شد جابه جایی  15کتانباف گفت: در جلسه روز گذشته استانداری خوزستان برای این 

 ان انجام شود. این منازل توسط اداره کل راه و شهرسازی و مدیریت بحر

 

واحد مسکونی را تا امسال انجام دهیم. استاندار خوزستان در این  ۸4شهردار اهواز تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم جابه جایی این 

زمینه دو نامه برای وزیر راه و شهرسازی ارسال کرده است. همچنین شب گذشته مقرر شد مجددا نامه ای تنظیم کند و به 

 زیر راه و شهرسازی تحویل دهد تا مجوزها و کمک های الزم از وزیر اخذ شود. صورت دستی به و

 

واحد مسکونی پرخطر باید به سرعت تعیین تکلیف شوند. امیدواریم تعیین تکلیف این  ۸4کتانباف ادامه داد: در هر صورت این 

ل و کارهای مربوط به آن توسط راه و شهرسازی منازل تا پایان سال انجام بگیرد و این منازل جابه جا شوند. ساکنان این مناز

 قبال انجام شده است. 

http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/513380/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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واحد مسکونی پرخطر گفت: برای جابه جایی ساکنان این  ۸4وی در خصوص جانمایی محل جدید اسکان ساکنان منازل این 

پذیر است که شهرهای منازل در حال حاضر دو محل در استان وجود دارد و جابه جایی این خانوارها به این دو محل امکان 

 رامین و شیرین شهر هستند. 

 

شهردار اهواز ادامه داد: شرایط شیرین شهر در این زمینه بهتر از رامین است و به همین علت پیشنهاد شد که برای انتقال و جابه 

عوض و بخشی دیگر جایی ساکنان این منازل به سمت شیرین شهر برویم و بدین منظور تسهیالتی که بخشی از آن به صورت بال

 وام است، به این خانوارها ارائه می شود. 

 

کتانباف افزود: اگر ساکنان این منازل نپذیرفتند که برای جابه جایی به شیرین شهر منتقل شوند، باید خودشان بروند و برای 

آپارتمان های نو، دست اول، با ارائه اسکان جایی را در شهر اجاره کنند، اما انتقال آنها به شیرین شهر به نفع خودشان است زیرا 

 تسهیالت و بدون آورده قبلی در اختیار ساکنان این منازل پرخطر قرار می گیرد. 

 

وی ادامه داد: برای آورده قبلی مورد نیاز این آپارتمان ها نیز به این ساکنان به صورت بالعوض کمک هایی می شود و واقعا 

ی ساکنان این منازل است و اگر فردی از این فرصت استفاده نکند، باید در رفتارهای خود شرایط فراهم شده، فرصت ایده ال برا

 یک بازنگری داشته باشد. 

 

شهردار اهواز در خصوص بحث اشتغال ساکنان منازل پرخطری که به شیرین شهر یا ... جابه جا خواهند شد، گفت: وقتی فردی 

محل اشتغال این فرد کنار منزل او نیست. کالنشهرها دارای یک محدوده و یک می پذیرد در یک کالنشهر زندگی کند، الزاما 

 حومه هستند و برخی از حومه برای کار کردن به شهر می آیند و برخی از شهر به حومه می روند و کار می کنند. 

 

صی نیست. این موضوع در دنیا کتانباف ادامه داد: این خاصیت کالنشهرها است و این جابه جایی ها اتفاق می افتد و مشکل خا

 برای کالنشهرها پذیرفته شده است و در ایران هم همینطور است. 

 

وی بیان کرد: هر دستگاه موظف است که راجع به وظایف خود توضیح دهد. وظیفه من این است که اگر در این منطقه، شبکه 

اما بحث جابه جایی منازل فراتر از مجموعه شهرداری  های فاضالب احداث نشده باشد، عملیات احداث فاضالب را انجام بدهم.

 است و این بحث با شهرداری نیست و مدیریت بحران در این زمینه تصمیم گیری می کند.

  سایت های دیگر:

 1396آبان  02سه شنبه  10:51 - ایران آنالین

 واحد مسکونی را پرخطر اعالم کرد ۸4هواز شهرداری ا

 1396آبان  01دوشنبه  15:46 - ایسنا
 شهردار اهواز تاکید کرد:

 خطر در اهوازواحد مسکونی پر ۸4لزوم تعیین تکلیف سریع جابه جایی 

http://www.ion.ir/News/274256.html
http://www.isna.ir/news/96080100436/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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 1396آبان  02سه شنبه  09:25 - سازه نیوز

 فرصت استبرای ساکنان منازل پرخطر کوی رمضان یک  "شیرین شهر"انتقال به 

 1396آبان  02سه شنبه  11:13 - کیمیا نیوز

 واحد مسکونی پرخطر در اهواز ۸4ف سریع جابه جایی لزوم تعیین تکلی

http://sazehnews.ir/fa/news/38363/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.kimiyanews.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/69232-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2.html
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 سرپرست معاونت شهرداری اهواز مطرح کرد

 احتمال ریزش چند صد منزل مسکونی غیرایمن در منطقه منبع آب اهواز

  1396آبان  01دوشنبه  15:10 - خبرگزاری تسنیم

گفت: در حال حاضر چند صد واحد  اهوازت خدمات شهری شهرداری سرپرست معاون

وجود دارد که همه  اهوازمسکونی ساخته شده در مجاورت کوه در منطقه منبع آب 

 غیرایمن هستند و هر لحظه ریزش کوه و در نتیجه از بین رفتن شهروندان احتمال دارد.

رانش کوه در منطقه منبع آب  ، روز گذشته بر اثر اهوازبه گزارش خبرگزاری تسنیم از 

تخته سنگی بزرگ بر منازلی که در مجاورت کوه ساخته شده بود سقوط می کند  اهواز

نفر  4کودک کشته و  2باب از این منازل سبب گرفتار شدن اعضای خانواده در زیر آوار می شود؛ در این حادثه  2و تخریب 

برنگار تسنیم با اشاره به حادثه روز گذشته اظهار داشت: این حادثه بسیار مصدوم می شوند. علیرضا عالی پور در گفت وگو با خ

تن از شهروندانمان را از دست بدهیم. وی با بیان اینکه این منازل به صورت غیرمجاز توسط مردم  2دلخراش بود و سبب شد 

است، افزود: بنا به گفته مسئوالن  کم بضاعت ساخته شده و آنها تنها مامنی که داشتند همین خانه های در جوار کوه بوده

درباره وجود منازل  اهوازشهرداری به صورت مکرر به این منازل اخطار داده است. سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری 

توسط دولت  "مینا"بیان کرد: سال ها پیش طرحی با هدف انتقال سکونت گاه های غیرایمن تحت عنوان طرح  اهوازپرخطر در 

ایی می شد اما بنا به دالیلی طرح قبل از اتمام متوقف شد. وی گفت: در حال حاضر چند صد واحد مسکونی ساخته باید اجر

وجود دارد که همه غیرایمن هستند و هر لحظه ریزش کوه و در نتیجه از بین  اهوازشده در مجاورت کوه در منطقه منبع آب 

وان کرد: باید تخلیه منازل غیرایمن هر چه سریع تر انجام شود تا دیگر شاهد رفتن شهروندان احتمال دارد. عالی پور در پایان عن

 چنین حوادث ناگواری نباشیم. انتهای پیام/

  سایت های دیگر:

 1396آبان  02سه شنبه  14:32 - ر سالشعا

 احتمال ریزش چند صد منزل مسکونی غیرایمن در منطقه منبع آب اهواز

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/01/1554040/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://shoaresal.ir/fa/news/88214/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://shoaresal.ir/fa/news/88214/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://shoaresal.ir/fa/news/88214/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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 ر اهوازنشست مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شهردا

  1396آبان  01دوشنبه  13:1۸ - خبر آنالین

بیژن عالی پور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و منصور کتانباف شهردار 

از را بررسی اهواز در نشستی، راه های افزایش تعامل دوطرف برای حل مشکالت شهر اهو

 کردند.

به گزارش خبرآنالین و به نقل از روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 

عالی پور در این نشست با اشاره به فعالیت های این شرکت در حوزه مسئولیت های 

نفعه در چارچوب قانون اجتماعی، آمادگی مناطق نفت خیز جنوب را برای همکاری با شهرداری اهواز و ایجاد پروژه های عام الم

 و مقررات اعالم کرد. 

 

کتانباف نیز با اشاره به مشکالت کالنشهر اهواز، خواستار همکاری دستگاه های اجرایی استان خوزستان با شهرداری برای بهبود 

 این وضعیت و حل مشکالت شد. 

 

 کت ملی مناطق نفتخیز جنوب حضور داشتند. در این نشست برخی معاونان و شهرداران مناطق مختلف اهواز و مدیران ارشد شر
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  سایت های دیگر:

 3961آبان  01دوشنبه  13:22 - ایلنا
 در نشست مشترک عالی پور و کتانباف مطرح شد؛

 بررسی راه های افزایش تعامل مناطق نفتخیز جنوب و شهرداری اهواز

 1396آبان  02سه شنبه  13:3۸ - تابا نیوز
 مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب خبر داد؛

 آمادگی مناطق نفت خیز جنوب برای همکاری با شهرداری اهواز

 1396آبان  04پنجشنبه  00:41 - خبرگزاری برنا

 تاننشست مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با مدیران اس

http://www.khabaronline.ir/detail/720074
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-94/550157-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://tabanews.ir/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%8A%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8/
http://www.bornanews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-78/629316-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 معاون خدمات شهری شهرداری اهواز:

 به ساکنان منطقه حادثه دیده اهواز قبال اخطار داده شده بود

  1396مهر  30یکشنبه  12:24 - ایسنا

 اهوازبا اشاره به حادثه ریزش کوه در کوی رمضان  اهوازمعاون خدمات شهری شهرداری 

گفت: قبال اخطارهای الزم به ساکنان منازل این منطقه داده شده بود که مورد بی 

 توجهی آن ها قرار گرفت.

 6:49علیرضا عالی پور در گفت وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: ریزش کوه در ساعت 

کوی خالدی، موجب ریزش آوار بر دو باب منزل مسکونی شد  4دقیقه امروز در خیابان 

ورت غیرمجاز در مجاورت کوه احداث شده بودند . وی افزود: در این منازل در مجموع هفت نفر شامل دو مرد، دو زن و که به ص

سه کودک زندگی می کردند که دو کودک متاسفانه در این حادثه جان باختند و بقیه مصدوم شدند . معاون خدمات شهری 

ن مجاور یا زیر کوه در این منطقه تصریح کرد: این خانه ها به صورت در خصوص وضعیت ایمنی منازل غیر ایم اهوازشهرداری 

هفت مقاومت می  منطقه شهرداریطبقاتی و پلکانی در کنار کوه و بدون هیچگونه مجوزی احداث شده اند و در برابر اخطارهای 

به  منطقه شهرداریزم از سوی کردند . عالی پور افزود: به دلیل حادثه خیز بودن این منطقه مسکونی، قبل تر اخطارهای ال

ساکنین داده شده بود اما به دالیل مختلفی تخلیه منازل صورت نگرفت . وی بیان کرد: جلسه ستاد بحران استان هم اکنون 

 تشکیل شده است و تصمیمات الزم به منظور تعیین تکلیف سایر ساکنین این منطقه اتخاذ خواهد شد . انتهای پیام

  سایت های دیگر:

 1396مهر  30یکشنبه  12:50 - سازه نیوز

 به ساکنان منطقه حادثه دیده اهواز قبال اخطار داده شده بود

 1396مهر  30یکشنبه  12:51 - باشگاه خبرنگاران

 توضیحات معاون خدمات شهری شهرداری اهواز درخصوص حادثه ریزش کوه

 1396مهر  30یکشنبه  13:19 - موج

 پاسخ شهرداری به حادثه ریزش کوه در منطقه مسکونی اهواز

 1396مهر  30یکشنبه  13:40 - ایران آنالین

 بی توجهی به اخطار مسئوالن ایمنی باعث فاجعه اهواز شد

http://www.isna.ir/news/96073017056/%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://sazehnews.ir/fa/news/38349/%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://www.yjc.ir/fa/news/6291033/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%87
http://www.mojnews.com/fa/tiny/news-192781
http://www.ion.ir/News/273500.html
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شهردار اهواز در دیدار با معتمدین محالت: شهروند واقعی در اداره شهر 

 مشارکت دارد

  1396مهر  29شنبه  11:57 - تابناک خوزستان

میزبان  اهواز شهردار کتانبافمنصور  اهوازروز گذشته در سالن جلسات شهرداری 

 بود اهوازمحالت کم برخوردار شهر  معتمدین

در این جلسه شهرداران مناطق ، مدیرکل اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری و 

، مالشیه ، گلدشت ، کوی سادات ، منبع آب ، کوی  2نمایندگان محالت عین 

مشعلی،کوی طاهر ، کوی سیاحی ، سلیم آباد ، کوی علوی حضورداشتند در ابتدای این 

ه، نمایندگان محالت ضمن اظهار خشنودی از برگزاری چنین جلسه ای به مطرح کردن مشکالت در مناطق خود پرداختند جلس

که غالب مشکالت مطرح شده با موضوعات آسفالت ، مشکالت جوی های روباز ، کمبود فضاهای فرهنگی و ورزشی ، فضای سبز 

این نشست ضمن تقدیر از کسانی که به نمایندگی از مردم محله ی خود در  اهواز شهردار، خطوط اتوبوس و جدول گذاری بود. 

پیگیر مشکالت منطقه هستند، گفت: از شما عزیزان که مشکالت محل زندگی خود را بررسی کرده و پیگیر رفع و حل آنها 

عضا برای رسیدن به اهداف هستید تشکر می کنم . همانطور که اداره یک خانواده نیاز به یک برنامه و تالش و همراهی تمامی ا

ادامه داد:  کتانبافآن دارد بالطبع برای اداره یک شهر نیز نیاز به یک برنامه ریزی دقیق و بر اساس واقعیت داریم. منصور 

شهرداری یک نهاد عمومی و غیر دولتی است که منابع مالی آن توسط مردم همان شهر تامین می شود و دولتها در موضوع 

ها تعهدی به تامین هزینه ندارند و دولت در قبال مسائلی همچون احداث خیابانها، جداول، پارکها، جمع آوری  وظایف شهرداری

پسماند خانگی و شهری هیچگونه تعهدی ندارد و همه اینها وظایف شهرداری هاست. وی افزود: اگرچه در قانون صریحاٌ، آمده 

در  اهواز شهردارانون نیز تعیین کرده که برای هزینه مردم چکار باید کرد. که تامین بودجه بخش غیر دولتی با مردم است ولی ق

خصوص مشکالت منطقه مهدیس گفت: این مشکالت عموما به دو دلیل عمده است: یکی اینکه در مناطقی مثل مهدیس 

زند و سرانه هایی مانند شرکتهای تعاونی که پروانه گرفتند متعهد شدند که زیرسازی و آسفالت کنند و جدول و پیاده رو بسا

مشکل عمده دوم را  کتانبافمسجد و مدرسه و درمانگاه را تحویل دهند ولی متاسفانه تعاونی ها وظایفشان را انجام ندادند . 

زمینهای غصبی عنوان کرد و ادامه داد: موضوع زمینهایی که پروانه ساخت نگرفتند و تصرفی هستند موضوع مهم دیگری است 

داگر در زمینهای غصبی ساخت و ساز کرده و به مردم فروختند و مردم هم از سر ناچاری در آن خانه ها سکونت که یک عده سو

کردند بدون اینکه زیرساختهای اولیه در این مناطق صورت گرفته باشد. البته اگر قرار است این اتفاقات بیفتد شما نباید اجازه 

ضمن اشاره به  اهواز شهردارو ساخت و ساز غیرمجاز در مناطق گسترش یابد.  دهید توسعه بدون برنامه در مناطقتان رخ دهد

این مسئله که شهروند کسی است که احساس مالکیت بر شهر دارد گفت: شهروند واقعی در اداره شهر مشارکت دارد و هزینه 

http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/511999/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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صوص مشارکت مردم در امور شهر های شهر را تامین می کند و بر هزینه های صورت گرفته نیز نظارت دارد. وی همچنین در خ

اظهار داشت: شهرداری و همه ارگانها به تنهایی نمی توانند کاری از پیش ببرند و تمامی این نهادها زمانی جمعند که مردم در 

ز در خصوص انتظار مردم از مسئولین گفت: نباید تنها به این فکر کنیم که هر مسئولی آمد ما ا کتانبافکنارشان باشند. منصور 

او طلبکاریم اگر چه همه مسئوالن به مردم بدهکارند زیرا از صدقه سر آنها مسئول شده اند. برای اینکه این نظام و کشور و انقالب 

بماند شهدای زیادی دادیم بنابراین در قبال خون شهدا و در برابر خانواده شهدا مسئولیم و اگر در این دنیا حساب و کتابی نباشد 

یا برای ذره ای خیر و شر که انجام دادیم باید حساب پس بدهیم. شهردار اهوازعنوان کرد: یکی از مشکالت که هست در آن دن

اساسی شهرداری وجود نیروهای مازاد است که نه براساس نیاز و ضابطه بلکه براساس انتخابهای سلیقه ای و رابطه وارد سیستم 

ساکن هستند و طبق گفته امام من یک موی کوخ  اهوازالت کم برخوردار هزار نفر در مح 300شده اند. وی یادآور شد : حدود 

نشینان را با کاخ نشینان عوض نمی کنم . البته این افراد هم از سر خوشی آنجا ساکن نشده اند بلکه از بد حادثه بوده است.آنها 

طق بلند می شود شهید سید مهدی موسی مسلمان ، مومن متعهد و والیت مدار بوده و حتی اولین شهید مدافع حرم از این منا

افزود : شهر با مشکالت زیر ساختی مواجه است و چیزی که  کتانبافکه بنده شخصا چندین بار به مالقات خانواده ایشان رفتم . 

از این مشکالت به وضوح پیداست مشکل فاضالب است البته بودجه های کالنی نیز در سال های گذشته به فاضالب اختصاص 

نبوده است. اگرچه در سالهای گذشته بیش از یک هزار میلیارد  اهوازه شده است اما باز هم پاسخگوی این همه مشکالت در داد

شده است اما نتیجه اش همین است که میبینید و علت این است که وقتی در محله ای می  اهوازتومان هزینه فاضالب شهر 

د بگویند تمام شد یک خیابان دیگر شبانه ساخته شده است. وی با تاکید بر ضرورت روند یک خیابان را آباد می کنند تا میخواهن

مشارکت شهروندان در اداره امور شهر، گفت: از آنجاییکه تامین کل بودجه شهر از شهروندان است، یک شهروند باید در همه 

ه طرح و برنامه و امثال اینها نظارت داشته باشد موضوعات شهر از جمله تامین منابع مالی، نحوه هزینه کرد، نظارت بر هزینه تهی

در خصوص مشکالت مناطق کم برخوردار اظهار داشت: مطمئنا انتظارات شهروندان  کتانبافو تنها یک ساکن شهر نباشد. منصور 

در کوتاه مدت برآورده نمی شود اما کار حتما در این مناطق شروع خواهد شد و امیدواریم در کوتاه مدت بتوانیم بخشی از 

الح فاضالب را رفع کنیم. وی مشکالت خدمات شهری مناطق مانند نظافت، جمع آوری پسماند، پاکیزگی محیط زیست و اص

همچنین به مسئله آماده سازی اسناد مناقصه منطقه مهدیس و سایر مناطق کم برخوردار اشاره کرد و گفت: مهدیس برای ما 

میلیارد تومان هزینه دارد که ظرف چندروز آینده پیمانکار مربوطه مشخص و شروع به کار خواند کرد. 40در یک مسئله حدود 

و مالشیه هم اسناد مناقصه آماده است و امیدواریم پس از مشخص شدن پیمانکار، کار در این مناطق هم آغاز شود. برای پردیس 

ضمن اشاره به مسئله سد معبر، عنوان کرد: برای جلوگیری از سدمعبر خودمان نباید از دستفروش ها خرید کنیم  اهواز شهردار

ز شده باید جلوی آن را بگیرند تا این پدیده به مرور کمرنگ شود و البته ما و شهروندان هرجا می بینند به حقوق مردم تجاو

برای بازارچه های زینب، علوی، صدف و ... برنامه داریم و حتما در روزهای آینده این اماکن ساماندهی می شوند. وی همچنین 

سبز، جاده سازی، ایجاد پل، توسعه کارون، در بحث فضای  اهوازبه دیگر نیازهای شهر اشاره کرد و گفت: بی تردید کالنشهر 

ساحل سازی و مسائل دیگر هنوز نیاز به کار دارد و ما نیز برای همه اینها برنامه داریم و انشاهلل حتما به اینها ورود می کنیم تا 

تا مردم مشارکت نداشته بتوانبم همه این کارها را انجام دهیم اما توان ما حد مشخصی دارد و توان مردم فراتر از توان ماست و 

با یادآوری این نکته که در این بیست و هشت روزی که از انتصاب وی می  کتانبافباشند تحقق همه این اهداف اتفاق نمی افتد. 

گذرد از تمامی محالت کم برخوردار بازدید کرده اظهار داشت: این قول را می دهم که محله به محله با حضور مدیران شهرداری 

مردم باشم و بقیه دستگاهها اعم از آبفا، برق، آموزش پرورش و ... را نیز همراه خود می کنیم تا نیازها و مشکالت را  در محضر

شناسایی کرده و با هم درصدد رفع آنهابرآییم. وی ادامه داد: از فرماندار می خواهم کمیسیونی تحت عنوان بازدید از محالت 

و باشند و در هر دیدار صورتجلسه ای تنظیم می کنیم که یک نسخه اش تحویل معتمدین تشکیل دهد که همه ارگانها در آن عض
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از حضور موثر معتمدین محالت در این نشست تشکر کرد  اهواز شهردارمحل جهت پیکیری تا رفع مشکالت قرار خواهد گرفت. 

نیازهایی که واجب تر و بیشتر است برسند. منصور و اظهار امیدواری کرد روزی برسد مردم از این مرحله از نیازها گذر کرده و به 

در پایان ضمن تاکید بر مطالبه گری شهروندان از مسئوالن گفت: امیدوارم این جلسات ادامه داشته باشد و بتوانیم به  کتانباف

 صورت موثر در خدمت همشهریان عزیز باشیم.
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  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 مدیر شهرداری منطقه سه گفت :

 به جمع آوری زوائد بصری پارک زیتون 3اقدام شهرداری منطقه 

  1396مهر  16یکشنبه  12:05 - سبدر پر

اقدام به پاکسازی و جمع آوری زوائد بصری و فیزیکی پارک  اهواز 3 منطقه شهرداری

 زیتون کارمندی کرد

اقدام به پاکسازی و جمع آوری زوائد بصری  اهواز 3به گزارش بدرپرس:شهرداری منطقه 

مجتبی یوسفی مدیر منطقه سه ضمن اعالم این و فیزیکی پارک زیتون کارمندی کرد. 

خبر گفت :جمع آوری تبلیغات و بنرهای غیرمجاز، زوائدی همچون پایه های فلزی ، 

صندلی و مبلمان پارکی فرسوده و...ازجمله اقداماتی است که به منظور ارائه خدمات رفاهی به شهروندان در بهره گیری از پارک 

د و هم اکنون در پارک زیتون کارمندی در حال انجام است. وی همچنین با تأکید بر اهمیت های محله ای در دست اقدام دار

موضوع رسیدگی به پارک های محله ای بعنوان مکان های زیبا ،پاکیزه و امن برای شهروندان و خانواده ها گفت :با همین هدف 

ا ، برگ کشی ، جمع آوری زوائد خطرناک بصورت عملیات پاکسازی ، هرس کاری ،رسیدگی به نواقص سیستم روشنایی پارک ه

 مستمر و روزانه در سطح پارک ها ی منطقه در حال انجام است.

http://badrpress.ir/fa/news/32041/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-3-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86
http://badrpress.ir/fa/news/32041/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-3-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86
http://badrpress.ir/fa/news/32041/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-3-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 هد؛رهیاب گزارش می د

برخورد با فساد و مفسدان در شهرداری جدی ترین خواسته مردم از 

 شهردار اهواز

  1396مهر  16یکشنبه  09:40 - هیابر

، از مخاطبان خود خواست که مهم ترین اهواز شهرداربه عنوان  کتانبافپس از انتخاب 

 خواسته های خود را از شهردار جدید بیان کنند.

، از مخاطبان خود اهواز شهرداربه عنوان  کتانبافپایگاه خبری رهیاب پس از انتخاب 

های خود را از شهردار جدید بیان کنند. با توجه به  خواست که مهم ترین خواسته

برگزاری مراسم تودیع معارفه در هفته گذشته، بخشی از خواسته های مردمی را مرور 

نوشته و از خستگی مردم از نحوه مدیریت شهر  اهوازدرباره لزوم فسادستیزی در شهرداری  ahwaziمی کنیم. مخاطبی با نام 

نویسد: در رأس امورات شهرداری رسیدگی به فساد در ادارات تابعه شهرداری رو مدنظر قرار بدید، بخدا گالیه کرده است. او می 

پرداخته و نوشته است:  اهوازنیز به بحث های درون سازمانی در شهرداری  hesammmmمردم خسته شدند . کاربری با نام 

ند. کاربری به نام حاج محسن نیز مشکالت موجود در مشکل نیروهای مازاد شهرداری را حل کنید، کارگران سردرگم هست

مدیریت شهری را به دلیل ضعف در نظارت بر عوامل شهرداری می داند و می نویسد: بنظرم تنها مشکل شهرداری نبود نظارت 

ویت های بر روی عوامل این سازمان است. عزیز یکی از کاربران رهیاب است که افزایش خدمات شهری به شهروندان را از اول

مهم شهردار در دوره جدید می داند و می نویسد: فقط خدمات شهری. کاربری به نام عالسوند هم نوشته است: یه کاری کنید 

جلوی رانت خواری مدیران شهرداری رو بگیر، اسم و ادرس بدم ؟ این  کتانبافامکانات بیشتری در اختیار مردم قرار بگیرد. اقای 

وشته است و زیر این نظر مخاطب دیگری که ناشناس است، نوشته: شهرداری شده فقط مال بعضی ها، را کاربری به نام غدیر ن

حمزه شاهکار مدیریت شهری جدید را حل ، رسیدگی کنید. اهوازفساد زیاده داخلش، اینم مال اینه که سیستم الکترونیک نداره 

بتونه مشکل فساد  کتانبافکردن مشکل حمل و نقل عمومی می داند اما کاربر دیگری به نام مهسا کریمی می نویسد: اگه آقای 

 رو حل کرده و هرکسی که بعد از اون بیاد می تونه اهوازدرصد مشکالت آینده  90درون شهرداری رو حل کنه می تونم بگم که 

رو روی ریل پیشرفت و توسعه قرار بده. توجه به پیشرفت بافت فرسود و مناطق کم برخوردار، توسعه خدمات شهری، مبارزه  اهواز

از دیگر خواسته  اهوازبا فساد، دفع آبهای سطحی، حل مشکل چاه های روباز فاضالب و توجه به ظرفیت های موجود در کالنشهر 

کاربری به نام محمدحسین نیز حرف خر را زده و نوشته است: با توجه به اینکه افکار عمومی  های مردمی از شهردار جدید است.

http://rahyabnews.com/fa/news/141579/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://rahyabnews.com/fa/news/141579/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://rahyabnews.com/fa/news/141579/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

تا اونم یه  کتانبافهستند و اعضای شورا هم پشتیبان ایشون، میشه بگیم که یک شهر رو آماده دادن دست آقای  کتانبافهمراه 

نیز فسادزدایی از سیستم است  کتانبافای شورای شهر از یاعلی بگه و رنگ و روی شهر رو تغییر بده. جدی ترین خواسته اعض

که پایگاه خبری رهیاب مهم ترین نظرات اعضای شورای شهر را در قالب گزارش جدی ترین خواسته اعضای شورای شهر از 

سه تودیع و نیز در جل اهواز: فساد زدایی از سیستم شهرداری آنها را منعکس کرده است. رئیس شورای شهر اهوازشهردار جدید 

معارفه شهردار با بیان اینکه ما به دنبال پاسخ دادن به اعتماد به مردم هستیم، افزود: فسادستیزی از اصلی ترین دغدغه های 

برای ایجاد تغییر باید مقتدرانه  اهواز شهردارمردم است و روزانه چندین نفر از شهروندان در این باره به ما تذکر می دهند و 

ی با اشاره به لزوم استفاده از تجربیات دیگر کالنشهرها در الکترونیکی کردن خدمات عنوان کرد: پیشبرد برنامه برخورد کند. و

ساله، تقویت ناوگان عمومی، افزایش سرانه فضای سبز، اجرای طرح سیما و منظر شهری، ایجاد  5های شهرداری براساس برنامه 

زی و بهسازی فرسوده و ارتقای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی از مهم ترین بستر الزم برای مشارکت و سرمایه گذاری، نوسا

حمایت  اهواز شهرداراست. فلسفی با بیان اینکه شورای شهر با مصوبات مختلف از  اهواز شهردارخواسته های شورا و مردم از 

د و این عزل و نصب ها باید براساس شایسته کافی را کرده است، بیان کرد: در بحث انتخاب مدیران و انتصابات باید دقت الزم شو

ساالری باشد. وی با بیان اینکه طرح های اشتغالزایی شهری را می توان با کمک شهرداری اجرایی کرد، اظهار داشت: مردم، 

نجام نمایندگان مجلس و گروه های مردم نهاد باید در مدیریت شهری حضور فعاالنه داشته باشند و همه باید تکلیف خود را ا

 بدهیم چرا که تالش شهرداری بدون حضور دیگران به نتیجه به ثمر نمی رسد. انتهای پیام/

  سایت های دیگر:

 1396مهر  16یکشنبه  13:26 - دانا

 برخورد با فساد و مفسدان در شهرداری جدی ترین خواسته مردم از شهردار اهواز

http://www.dana.ir/News/1209534.html
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 ز بیگانه، معطل چیست؟کتانباف نه شهردار تازه کاری است نه با اهوا

  1396مهر  16یکشنبه  00:09 - روزنامه نور خوزستان

.... اما به نظر می رسد چنین استداللی در مورد آقای کتانباف صدق نمی کند و انتظار این است که ایشان بدون اتالف وقت 

دست به کارهای اساسی و تغییرات الزم بزند، چرا که ایشان هم بچه این شهر است و مهمتر از آن قبالً یک دوره شهردار اهواز 

وبی می داند. آنچه مسلم است این است که مدتی به خاطر، تغییر و تحول شورا و دنبال کردن بوده و زیر و بم شهرداری را به خ

قضیه انتخاب شهردار که واقعًا یک پروژه بود، کارها در اهواز رها شد و این گسستگی همچنان ادامه دارد و کارها اصولی انجام 

و به جای همه عوامل شهرداری کار کند بلکه کارها باید مدیریت نمی شود. کسی انتظار ندارد کتانباف یک تنه جور همه را بکشد 

شود و از شهرداران مناطق بخواهد به جد دنبال امور مناطق خود باشند. اینکه با گذشت پانزده روز از بازگشایی مدارس،هنوز 

مصوبه شورای ترافیک  خیابان ها خط کشی نشده و محل عبور عابر پیاده مشخص نیست، یک ضعف است. این در حالی است که

اهواز در این مورد قبل از مهرماه صادر شده اما با وجود پیگیری و تاکیدهای استانداری و پلیس راهور ،کمترین اقدامی در این 

مورد نشده است.جمع آوری زباله در اهواز به بدترین شکل و کامالً غیربهداشتی انجام می شود و گذشته از نحوه جمع آوری چرا 

همزمان با رفتن دانش آموزان به مدارس و تردد کارکنان ادارات انجام شود؟ پارکهای محله ها متولی  7:30ین کار ساعت باید ا

ندارند و حتی دریغ از هرس یا چمن زنی! روشنایی پل ها و میادین اصال خوب نیست و مردم از تاریک بودن شهر در شب شاکی 

است در حالی که این موارد از ابتدایی ترین کارها در شهر است. از فعالیت  هستند، حمل بقایای هرس درختان هم اسفبار

زیباسازی در شهر خبری نیست و انگار نه انگار که چنین سازمانی وجود دارد. وضعیت حمل و نقل شهری هم که اظهر من 

شاره شود مطلب به درازا می الشمس است و چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. اگر بخواهیم به سایر موارد فقط ا

کشد. خالصه کالم اینکه مشکالت و مسایل کالنشهر اهواز چنان پیچیده نیستند که نیاز به مطالعه و صرف وقت برای شناسایی 

آنها باشد و آقای کتانباف به خوبی از همه چیز خبر دارد، ضمن اینکه نگاهی به مناطق مختلف شهر گویای عملکرد شهرداران 

ت و به خوبی می توان فهمید که کجا کار می شود )اگر بشود( و کجا اصال کار نمی شود و بنابراین راحت می توان کم مناطق اس

کاری ها شناسایی و نیروهای فعال را جایگزین آنها کنند و به همین دلیل است که انتظار می رود کتانباف صبر ایوب نداشته 

و تغییر چهره شهر دست به کار انقالبی بزند. تبادل نظر برای استانداردسازی شبکه باشد و خیلی زود برای متحول کردن نیروها 

 برق شبکه استانداردسازی در نظر تبادل منظور به هیأتی س‡برق استان با مشهدی ها از قرار معلوم استاندار خوزستان در را

ل آورده است. معاون عمرانی استاندار خوزستان که عم به بازدید مشهد علمی دستاوردهای آخرین و امکانات تجهیزات، از استان،

در این سفر دکتر شریعتی را همراهی می کند، در گفتگو با راوی گفته است این بازدید به منظور دستیابی به پیشرفت های الزم 

های عمرانی در  در حوزه برق استان و تبادل اطالعات صورت گرفته است. باتوجه به اینکه بخش قابل توجهی از مشکالت پروژه

شهرهای استان بویژه کالنشهر اهواز تاسیسات برقی است، راوی نیز ضمن آرزوی نتیجه بخش برای هیات خوزستانی، امیدوار 

است حاصل این بازدید چاره اندیشی برای پروژه هایی باشد که به دلیل تداخل اجرایی با شبکه برق، استان از اجرای آنها عاجز 

http://noor-khz.ir/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%87/
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خصوص می توان به معطل ماندن پروژه تقاطع غیر همسطح خیابان پهلوان در کیانپارس اشاره کرد. ضمن مانده است. در این 

اینکه شنیده ایم پروژه چهارشیر یا شهید بندر هم با چنین مشکلی مواجه شده است. تا کی میخواهیم دلیل عقب ماندگی های 

[ می گویند دلیل اینکه کالنشهر اهواز و دیگر شهرهای 17:51 07.10.17سال دفاع مقدس بهانه کنیم؟ راوی. ] ۸خوزستان را 

سال دفاع مقدس و خرابی های پس از آن  ۸مهم خوزستان به لحاظ عمران شهری از سایر شهرهای مهم کشور عقب تر است، 

ای مرکزی و می باشد. آن سال ها که اینجا و دیگر استان های هم مرز با عراق درگیر اصابت موشک و خمپاره بود، استان ه

شمالی کشور سیر عمران شهری خود را طی کردند. وقتی در هر بار سفر به شهرهایی همچون مشهد، اصفهان، شیراز و دیگر 

شهرهای مهم کشور چهره شهر را متفاوت تر از قبل می بینی، یعنی اینکه این گفته به واقعیت نزدیک است اما وقتی مشاهده 

سال جنگ تحمیلی از آماج حمله دشمن بی نصیب نمانده بود،  ۸ی همچون کرمانشاه که در می کنی سیما و منظر شهری استان

حال و روزی بسیار بهتر از شهرهای خوزستان دارد، یعنی اینکه به قول امروزی ها یک جای کار می لنگد! به نظر می رسد 

ته و مدیران ارشد باید فکری اساسی برای خالقیت و بهره مندی از ایده های نو در برخی مدیران شهری سال هاست رنگ باخ

این موضوع بکنند. اگر هم این آقایان در ارائه ایده های نو توانمند نیستند خوب است مدیران در سطح کالن تر با تکیه بر شایسته 

کرده و آنها را برای  ساالری، دست به تغییر مدیران بی انگیزه بزنند و یا اینکه در کنار دیگر هزینه های غیر ضروری، بلیطی تهیه

کپی برداری راهی دیگر کالن شهرها کنند. به نظر می رسد در این شرایط که شهروندان هیچ تازگی و زیبایی در شهر مالحظه 

نمی کنند، کپی برداری از المان های شهری کالنشهرهای موفق نه تنها محل اشکال نیست، بلکه واجب است) ! نظیر همین 

 ستاندار با سفر به مشهد تجربه کرده است( نقل مطالب یا کپی برداری با ذکر منبع آزاد است ...کاری که این روزها ا

معمول این بوده که وقتی برای یک شهر یا کالنشهر شهردار جدیدی منصوب می شود، او عنوان می کند که با توجه به ناآشنایی 

که مدتی مطالعه کند و بعد تصمیم های الزم را بگیرد. اما به  به وضعیت شهر و پرسنل و سازمانهای شهرداری باید مهلت بدهند

صدق نمی کند و انتظار این است که ایشان بدون اتالف وقت دست به  کتانبافنظر می رسد چنین استداللی در مورد آقای 

بوده و زیر  اهواز شهرداره کارهای اساسی و تغییرات الزم بزند، چرا که ایشان هم بچه این شهر است و مهمتر از آن قبالً یک دور

و بم شهرداری را به خوبی می داند. آنچه مسلم است این است که مدتی به خاطر، تغییر و تحول شورا و دنبال کردن قضیه 

رها شد و این گسستگی همچنان ادامه دارد و کارها اصولی انجام نمی  اهوازانتخاب شهردار که واقعاً یک پروژه بود، کارها در 

یک تنه جور همه را بکشد و به جای همه عوامل شهرداری کار کند بلکه کارها باید مدیریت  کتانبافی انتظار ندارد شود. کس

شود و از شهرداران مناطق بخواهد به جد دنبال امور مناطق خود باشند. اینکه با گذشت پانزده روز از بازگشایی مدارس،هنوز 

یاده مشخص نیست، یک ضعف است. این در حالی است که مصوبه شورای ترافیک خیابان ها خط کشی نشده و محل عبور عابر پ

در این مورد قبل از مهرماه صادر شده اما با وجود پیگیری و تاکیدهای استانداری و پلیس راهور ،کمترین اقدامی در این  اهواز

جام می شود و گذشته از نحوه جمع آوری چرا به بدترین شکل و کامالً غیربهداشتی ان اهوازمورد نشده است.جمع آوری زباله در 

همزمان با رفتن دانش آموزان به مدارس و تردد کارکنان ادارات انجام شود؟ پارکهای محله ها متولی  7:30باید این کار ساعت 

شب شاکی ندارند و حتی دریغ از هرس یا چمن زنی! روشنایی پل ها و میادین اصال خوب نیست و مردم از تاریک بودن شهر در 

هستند، حمل بقایای هرس درختان هم اسفبار است در حالی که این موارد از ابتدایی ترین کارها در شهر است. از فعالیت 

زیباسازی در شهر خبری نیست و انگار نه انگار که چنین سازمانی وجود دارد. وضعیت حمل و نقل شهری هم که اظهر من 

ت به بیان است. اگر بخواهیم به سایر موارد فقط اشاره شود مطلب به درازا می الشمس است و چیزی که عیان است چه حاج

چنان پیچیده نیستند که نیاز به مطالعه و صرف وقت برای شناسایی  اهوازکشد. خالصه کالم اینکه مشکالت و مسایل کالنشهر 

مناطق مختلف شهر گویای عملکرد شهرداران به خوبی از همه چیز خبر دارد، ضمن اینکه نگاهی به  کتانبافآنها باشد و آقای 
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مناطق است و به خوبی می توان فهمید که کجا کار می شود )اگر بشود( و کجا اصال کار نمی شود و بنابراین راحت می توان کم 

نداشته صبر ایوب  کتانبافکاری ها شناسایی و نیروهای فعال را جایگزین آنها کنند و به همین دلیل است که انتظار می رود 

باشد و خیلی زود برای متحول کردن نیروها و تغییر چهره شهر دست به کار انقالبی بزند. تبادل نظر برای استانداردسازی شبکه 

 برق شبکه استانداردسازی در نظر تبادل منظور به هیأتی س‡برق استان با مشهدی ها از قرار معلوم استاندار خوزستان در را

انات و آخرین دستاوردهای علمی مشهد بازدید به عمل آورده است. معاون عمرانی استاندار خوزستان که امک تجهیزات، از استان،

در این سفر دکتر شریعتی را همراهی می کند، در گفتگو با راوی گفته است این بازدید به منظور دستیابی به پیشرفت های الزم 

باتوجه به اینکه بخش قابل توجهی از مشکالت پروژه های عمرانی در در حوزه برق استان و تبادل اطالعات صورت گرفته است. 

تاسیسات برقی است، راوی نیز ضمن آرزوی نتیجه بخش برای هیات خوزستانی، امیدوار  اهوازشهرهای استان بویژه کالنشهر 

ق، استان از اجرای آنها عاجز است حاصل این بازدید چاره اندیشی برای پروژه هایی باشد که به دلیل تداخل اجرایی با شبکه بر

مانده است. در این خصوص می توان به معطل ماندن پروژه تقاطع غیر همسطح خیابان پهلوان در کیانپارس اشاره کرد. ضمن 

اینکه شنیده ایم پروژه چهارشیر یا شهید بندر هم با چنین مشکلی مواجه شده است. تا کی میخواهیم دلیل عقب ماندگی های 

و دیگر شهرهای  اهواز[ می گویند دلیل اینکه کالنشهر 51:17 07.10.17سال دفاع مقدس بهانه کنیم؟ راوی. ] ۸ خوزستان را

سال دفاع مقدس و خرابی های پس از آن  ۸مهم خوزستان به لحاظ عمران شهری از سایر شهرهای مهم کشور عقب تر است، 

با عراق درگیر اصابت موشک و خمپاره بود، استان های مرکزی و می باشد. آن سال ها که اینجا و دیگر استان های هم مرز 

شمالی کشور سیر عمران شهری خود را طی کردند. وقتی در هر بار سفر به شهرهایی همچون مشهد، اصفهان، شیراز و دیگر 

اما وقتی مشاهده  شهرهای مهم کشور چهره شهر را متفاوت تر از قبل می بینی، یعنی اینکه این گفته به واقعیت نزدیک است

سال جنگ تحمیلی از آماج حمله دشمن بی نصیب نمانده بود،  ۸می کنی سیما و منظر شهری استانی همچون کرمانشاه که در 

حال و روزی بسیار بهتر از شهرهای خوزستان دارد، یعنی اینکه به قول امروزی ها یک جای کار می لنگد! به نظر می رسد 

ده های نو در برخی مدیران شهری سال هاست رنگ باخته و مدیران ارشد باید فکری اساسی برای خالقیت و بهره مندی از ای

این موضوع بکنند. اگر هم این آقایان در ارائه ایده های نو توانمند نیستند خوب است مدیران در سطح کالن تر با تکیه بر شایسته 

ه در کنار دیگر هزینه های غیر ضروری، بلیطی تهیه کرده و آنها را برای ساالری، دست به تغییر مدیران بی انگیزه بزنند و یا اینک

کپی برداری راهی دیگر کالن شهرها کنند. به نظر می رسد در این شرایط که شهروندان هیچ تازگی و زیبایی در شهر مالحظه 

بلکه واجب است) ! نظیر همین نمی کنند، کپی برداری از المان های شهری کالنشهرهای موفق نه تنها محل اشکال نیست، 

کاری که این روزها استاندار با سفر به مشهد تجربه کرده است( نقل مطالب یا کپی برداری با ذکر منبع آزاد است 

Noordaily@yahoo.com 
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 عملیات تأمین سیستم روشنایی وجدولگذاری پارک رودکی منطقه سه

  1396مهر  15شنبه  11:00 - بدر پرس

شهرداری منطقه سه اهواز از اقدامات صورت گرفته در بهسازی پارک محله ای رودکی 

 خبرداد.

از اقدامات صورت گرفته در بهسازی پارک محله ای رودکی  اهوازسه  منطقه شهرداری

 خبرداد.

http://badrpress.ir/fa/news/31974/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B3%D9%87
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 امام جمعه موقت اهواز:

 تیراندازی های بی حساب و کتاب در خوزستان نگرانی مشترک مردم است

  1396مهر  14جمعه  14:25 - تابناک خوزستان

امام جمعه موقت اهواز گفت: تمام مردم خوزستان نگرانی های مشترکی دارند که بحث 

تیراندازی های بی حساب و کتاب در مراسمات و مناسبت ها یکی از این نگرانی ها 

 است.

مدرضا حاجتی در خطبه به گزارش تابناک خوزستان، حجت االسالم و المسلمین میر اح

های نماز جمعه امروز با توصیه به رعایت تقوا به اهمیت و ثواب عبادت در روز جمعه 

این خوب نیست شما از پشت خانه داخل خانه "سوره بقره می فرماید که  1۸9اشاره و اظهار کرد: خداوند متعال در آیه شریفه 

 . "درب آنها داخل شوید، باشد که رستگار شوید ها شوید، بلکه صحیح آن است که از خدا بترسید و از

 

هر کس از این در وارد شود، به "وی افزود: از سویی در کتاب اصول کافی از امام باقر)ع( نقل می شود که امیرالمؤمنین فرموده 

افق شیعه و سنی است برای اینکه بیشتر به معنا و تفسیر این آیه رهنمون شویم، روایتی که مورد تو "بهشت نیز وارد خواهد شد

؛ یعنی این دربی که باید از آن وارد شد تا به "انا مدینة العلم و علی بابها"را نقل می کنم که پیامبر گرامی اسالم)ص( فرمود 

 آسایش و سعادت رسید، همین علی بن ابیطالب)ع( است. 

 

وارد شود، یا ریگی به کفش دارد و یا هدف سلب  امام جمعه موقت اهواز ادامه داد: هر کس بخواهد از پشت بام یا دیوار خانه

آسایش بشریت را دارد. امروز هم این آسایش و امینت ایران در حالی که چهار طرف آن در آتش و خون و خونریزی قرار دارند، 

عنی والیت مرهون اهل بیت عصمت و طهارت است زیرا این ملت سرسپرده والیت علی)ع( و استمرار والیت علی بن ابیطالب)ع( ی

 فقیه هستند. 

 

حاجتی با تبریک آغاز هفته نیروی انتظامی به فرماندهان، سربازان و کارکنان ناجا تصریح کرد: همچنین جا دارد به امت اسالمی 

به خاطر چنین نیروی خدومی در جمهوری اسالمی تبریک گفت. ما به وجود چنین نیرویی که روز به روز مقتدرتر و قوی تر 

ینه سازی امنیت در کشور تالش می کند، مفتخر هستیم. از فرماندهی نیروی انتظامی خوزستان انتظار داریم رهنمون برای نهاد

 های آیت اهلل جزایری را در این زمینه مورد توجه قرار دهد. 

 

http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/504024/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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مجموع امپراطوری کوچکی وی با اشاره به وجود عشایر غیور عرب و لر و سایر اقوام در خوزستان بیان کرد: این اقوام و عشایر در 

 محسوب می شوند اما تمام مردم خوزستان نگرانی های مشترکی دارند که بحث تیراندازی ها یکی از این نگرانی ها است. 

 

امام جمعه موقت اهواز ادامه داد: از نیروی انتظامی خوزستان انتظار می رود هر چه سریعتر به غائله تیراندازی های بی حساب و 

ستان چه در مراسمات عروسی، چه در مراسم عزا، چه در مراسم استقبال از حجاج و یا هر مراسم و مناسبت دیگری کتاب در ا

 خاتمه بدهد. 

 

شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس به کشور در روز گذشته از طریق مرز شلمچه  119حاجتی با اشاره به بازگشت پیکر 

ن مراسم بودند، اطالع رسانی بهتری داشتند اما مردم ما در استقبال از این شهدا سنگ گفت: ای کاش که عزیزانی که متصدی ای

 نفر از این شهدا مربوط به شهدای نیروی انتظامی یا همان ژاندارمری وقت هستند.  53تمام گذاشتند. بیش از 

 

هردار سابق آقای سیدخلف موسوی تشکر می وی با اشاره به تودیع و معارفه شهردار اهواز در هفته اخیر اظهار کرد: از زحمات ش

کنیم. همچنین از آقای کتانباف با توجه به آشنایی که با شهر دارد، انتظار می رود که به داد اهواز برسد. البته مجموعه شهرداری 

منبع آب، مرکز تاکنون زحمات بسیاری کشیده، اما انتظار داریم که شهرداری به وضع منطقه شلنگ آباد، کوی علوی، حصیرآباد، 

 شهر و پروژه قطار شهری برسد. 

 

امام جمعه موقت اهواز تصریح کرد: تاسوعا و عاشورا گذشت، اما آیا امام حسین)ع( هم گذشته است؟ اگر امام حسین)ع( نبود 

کنیم چرا این دین و مذهب هم نبود، و همچنین محراب و مسجدی هم نبود. عاشورا گذشت اما باید همیشه این واقعه را مرور 

؛ عاشورا گذشت اما باید شمر زمانه و یزید زمانه و حرمله زمانه را شناخت، باید افرادی که "کل یوم عاشورا و کل ارض کربال"که 

در خط امام حسین)ع(، حضرت عباس)ع( و حضرت زینب)س( هستند را هم شناخت و باید حرمله زمانه را هم شناخت. اگر در 

 واه و ناخواه غفلت کرد و ایستادگی نکرد، یعنی یزیدی هستیم؛ این درس عاشورا است. مقابل یزید و شمر زمانه خ

 

حاجتی ادامه داد: امروز اسرائیلی ها و بخشی از اروپایی ها تکرار یزید و شمر زمانه هستند و نتانیاهو تکرار حرمله زمان است. 

د شویم و سعادتمند بمانیم. امروز ترامپ رئیس جمهور دیوانه باید از خاندان اهل بیت عصمت و طهارت استمداد کنیم تا سعادتمن

آمریکا که یا دیوانه است و یا ادای دیوانه ها را در می آورد برای ملت ایران رجزخوانی می کند و می گوید ذلت را بپذیرید؛ اما 

 ی گوییم.را به ترامپ و آمریکا م "هیهات من الذله"ما همان جوابی را که امام حسین)ع( داد یعنی 

  سایت های دیگر:

 1396مهر  14جمعه  15:00 - ایکنا

 شهردار به داد اهواز برسد

 1396مهر  14جمعه  14:41 - ایسنا
 امام جمعه موقت اهواز:

 نیروی انتظامی به تیراندازی های بی حساب خاتمه دهد

 1396مهر  14جمعه  15:0۸ - وجم

http://iqna.ir/fa/news/3649633/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF
http://www.isna.ir/news/96071407223/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%87%D8%AF
http://www.mojnews.com/fa/tiny/news-188367
http://www.mojnews.com/fa/tiny/news-188367
http://www.mojnews.com/fa/tiny/news-188367
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 حجت االسالم و المسلمین میر احمدرضا حاجتی؛
 رئیس جمهور آمریکا یا دیوانه است یا ادای دیوانه های را درمی آورد

 1396مهر  14جمعه  15:27 - صدای ایران

 به تیراندازی های بی حساب خاتمه دهد نیروی انتظامی

http://sedayiran.com/fa/news/163921/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%87%D8%AF
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 شهردار اهواز:

هویت خوزستان به عنوان خواستگاه تشیع باید احیا شود/ضرورت توزیع 

 دالنه امکانات و خدمات شهرداری به همه مناطقعا

  1396مهر  12چهارشنبه  22:32 - خبرگزاری فارس

با تاکید بر ضرورت توزیع عادالنه امکانات و خدمات شهرداری به همه  اهواز شهردار

 مناطق، گفت: هویت خوزستان به عنوان خواستگاه تشیع باید احیا شود.

عصر امروز در آئین تودیع  کتانباف، منصور اهوازبه گزارش خبرگزاری فارس خوزستان از 

تان به عنوان خواستگاه تشیع ، اظهار کرد: هویت خوزساهوازو معارفه شهردار کالنشهر 

باید احیا و پر رنگ شود و تمام تالش خودمان را برای بهبود شرایط شهر به کار ببریم. 

وی تصریح کرد: امکانات و خدمات شهرداری باید به صورت عادالنه بین مناطق مختلف توزیع شود و فاصله ای که بین محالت 

توضیح داد: کمربند سبز  اهوازبا تاکید بر توسعه فضای سبز  اهواز شهردارتنظیم شود.  کم برخوردار وجود دارد باید از بین رفته و

از پسماند شهری به عنوان طالی کثیف  کتانبافهزار هکتار است، که بخش عظیمی از آن در دوره قبل انجام شد.  7 اهواز

جهت ارتقاء سطح بهداشت استفاده کرد. وی با توصیف نام برد و افزود: پسماند یک ثروت است، که از اثرات آن می توان در 

تاکید کرد: برنامه ریزی ها باید در مسیر مناسب تر تاکسی، مترو و  اهوازاشاره به وضعیت ترافیک و حمل و نقل درون شهری 

ذب گردشگر با تاکید بر توسعه پایدار محور رودخانه کارون متذکر شد: این توسعه باید در جهت ج کتانبافاتوبوس حرکت کنند. 

در پایان با اشاره به شرایط کشور به لحاظ اعتباری ابراز امید واری کرد: با  اهواز شهردارو باال رفتن ظرفیت فضای سبز آن باشد. 

 20د/72032را حل کرد. انتهای پیام/ اهوازکمک تیم استانداری، فرمانداری و سایر دستگاه های اجرایی بتوان مشکالت شهر 

http://khuzestan.farsnews.com/news/13960712001794
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با حسن نیت به شهردار جدید اهواز کمک شود/فسادستیزی از مهم ترین 

 دغدغه های شهروندان است/در مورد عملکردم مردم قضاوت می کنند

  1396مهر  12چهارشنبه  22:20 - عصر اهواز

 اگر مجال یابد که همان قوانین مدون و مصوب را پیاده کند، هر چند کل کار را شامل نمی شود اما کار کمی نیست. اهواز شهردار

که امروز  اهواز ارشهرد معارفه و تودیع آیین در شفیعی علی سید اهلل آیت – اهوازامتیاز خبر: از تعداد رای دهندگان عصر 

 اهوازبرگزار شد، اظهار کرد: در وهله اول از زحمات آقای موسوی شهردار پیشین  اهوازمهرماه( در مجتمع فجر  12چهارشنبه )

که با داشتن عارضه قلبی زحمت کشید و خدمت کرد، تقدیر می کنم. هر چند با هر عقیده، فکر و اندیشه ای که داشته باشند، 

تشکر و قدردانی کنم و باقی آن با خدای متعال است و انشاءاهلل زحمات آقای موسوی نیز مقبول درگاه حق واقع باید از زحمات 

فردی شناخته شده، نه تنها در استان خوزستان بلکه در سطح کشور است. به ویژه با توجه  کتانبافشود. وی تصریح کرد: آقای 

 کتانبافواهد کشید و با توجه به سابقه کاری ایشان در تهران، طبیعتا باید آقای کشیده و در آینده خ کتانبافبه زحماتی که آقای 

نسبت به استان خوزستان دیدی وسیع و اندیشه ای باز داشته باشد تا بتواند خدمت کند و چهره شهر را دگرگون و قانون را 

مجال یابد که همان  کتانبافاست که اگر آقای پیاده کند. نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: تصور من این 

قوانین مدون و مصوب را پیاده کند، هر چند کل کار را شامل نمی شود، اما کار کمی نیست و کار بزرگی است. بنابراین باید در 

اعم از فرماندار و عین اینکه انتظارات مان را داریم، توقعات را کم کنیم. آیت اهلل شفیعی بیان کرد: در رابطه با هر مسئولی 

استاندار و شهردار و هر مقام دیگری گفته بودم و اکنون نیز می گویم که ما نیامده ایم فرد معصومی را به عنوان شهردار بیاوریم. 

باالخره به اجماع به این شهردار عزیز رای داده شده است اما در عین حال باید بدانیم که الزم نیست شهردار آدم معصومی باشد. 

معصوم داریم و بقیه یعنی هر کسی در معرض افکار خاصی قرار می گیرد. وی ادامه  14نفر نیستند و تنها  14عصومین بیش از م

داد: باید کمک و همکاری کرد و حسن ظن و حسن نیت داشت تا بتوانیم پیش برویم و دین خود را ادا کنیم. مقام عظمای 

هد. حتی چه بسا امام زمان)عج( نیز چیزی بیشتر از این از ما نمی خواهد. نماینده والیت نیز چیزی بیش از این از ما نمی خوا

خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: انشاءاهلل با اعتماد، اتفاق نظر، یکدلی و یک زبانی، همانگونه که شورای شهر عمل 

برگزید، همه همین گونه عمل کنیم و انشاءاهلل که  ازاهوکرد و فردی که از خود خوزستان برخاسته بود را برای تصدی شهرداری 

بتواند دین خود  کتانبافساحت قدس حسینی، شهدای حسینی و شهدای مدافع حرم کمک کنند تا به لطف و فضل خدا آقای 

http://asrahwaz.ir/fa/news/45724/%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B4%D9%88%D8%AF.html
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ی را در این سمت ادا کند/ایسنا فسادستیزی از مهم ترین دغدغه های شهروندان است همچنین محمدجعفر فلسفی رئیس شورا

در بخشی دیگری از این مراسم، نخستین ماموریت شورای پنجم را انتخاب شهردار شایسته دانست و اظهار کرد: این  اهوازشهر 

انتخاب مورد حمایت قاطبه مردم، نخبگان، مسئوالن و کارکنان شهرداری قرار گرفت. وی دیگر ماموریت شورای پنجم را حفظ 

زود: تالش می کنیم تا با اقتدا به شهدا در راستای شکوفایی آرمان های نظام و مطالبات حس اعتماد و خوشبینی عنوان کرد و اف

مردم گام برداریم. وی در بخشی دیگر از سخنان خود تصریح کرد: الکترونیک کردن امور خدمات شهری،اعمال نظارت دقیق بر 

سبز، ایجاد بسترهای الزم برای انجام پروژه های عملکرد سازمان های شهرداری،افزایش سرانه فضای سبز، اتمام طرح کمربند 

 اهوازمشارکتی، توسعه شورایاری ها و استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد از دیگر مطالبات مردم است. رئیس شورای شهر 

غالزاییرا از دیگر با بیان اینکه شورا در چند هفته گذشته با مصوبات خود مسیر فعالیت شهردار را هموار کرده ، توجه به اشت

وظایف شهردار عنوان کرد و افزود: حفظ و مدیریت شهری هزینه های بسیاری دارد از همین رو الزم است تا تمام مسئوالن، 

یک  اهوازهمکاری کنند/ایرنا توسعه متوازن تمام محالت کالنشهر  اهوازنمایندگان مردم در مجلس و سازمان ها در اداره شهر 

در این مراسم ضمن قدردانی از تالش های کارکنان این  اهوازشهردار جدید  کتانبافشی دیگر منصور اولویت است در بخ

به عنوان دروازه ورود تشیع و توسعه هویت اسالمی ایرانی اهوازی از برنامه های  اهوازشهرداری خاطر نشان کرد: تقویت جایگاه 

باید توسعه یابند و فاصله بین محالت  اهوازد: تمام محالت شهر ماست. وی بر ضرورت توسعه متوازن شهر تاکید کرد و افزو

با اشاره به اینکه تالش می شود تا قسمت عمده طرح کمربند سبز در این دوره  کتانبافبرخوردار و کم برخوردار متعادل شود. 

شهرداری انجام شد که حدود  به سرانجام برسد، یادآور شد: در دوره پیش نیز بیش از هزار هکتار از طرح کمربند سبز توسط

هشتصد هکتار آن موجود است . وی توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی را ضروری خواند و گفت:گسترش اتوبوسرانی، تاکسبرانی 

همچنین ارتقاء فرهنگ شهروندی و توسعه یکپارچه و پایدار رودخانه  اهواز شهرداراست.  اهوازو قطارشهری از نیازهای کالنشهر 

را از دیگر اولویت های کاری خود برشمرد. وی با اشاره به اینکه عبادتی باالتر از  اهوازر راستای تقویت هویت کالنشهر کارون د

خدمت به مردم وجود ندارد، گفت: باتوجه به شرایط کلی کشور قطعا خدمت در این دوره سخت تر از گذشته است اما با همکاری 

نیز با اشاره به اینکه در  اهوازیرنا در مورد عملکردم مردم قضاوت می کنند شهردار سابق تمام مسئوالن این امر محقق می شود/ا

حد توان و امکانات موجود برای توسعه شهر تالش کردیم، یادآور شد: دولت به دلیل مشکالت مالی اعتباری در اختیار شهرداری 

ا را عملیاتی کردیم. وی با بیان اینکه قضاوت درخصوص نحوه قرار نداد از همین رو با تکیه بر اقتصاد مقاومتی پروژه ه اهواز

میلیارد ریال به  900را از دوهزار و  اهوازعملکرد را باید به مردم سپرد، افزود: با کمک تمام کارکنان شهرداری بودجه شهرداری 

ئمه، کشتارگاه صنعتی، پیاده رو هفت هزار میلیارد ریال رساندیم. سید خلف موسوی از احداث زیرگذر شریعتی، روگذر جواد اال

و ساخت دو پارک بانوان به  اهوازسلمان فارسی، پیاده رو خیابان انوشه، احداث هشت فرهنگسرا، توسعه کمربند فضای سبز 

عنوان دستاوردهای شهرداری در زمان مدیریت سابق نام برد. وی با اشاره به اینکه شهرداری به تنهایی قادر به حل تمام مشکالت 

در بخشی  اهوازشهری نیست، خاطر نشان کرد: قطعا عملکرد شوراها در مدیریت شهری بهتر از دولت ها است. شهردار سابق 

دیگر از سخنان خود از تدوین چارت شهرداری در زمان تصدی خود به عنوان یک گام مهم نام برد و تصریح کرد:در زمان تحویل 

 600نفر کاهش یافت و در نهایت سه هزار و  57کارمند در بدنه شهرداری وجود داست که در نهایت هزار و  465هزار و 4پست، 

 اهوازکشور تحویل گرفته شد. همچنین در این دوره موفق به ارتقاء جایگاه شهرداری کالنشهر پست خدماتی کددار از وزارت 

با اعتراض شهروند اهوازی به شهردار سابق روبرو شد. این  اهواز شهردارشدیم/ایرنا در حاشیه... در حاشیه جلسه تودیع و معارفه 

شد.  اهوازوی خواستار رسیدگی به حقوق شهروندی در شهر شهروند با بهم ریختن نظم جلسه هنگام سخنرانی سید خلف موس

وی با صدای بلند در جمع حاضرین فریاد می زد: شما حق الناس را رعایت نکردید و دین شهدای حرم، من و تمام شهروندان 

ورد را برای اعالم م 10مناطق محروم را ادا نکردید. این شهروند با اشاره به سید خلف موسوی افزود: از شما شکایت می کنم و 
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شکایت درنظر گرفته ام که حتما در شکایت ذکر می کنم. موسوی در پاسخ به این شهروند اهوازی گفت: ممکن است حق به 

 Asr Ahwaz News Agency 5.0 35 جانب شما باشد به هر حال موارد مکتوب شما را حتما پیگیری میکنیم/ایرنا 

Google | Google+ 
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 با تودیع سید خلف موسوی

 منصور کتانباف به عنوان شهردار اهواز معارفه شد

  1396مهر  12چهارشنبه  22:09 - خبرگزاری فارس

 معارفه شد. اهواز شهرداربه عنوان  کتانبافبا تودیع سید خلف موسوی، منصور 

، عصر امروز مراسم تودیع و معارفه شهردار اهوازبه گزارش خبرگزاری فارس خوزستان از 

. در این مراسم آیت اهلل سید علی با حضور مسؤوالن استانی برگزار شد اهوازکالنشهر 

، اهوازشفیعی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای شهر 

مسووالن استانی و برخی از مسؤوالن استانداری حضور داشتند. در این مراسم سید خلف 

و همچنین  اهوازگفتنی است که شهرداران قدیم و جدید معرفی شد.  اهواز شهرداربه عنوان  کتانبافموسوی تودیع و منصور 

در این مراسم سخنرانی کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، این مراسم با ساعتی  اهوازآیت اهلل شفیعی و رئیس شورای شهر 

 20د/72033تاخیر آغاز شد. انتهای پیام/

  سایت های دیگر:

 1396مهر  12چهارشنبه  23:35 - خوزنیوز
 با تودیع سید خلف موسوی

 منصور کتانباف به عنوان شهردار اهواز معارفه شد

 1396مهر  13پنجشنبه  12:10 - واحد مرکزی خبر

 تودیع و معارفه شهرداران قدیم و جدید اهواز

http://khuzestan.farsnews.com/news/13960712001864
http://www.khouznews.ir/fa/news/154003/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF
http://www.iribnews.ir/fa/news/1836633/%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2


 

 

 

 

 

 

 

 

172 

 

  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 شهردار اهواز:

 احیای هویت ایرانی اسالمی اهواز از اهداف کالن برنامه شهرداری است

  1396مهر  12چهارشنبه  22:05 - سازه نیوز

به عنوان خاستگاه ورود تشیع به کشور از جمله این اهداف است. این  اهوازاحیای هویت ایرانی، اسالمی، اهوازی و تقویت جایگاه 

هویت باید احیا و پررنگ شود تا بتوانیم در مسیر اهداف برنامه که بر اساس چشم انداز کشوری است، حرکت کنیم. همچنین 

گر هدف کالن این برنامه بهبود کیفیت خدمات شهری با رعایت عدالت توزیعی و توسعه متوازن در محالت و مناطق شهری، دی

 است.

با بیان اینکه اقدامات شهرداری بر اساس اهداف برنامه دوم توسعه شهرداری اجرایی خواهد شد، گفت: احیای هویت  اهواز شهردار

در  افکتانببه عنوان خاستگاه ورود تشیع به ایران، از اهداف کالن این برنامه است. منصور  اهوازایرانی اسالمی و تقویت جایگاه 

برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگواری  اهوازمهرماه( در مجتمع فجر  12که امروز چهارشنبه) اهواز شهردارآیین تودیع و معارفه 

را با  اهوازباشم و تأمین نیازهای شهر  اهوازسیدالشهدا اظهار کرد: امیدوارم توفیق داشته باشم تا بتوانم خدمتگزار و خادم مردم 

یزان به مرحله اجرا دربیاورم. وی ادامه داد: از مجموعه پرسنل شهرداری که هر چه فعالیت شود، حتما توسط کمک همه شما عز

این عزیزان صورت گرفته است، تقدیر و تشکر بسیاری دارم. مدیرانی مانند من و آقای سیدخلف موسوی می آیند و می روند، اما 

مسئولیت و اجرا بر دوش آنها قرار دارد و در طول ادوار نشان داده شده  این پرسنل و کارگران خدوم شهرداری هستند که بار

در خصوص برنامه ها  اهواز شهرداراست که هر چه موفقیت حاصل شده، حتما با تالش این عزیزان و حضور مؤثر آنها بوده است. 

شهرداری جامه عمل بپوشانم و امانتی که عنوان کرد: امید است که بتوانم به اهداف برنامه های  اهوازو اولویت های شهرداری 

بر دوش من گذاشته شده است را به سرمنزل مقصود برسانم. البته من تنها عامل اجرا می شوم و با مدد خدا و توسل به ائمه)ع( 

یه مدیریت و در سا اهوازو حضرت زهرا)س( و پس از آن با کمک مدیران استانی و به ویژه استاندار خوزستان و همچنین فرماندار 

در مورد اهداف کالن برنامه دوم توسعه  کتانبافهمه عزیزان و شورای شهر بتوانیم اهداف برنامه شهرداری را به پیش ببریم. 

به عنوان خاستگاه ورود تشیع به کشور از جمله این  اهوازشهرداری گفت: احیای هویت ایرانی، اسالمی، اهوازی و تقویت جایگاه 

ت باید احیا و پررنگ شود تا بتوانیم در مسیر اهداف برنامه که بر اساس چشم انداز کشوری است، حرکت اهداف است. این هوی

کنیم. همچنین بهبود کیفیت خدمات شهری با رعایت عدالت توزیعی و توسعه متوازن در محالت و مناطق شهری، دیگر هدف 

ارائه دهیم و حتماً وظیفه  اهوازادالنه در محالت و مناطق شهری کالن این برنامه است. وی ادامه داد: باید خدمات را به صورت ع

داریم که فاصله مناطق کمتر برخوردار با مناطق برخوردار را تنظیم کنیم. هدف دیگر توسعه و ارتقای فضای سبز با رعایت توسعه 

افزود: طرح کمربند  اهواز دارشهراست.  اهوازیکپارچه و متوازن فضای سبز شهری و همچنین برون شهری یعنی کمربند سبز 

هزار هکتاری است که در این دوره می توانیم بخش اعظمی از آن را انجام دهیم. البته در دوره قبل  7دارای مساحتی  اهوازسبز 

 ۸00نیز تنها با حمایت شهرداری و البته حمایت های استاندار وقت، حدود یک هزار هکتار از این کمربند سبز اجرایی شد که 

http://sazehnews.ir/fa/news/37964/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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کتار آن اکنون موجود است. ارتقای سطح بهداشت و محیط زیست شهری و بهینه سازی شیوه های مدیریت پسماند شهری ه

نیز از جمله این اهداف است. امروز پسماند شهری به عنوان یک طالی کثیف و یک ثروت مطرح است که باید به خوبی از آن 

تصریح کرد:  کتانبافارتقای سطح بهداشت محیط اثر تحقق این امر است. بهره مند شویم و در این مسیر به خوبی حرکت کنیم. 

توسعه و بهبود کمی و کیفی خدمات و حمل و نقل و ترافیک شهری اعم از اتوبوسرانی، تاکسیرانی، قطار شهری و دیگر  اهوازدر 

ناسب حرکت کنیم. هدف دیگر استقرار امکانات مربوط به حوزه حمل و نقل مورد نیاز است. در این زمینه حتما باید در مسیر م

نظام شهرداری الکترونیک در راستای ارائه خدمات بهتر، سریعتر، اقتصادی تر و عادالنه تر به شهروندان است. همچنین توسعه 

آموزشی شهروندان در راستای ارتقای فرهنگ شهروندی و جلب مشارکت آنها از دیگر اهداف کالن برنامه دوم توسعه شهرداری 

، اهوازست. وی افزود: توسعه کاربردی، یکپارچه و پایدارمحور رودخانه کارون به منظور جلب گردشگر و تقویت هویت شهر ا

اعتمادسازی و جلب رضایت شهروندان نسبت به شهرداری و استقرار و نهادینه سازی قانون در شهرداری، از جمله اهداف پیش 

ادامه داد: شهرداری ها قوانین متعددی دارند که به اشکال مختلف می توان از  وازاه شهرداربینی شده در برنامه مذکور است. 

باید به سمت و سویی سوق یابیم تا هم قانون را مستقر و هم آن را نهادینه کنیم  اهوازاین قوانین بهره برداری کرد. در شهرداری 

بتوانیم در این مسیر و در این فضای ایجاد شده عمل کنیم.  و از طرفی بتوانیم بر اساس قانون خدمات را ارائه کنیم. انشاءاهلل

فضای همدلی و محبتی که بین اعضای شورای شهر وجود دارد، امید است که تا پایان دوره تداوم یابد و بتوانیم با کمک هم 

. همه از شرایط حاکم بر عنوان کرد: همه عزیزان می دانند که امروز کار سخت تر از گذشته است کتانبافکارها را پیش ببریم. 

کشور آگاهی داریم و این دوره هم دوره ای سخت تر از قبل است. امید است بتوانیم با همکاری و مساعدت در مسیر اهداف 

برنامه شهرداری پیش برویم. قطعا برای انجام تمام این برنامه ها به کمک همه عزیزان نیاز داریم و دست کمک به سوی همه 

کنم و دست همه شهروندان و مسئوالن را به امید اینکه در این مسیر به همدیگر کمک کنیم، می فشارم. وی  عزیزان دراز می

ادامه داد: ما همه از استانداری و فرمانداری گرفته تا سایر سازمان ها و دستگاه ها و شهرداری و نیروی انتظامی، سپاه و بسیج و 

ار هم، یک حرکت جمعی یعنی خدمت به مردم انجام دهیم. فکر نمی کنم عبادتی ... در یک تیم قرار داریم. همه باید در کن

نیز در این مراسم اظهار کرد: چهار سال  اهوازباالتر از خدمت به مردم باشد. به گزارش ایسنا، سیدخلف موسوی شهردار سابق 

در آنجا تودیع و من  کتانبافعزیزم آقای قبل چنین جلسه ای با این ترکیب و این جمعیت حاضر در سالن برگزار شد که برادر 

معارفه شدم و امروز نیز با همان ترتیب، این جلسه مشابه برگزار شده که من تودیع می شوم و آقای  اهواز شهرداربه عنوان 

نیم برای آموزنده است. امیدواریم بتوا کتانبافزمام امور را به دست می گیرد. این امر هم برای من و هم برای آقای  کتانباف

شهرمان کاری انجام دهیم. وی تصریح کرد: انصافا در دوره ای که ما در شهرداری خدمت کردیم، کارهای بزرگی انجام شد و در 

این زمینه قضاوت را بر عهده مردم و شهروندان عزیز می گذاریم. ما در حد وسعی که داشتیم، کار انجام دادیم. در دوره ما دولت 

شهرداری پرداخت نمی کرد و ما در این دوره خودکفایی و اقتصاد مقاومتی را تجربه کردیم و توانستیم  به طور کامل پول به

ادامه داد: البته این کار با همت  اهوازمیلیارد تومان برسانیم. شهردار پیشین  700میلیارد تومان به  290اعتبارات شهرداری را از 

و تالش پرسنل و کارکنان عزیز شهرداری انجام گرفت و من به عنوان جزء بسیار کوچکی از کارکنان صدیق و شریف شهرداری 

بودم. خوشبختانه در این دوره کارهای بزرگی انجام شد که قبال در حد آرزو بود. برای مثال تمام شهرداران پیشین قصد اجرای 

وژه روگذر شهید بندر در میدان چهارشیر را داشتند اما به دالیل مختلفی این پروژه را اجرا نکردند و با تمام مشکالت و مسائلی پر

آن را تکمیل کند و ادامه دهد. موسوی بیان  کتانبافکه بود خوشخبتانه این پروژه را آغاز و عملیاتی کردیم و امیدواریم که آقای 

یک آرزو بود که ما پروژه آن را ادامه دادیم و تکمیل کردیم. البته این پروژه را  اهوازشتارگاه صنعتی کرد: همچنین احداث ک

قبل از استقرار من در شهرداری آغاز کرده بود. این پروژه نیاز اصلی حوزه  اهوازدر زمان تصدی در شهرداری  کتانبافآقای 

پرسنل  300، 200ین پروژه بود نظیر مشکالت مربوط به جابجایی حدود سالمت شهر بود که با گرفتاری هایی که گریبان گیر ا
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آن به هر حال این پروژه به بهره برداری رسید. وی با اشاره به دیگر پروژه های عمرانی عملیاتی شده در دوره پیشین شهرداری، 

نادری، پیاده رو لشکرآباد، دو پارک بانوان، گفت: روگذر جواداالئمه، زیرگذر شریعتی، زیرگذر خلیج فارس، پروژه والیت، پیاده رو 

فرهنگسرا، دو ساختمان اداری، ساختمان های آتش نشانی، توسعه پارک ها و کمربند فضای سبز از  ۸زمین ورزشی،  43حدود 

رئیس با اشاره به سخنان  اهوازکارهای بسیار عمده و اساسی هستند که الحمداهلل در این دوره انجام شدند. شهردار پیشین 

در این جلسه، اظهار کرد: آقای فلسفی به نکته خوبی اشاره کرد که اگر همه به شهرداری کمک نکنند،  اهوازشورای اسالمی شهر 

شهرداری به تنهایی قادر نیست مشکالت را حل کند. اعتقاد دارم که شوراها بهتر از دولت ها می توانند شهرداری ها را اداره 

شورا نیز هم مزیت ها و هم آسیب هایی دارد که نمی توانیم تنها یکی از آنها را ببینیم بلکه باید همه کنند. این دوره فعلی از 

چیز را در کنار هم دید. موسوی ادامه داد: در یک کار تحقیقی که در یکی از دانشگاه های کشور انجام شد، این نتیجه حاصل 

تر از دولت ها عمل می کنند. زیرا اخذ تصمیم در شوراها با شور و شد که شوراها با شور و مشورت در زمینه اخذ تصمیم به

مشورت صورت می گیرد. خوشخبتانه در دوره پنجم، اعضای خیلی خوبی با رای مردم به شورای شهر راه یافتند که همگی 

ن این بود که آقای افرادی فرهیخته، فرهنگی و متدین هستند و انصافا شهردار بسیار خوبی هم انتخاب شد. واقعا آرزوی م

انتخاب شوند و شخصا از تحقق این امر بسیار خرسند هستم. وی در ادامه در واکنش به اعتراض  اهواز شهرداربه عنوان  کتانباف

 کتانبافرا از آقای  اهوازدر دوره تصدی خود، گفت: زمانی که شهرداری  اهوازشدید یکی از حاضران نسبت به عملکرد شهرداری 

نفر رسیده است. کار مهمی که در  3650نفر بود که اکنون این رقم به  4656، تعداد پرسنل و نیروهای شهرداری تحویل گرفتم

اجرای این چارت را به عهده می گیرد. شهردار  کتانبافدوره ما انجام شد، بحث تدوین چارت شهرداری بود که انشاءاهلل آقای 

صوب نداشت و با تالش های انجام شده هم چارت هشت منطقه شهرداری و هم چارت م اهوازادامه داد: شهرداری  اهوازپیشین 

سازمان های شهرداری و همچنین معاونان و پست های شهرداری به تصویب رسیدند و اکنون تمام پست های موجود در 

ین این چارت صرف شهرداری دارای کد هستند. همکاران ما در معاونت برنامه ریزی بیش از دو سال وقت ویژه ای برای تدو

کردند. موسوی افزود: قبال شهردار در مواردی پاسخگو بود اما مسئول نبود. به گونه ای که در رابطه با بسیاری از سازمان های 

شهرداری نظیر سازمان اتوبوسرانی، سازمان تاکسیرانی، سازمان خدمات شهری، سازمان عمران کارون و ... شهردار باید پاسخ می 

یا شورای شهر در هر دوره  اهواز شهردارقد اختیارات کافی بود. من این بحث را به وزارت کشور بردم و اکنون تنها این داد اما فا

ای هستند که در زمینه انتصاب مدیران سازمان های شهرداری تصمیم گیری می کنند که به نظرم این از بزرگترین خدمت های 

پست سازمانی مشخص، کد دار و دارای مصوبه سازمان  3600کرد: ما توانستیم حدود بود. وی بیان  اهوازما در دوره شهرداری 

تنها کالنشهری  اهوازبود ارتقا دادیم زیرا  1350اداری استخدامی از وزارت کشور بگیریم و درجه شهرداری را که مربوط به سال 

اون عمرانی وزیر کشور، شخص وزیر کشور و استاندار بود که نتوانسته بود درجه شهرداری را ارتقا دهد که توانستیم با کمک مع

ضمن تشکر از مسئوالن و مقامات حاضر در این جلسه افزود: ما در  اهوازخوزستان، درجه شهرداری را بگیریم. شهردار پیشین 

رماندهان ارشد با همکاری سپاه کارهای بزرگی انجام دادیم که جا دارد اینجا از ف 2مناطق محروم مالشیه، کوی سیاحی و عین

سپاه نظیر سردار شاهوارپور تقدیر و تشکر کنم. به اعتقاد من وظیفه یک مدیر این است که برای انتظارات نامحدود و با وجود 

امکانات محدود برنامه ریزی کند. آیت اهلل شفیعی نیز جمله بسیار زیبایی در این جلسه فرمود که توقعات را نباید زیاد کرد. 

هست بخواهیم، شاید با این روند به هیچ جایی نرسیم.  کتانبافتوقعات را بیشتر از آنچه که در اختیارات آقای  همین االن اگر

عنوان کرد: از معاونان و مدیران مناطق نیز تشکر می کنم. به ویژه در یک  اهوازموسوی با تشکر از اعضای شورای چهارم شهر 

در شهرداری صورت گرفت. شاید بیشترین تخریب ها کامال غیراخالقی و غیرشرعی سال اخیر خیلی تهمت ها و تخریب ها علیه ما 

علیه شهرداری در این دوره بود، که ما تمام این موارد را به خدا می سپاریم. در نظام مقدس جمهوری اسالمی، دستگاه های 

دهند. وی ادامه داد: من این تهمت  مسئول در این خصوص نیز وجود دارد و هر کسی تخطی و تخلف کند، پاسخ اعمالش را می
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ها و تخریب ها را از تمام سایت ها، رسانه ها و ... جمع آوری کردم. این تخریب ها بیشتر از سوی افرادی انجام می شود که 

و  فکتانبابا همین اشخاص و افراد تا نکند، همان هجمه ها را علیه آقای  کتانبافمنافع آنها از شهرداری قطع شد. اگر آقای 

شورای پنجم نیز خواهند داشت. یکی از حاشیه های این آیین، قطع صحبت های سیدخلف موسوی حین سخنرانی توسط یکی 

 اهوازاز حاضرین در سالن بود، به گونه ای که برای لحظاتی مراسم به تنش کشیده شد. این فرد معترض خطاب به شهردار سابق 

کی و عمرانی، چه دستاوردهایی جز انتصابات غیرمجاز و مدیران فرمایشی داشتید؟ گفت: آقای موسوی به جز دست آوردهای فیزی

شما حق الناس را رعایت نکردید. دین من و دین شهید کیهانی به عهده شما است. نمی شود که با سالم و صلوات همه چیز را 

ای چهارم را به دادگاه می کشانم. موسوی عضو شور 21مورد وجود دارد که بابت آنها از شما شکایت می کنم و  10تمام کرد. 

نیز در واکنش به این اعتراضات گفت: از قبل پیش بینی می کردم که فردی را در این جلسه تحریک کنند. به گزارش ایسنا؛ در 

تانداری این آیین با حضور علی حسین حسین زاده معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، فرامند هاشمی زاده معاون امور عمرانی اس

، مدیرکل مدیریت بحران، اهواز، محمدجعفر فلسفی رئیس شورای اسالمی شهر اهوازخوزستان، نبی اهلل خون میرزایی فرماندار 

سایر اعضای شورای شهر و معاونان و مدیران مناطق شهرداری، و همچنین جمعی از پرسنل شهرداری و مسئولین شهری، منصور 

با ارائه هدایا  اهوازمعارفه و همچنین از سیدخلف موسوی شهردار سابق  اهواز شهرداربه عنوان با دریافت حکمی، رسما  کتانباف

 و لوح تقدیر تکریم شد.
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 آیت اهلل شفیعی:

 شهردار جدید اهواز چهره شهر را باید دگرگون کند

  1396مهر  12چهارشنبه  21:57 - خبرگزاری تسنیم

با توجه به سابقه  کتانبافنماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: آقای 

 کار چهره شهر را باید دگرگون کند.

سید علی شفیعی امروز در جلسه تودیع ، آیت اهلل  اهوازبه گزارش خبرگزاری تسنیم از 

اظهار داشت: از زحمات سید خلف موسوی، شهرداری که با  اهواز شهردارو معارفه 

داشتن عارضه قلبی خدمت کرد تشکر می کنم، هر کس با هر عقیده، فکر و اندیشه ای 

ند متعال است. وی با اشاره به انتخاب آقای و به هر مقداری که معتقد باشد باید از او تشکر و قدردانی کند و بقیه آن با خداو

، گفت: ایشان فردی شناخته شده نه تنها در سطح استان، بلکه در سطح کشور شناخته شده اهواز شهرداربه عنوان  کتانباف

کنند. هستند، وی با توجه به اینکه در تهران کار کردند طبعا باید نسبت به استان دید وسیع داشته باشند تا بتوانند خدمت 

با توجه به سابقه کار چهره شهر را باید دگرگون  کتانبافنماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: آقای 

مجال پیدا کند که قانون های مصوب را پیاده کند، کار کمی نخواهد بود. آیت  کتانبافکند؛ تصور بنده این است که اگر آقای 

، توقعات را نیز کم کنیم، خطاب به همه مسئوالن اهواز شهرداربایستی عالوه بر انتظارات نسبت به اهلل شفیعی با بیان این که 

عنوان کرد: ما نیامده ایم که فرد معصومی را بیاوریم؛ انتخاب شهردار با اجماع اعضاء بوده، بنابراین الزم نیست که آدم معصومی 

باید به او کمک و هم فکری کرد. وی ادامه داد: باید نسبت به مسئوالن باشد، هر فردی در معرض فکرهای خاصی قرار می گیرد 

حسن ظن داشت تا بتوانیم پیش برویم و دین خود را ادا کنیم، رهبرمعظم انقالب نیز بیش از این چیزی از ما  اهواز شهردارو 

هد. نماینده مردم خوزستان در مجلس نمی خواهد و چه بسا امام زمان)عج( هم در حد قدرت و یسر از انسان، چیزی از او نخوا

خبرگان رهبری مطرح کرد: همه با اتحاد، یکدلی و یک زبانی همانگونه که شورای شهر عمل کردند و فردی که از خوزستان 

 برخواسته را با اتفاق به عنوان شهردار برگزیدند باید او را کمک و همراهی کنیم. انتهای پیام/

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/12/1537125/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF


 

 

 

 

 

 

 

 

177 

 

  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 حاشیه تودیع ومعارفه شهردار اهواز

  1396مهر  12چهارشنبه  21:31 - ایرنا

یدخلف موسوی در مراسم س اهوازایرنا : اعتراض شهروند اهوازی به شهردار سابق  - اهواز

در جلسه تودیع و معارفه باعث اختالل  کتانبافتودیع و معارفه شهردار جدید منصور 

 در سخنرانی شد.

 اهواز شهرداربه گزارش خبرنگار ایرنا عصر چهارشنبه در حاشیه جلسه تودیع و معارفه 

ریختن نظم  با اعتراض شهروند اهوازی به شهردار سابق روبرو شد. این شهروند با بهم

شد. وی با صدای بلند در جمع  اهوازجلسه هنگام سخنرانی سید خلف موسوی خواستار رسیدگی به حقوق شهروندی در شهر 

حاضرین فریاد می زد: شما حق الناس را رعایت نکردید و دین شهدای حرم ، من و تمام شهروندان مناطق محروم را ادا نکردید. 

مورد را برای اعالم شکایت درنظر گرفته ام که  10لف موسوی افزود: از شما شکایت می کنم و این شهروند با اشاره به سید خ

حتما در شکایت ذکر می کنم. موسوی در پاسخ به این شهروند اهوازی گفت: ممکن است حق به جانب شما باشد به هر حال 

عصر چهارشنبه در سالن امام خامنه ای )مدظله(  اهواز شهردارموارد مکتوب شما را حتما پیگیری میکنیم. مراسم تودیع و معارفه 

 تماس بی واسطه با مسئولین newsroom@irna.irخبرنگار: حمیدرضا ترابی فرد ارتباط با سردبیر 7165 /6002برگزار شد. /

http://www.irna.ir/khuzestan/fa/News/82685568/
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رئیس شورای شهر اهواز :فسادستیزی از مهم ترین دغدغه های شهروندان 

 است

  1396مهر  12چهارشنبه  20:05 - ایرنا

رییس شورای شهر اهواز گفت: فسادستیزی از مهم ترین دغدغه های  -ایرنا-اهواز

شهروندان است، لذا شهردار اهواز باید در راستای سالم سازی سیستم شهرداری و اصالح 

 نواقص ثابت قدم بوده و خللی در اراده وی شکل نگیرد.

ابق و جدید اهواز در محمدجعفر فلسفی چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه شهرداران س

سالن امام خامنه ای مجتمع فجر ،نخستین ماموریت شورای پنجم را انتخاب شهردار 

 شایسته دانست و اظهار کرد: این انتخاب مورد حمایت قاطبه مردم، نخبگان، مسئوالن و کارکنان شهرداری قرار گرفت. 

ان کرد و افزود: تالش می کنیم تا با اقتدا به شهدا در وی دیگر ماموریت شورای پنجم را حفظ حس اعتماد و خوشبینی عنو

 راستای شکوفایی آرمان های نظام و مطالبات مردم گام برداریم. 

وی در بخشی دیگر از سخنان خود تصریح کرد: الکترونیک کردن امور خدمات شهری،اعمال نظارت دقیق بر عملکرد سازمان 

طرح کمربند سبز، ایجاد بسترهای الزم برای انجام پروژه های مشارکتی، توسعه  های شهرداری،افزایش سرانه فضای سبز، اتمام

 شورایاری ها و استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد از دیگر مطالبات مردم است. 

، توجه به رئیس شورای شهر اهواز با بیان اینکه شورا در چند هفته گذشته با مصوبات خود مسیر فعالیت شهردار را هموار کرده 

اشتغالزاییرا از دیگر وظایف شهردار عنوان کرد و افزود: حفظ و مدیریت شهری هزینه های بسیاری دارد از همین رو الزم است 

 تا تمام مسئوالن، نمایندگان مردم در مجلس و سازمان ها در اداره شهر اهواز همکاری کنند. 

 

 یت است **توسعه متوازن تمام محالت کالنشهر اهواز یک اولو

 

منصور کتانباف شهردار جدیداهواز در این مراسم ضمن قدردانی از تالش های کارکنان این شهرداری خاطر نشان کرد: تقویت 

 اهوازی از برنامه های ماست. _ایرانی_جایگاه اهواز به عنوان دروازه ورود تشیع و توسعه هویت اسالمی

ود: تمام محالت شهر اهواز باید توسعه یابند و فاصله بین محالت برخوردار و وی بر ضرورت توسعه متوازن شهر تاکید کرد و افز

 کم برخوردار متعادل شود. 

کتانباف با اشاره به اینکه تالش می شود تا قسمت عمده طرح کمربند سبز در این دوره به سرانجام برسد، یادآور شد: در دوره 

 سط شهرداری انجام شد که حدود هشتصد هکتار آن موجود است . پیش نیز بیش از هزار هکتار از طرح کمربند سبز تو

http://www.irna.ir/fa/News/82685503/
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وی توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی را ضروری خواند و گفت:گسترش اتوبوسرانی، تاکسبرانی و قطارشهری از نیازهای کالنشهر 

 اهواز است. 

ون در راستای تقویت هویت کالنشهر اهواز شهردار اهواز همچنین ارتقاء فرهنگ شهروندی و توسعه یکپارچه و پایدار رودخانه کار

 را از دیگر اولویت های کاری خود برشمرد. 

وی با اشاره به اینکه عبادتی باالتر از خدمت به مردم وجود ندارد، گفت: باتوجه به شرایط کلی کشور قطعا خدمت در این دوره 

 شود. سخت تر از گذشته است اما با همکاری تمام مسئوالن این امر محقق می 

 

 **شهردار سابق اهواز: مردم قضاوت می کنند 

 

شهردار سابق اهواز نیز با اشاره به اینکه در حد توان و امکانات موجود برای توسعه شهر تالش کردیم، یادآور شد: دولت به دلیل 

 ی پروژه ها را عملیاتی کردیم. مشکالت مالی اعتباری در اختیار شهرداری اهواز قرار نداد از همین رو با تکیه بر اقتصاد مقاومت

وی با بیان اینکه قضاوت درخصوص نحوه عملکرد را باید به مردم سپرد، افزود: با کمک تمام کارکنان شهرداری بودجه شهرداری 

 میلیارد ریال به هفت هزار میلیارد ریال رساندیم.  900اهواز را از دوهزار و 

گذر جواد االئمه، کشتارگاه صنعتی، پیاده رو سلمان فارسی، پیاده رو خیابان سید خلف موسوی از احداث زیرگذر شریعتی، رو

انوشه، احداث هشت فرهنگسرا، توسعه کمربند فضای سبز اهواز و ساخت دو پارک بانوان به عنوان دستاوردهای شهرداری در 

 زمان مدیریت سابق نام برد. 

تمام مشکالت شهری نیست، خاطر نشان کرد: قطعا عملکرد شوراها در وی با اشاره به اینکه شهرداری به تنهایی قادر به حل 

 مدیریت شهری بهتر از دولت ها است. 

شهردار سابق اهواز در بخشی دیگر از سخنان خود از تدوین چارت شهرداری در زمان تصدی خود به عنوان یک گام مهم نام برد 

نفر کاهش  57ر بدنه شهرداری وجود داست که در نهایت هزار و کارمند د 465هزار و 4و تصریح کرد:در زمان تحویل پست، 

پست خدماتی کددار از وزارت کشور تحویل گرفته شد. همچنین در این دوره موفق به ارتقاء  600یافت و در نهایت سه هزار و 

 جایگاه شهرداری کالنشهر اهواز شدیم. 

 

 خبرنگار: ندا رضاپور **انتشار: کبری آقازری  6002

 

  newsroom@irna.irباط با سردبیر ارت

 

 تماس بی واسطه با مسئولین

  سایت های دیگر:

 1396مهر  12چهارشنبه  20:35 - انتخاب

 تاکید شهردار اهواز بر توسعه یکپارچه رودخانه کارون

 1396مهر  12چهارشنبه  22:11 - باشگاه خبرنگاران

 فسادستیزی مهم ترین دغدغه های شهروندان اهوازی

http://www.entekhab.ir/fa/news/368628
http://www.yjc.ir/fa/news/6267881/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 شهردار اهواز معارفه شد

  1396مهر  12چهارشنبه  20:30 - ایکنا

 معارفه شد. اهواز شهرداربه عنوان  کتانبافمهرماه منصور  12گروه اجتماعی: عصر امروز 

معارفه  اهواز شهردارمهرماه به عنوان  12عصر امروز  کتانباف( از خوزستان، منصور به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن)ایکنا

با حضور آیت اهلل سیدعلی شفیعی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری،  اهوازشد. این مراسم در مجتمع فجر 

 ون میرزایی همراه بود.فرامند هاشمی زاده معاون امور عمرانی و توسعه استانداری خوزستان، نبی اهلل خ

http://iqna.ir/fa/news/3649430/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF
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 تصاویر / آیین تودیع و معارفه شهردار اهواز

  1396مهر  12چهارشنبه  20:25 - خوزنیوز

آیین تودیع و معارفه شهردار اهواز امروز چهارشنبه برگزار شد و سیدخلف موسوی 

 شهردار سابق تودیع و منصور کتانباف به عنوان شهردار جدید رسما معارفه شد.

و سیدخلف موسوی  امروز چهارشنبه برگزار شد اهواز شهردارآیین تودیع و معارفه 

 به عنوان شهردار جدید رسما معارفه شد. کتانبافشهردار سابق تودیع و منصور 

http://www.khouznews.ir/fa/news/153980/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2


 

 

 

 

 

 

 

 

1۸2 
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 شهردار اهواز:

می ایرانی شهر اهواز نخستین برنامه این دوره شهرداری احیای هویت اسال

 است

  3961مهر  12چهارشنبه  1۸:13 - رهیاب

گفت: نخستین برنامه ما در این دوره احیای هویت اسالمی ایرانی شهر  کتانبافمنصور 

 است چرا که این شهر در دوره های مختلف تاریخی نقش ویژه ای داشته است. اهواز

با بیان اینکه  اهواز شهرداردر جلسه تودیع و معارفه  کتانبافبه گزارش رهیاب، منصور 

به دنبال عملی کردن برنامه های شهری و شهرداری هستم، اظهار داشت: نخستین 

است چرا که این شهر در  اهوازبرنامه ما در این دوره احیای هویت اسالمی ایرانی شهر 

متوازن اعتبارات در این دوره را توزیع  اهوازدوره های مختلف تاریخی نقش ویژه ای داشته است. وی دومین هدف شهرداری 

اعالم کرد و گفت: باید فاصله بین مناطق به حداقل برسد و این با کمک همه جانبه همه مدیران دولتی و شهری میسر می شود. 

ارتقای سطح بهداشت و محیط زیست شهری، توسعه فضای سبز و توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل  اهوازشهردار جدید 

دانست. وی افزود: امیدواریم که در این فضا خدمات خود را ارتقا دهیم و  اهوازلویت دار شهرداری عمومی را از دیگر اهداف او

این صمیمیت تا پایان دوره باقی بماند تا در کنار هم و کمک هم کارها را پیش ببریم. وی بیان کرد: دوره سختی در پیش رو 

همه شهروندان و مسئوالن انتظار کمک در مدیریت شهر را دارم  داریم چرا که دولت بودجه ای برای کمک شهرداری ندارد و از

 چرا که همه ما یک هدف را دنبال می کنیم.

  سایت های دیگر:

 1396مهر  13پنجشنبه  09:29 - دانا
 شهردار اهواز:

 از نخستین برنامه این دوره شهرداری استاحیای هویت اسالمی ایرانی شهر اهو

http://rahyabnews.com/fa/news/141406/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.dana.ir/News/1207430.html


 

 

 

 

 

 

 

 

1۸3 
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 نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری:

اهواز کمک کرد/ کتانباف نگاه کشوری  باید شهردار را جهت اجرای قانون در

 و اندیشه باز داشته باشد

  1396مهر  12چهارشنبه  17:43 - رهیاب

فردی شناخته شده در عرصه کشوری است و  کتانبافآیت اهلل سید علی شفیعی گفت: 

با توجه به سابقه شغلی باید اندیشه باز و نگاه کشوری به مدیریت شهر داشته باشد تا 

 بتواند قانون را پیاده کند.

به گزارش رهیاب، آیت اهلل سید علی شفیعی دقایقی پیش در جلسه تودیع و معارفه 

اظهار داشت: موسوی علی رغم داشته سابقه  زاهوابا تقدیر از شهردار سابق  اهواز شهردار

فردی شناخته شده در عرصه کشوری  کتانبافرا تقبل کرد و از او تقدیر می کنیم. اما آقای  اهوازعارضه قلبی مدیریت کالنشهر 

یاده کند. وی افزود: است و با توجه به سابقه شغلی باید اندیشه باز و نگاه کشوری به مدیریت شهر داشته باشد تا بتواند قانون را پ

مجال پیاده سازی قوانین را داشته باشد، کارهای زیادی می تواند کند. ما باید مطالباتمان را زیاد کنیم و توقعاتمان  کتانبافاگر 

را پیاده کنیم. ما فرد معصومی را نیاورده ایم و به اجماع به این شهردار رأی داده شد و طبیعی است که وی در معرض اتفاقات 

مختلف قرار می گیرد و باید به او کمک کرد. نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه انتظار ما مقام 

معظم رهبری و حتی امام زمان این است که هر فردی به اندازه توان خود کار کند، گفت: فردی که با اتفاق رأی همه اعضای 

 و همه باید در راه توسعه شهر کمک کنند. انتهای پیام/شورای شهر انتخاب شده خوزستانی است 

  سایت های دیگر:

 1396مهر  13پنجشنبه  12:20 - دانا
 نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری:

 باید شهردار را جهت اجرای قانون در اهواز کمک کرد

http://rahyabnews.com/fa/news/141404/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
http://www.dana.ir/News/1207599.html
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استاندار خوزستان:شهرداری کالنشهر اهواز موظف به ارائه خدمات شهری 

 در کوی مهدیس است

  1396مهر  11سه شنبه  16:32 - اکسین پرس

من تقدیر از استاندار خوزستان عنوان کرد: از استاندار خوزستان که ض اهواز شهردار

شرایطی را جهت بازدید کلیه مسئولین از این منطقه و تشکیل جلسه بوجود آوردند، 

تشکر می کنم و از ایشان و همه ی مسئولین تقاضا دارم با مشارکت همه جانبه نسبت 

 مایند.به رفع معضالت منطقه، اقدامات الزم را مبذول ن

به گزارش اکسین پرس؛ دکتر غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان در روز جمعه هفتم 

 اهواز، محمد جعفر فلسفی رییس شورای اسالمی کالنشهر  اهوازشهردار کالنشهر  کتانبافمهرماه سال جاری در حالی که منصور 

، مهندس پورسالن سرپرست اداره کل راه  هوازااعضای شورای شهر ، مهندس فردوس کریمی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 

و شهرسازی خوزستان ، مهندس هاشمی زاده معاون امور عمرانی استانداری خوزستان ، مهندس صدیقی مدیرکل امور شهری و 

شوراهای استانداری خوزستان، مهندس شهاب رزمی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان و جمعی دیگر 

بازدید و در دیدار با اهالی منطقه از نزدیک در جریان  اهوازاز مدیران و مشاورین وی را همراهی می کردند از کوی مهدیس 

مشکالت و معضالت شهری این منطقه قرار گرفت. در این بازدید پروژه های در حال اجرا، متوقف شده و معضالت مهدیس مورد 

ای فوری به منظور رسیدگی به معضالت کوی مهدیس در استانداری خوزستان تشکیل  بررسی قرار گرفت و پس از بازدید جلسه

شد. دکتر غالمرضا شریعتی با تقدیر از مدیران دستگاه های اجرایی بدلیل همراهی کردن و بازدید از کوی مهدیس در روز تعطیل 

ات شهری مانند آسفالت معابر، فضای سبز گفت: مردم منطقه کوی مهدیس در شرایط نامناسبی زندگی می کنند. در حوزه خدم

عمومی و محله ای ، آموزش، بهداشت و رفاه عمومی، ورزش و جوانان باید خدمات مناسب تری را به مردم کوی مهدیس ارائه 

قرار دارد و  اهوازداد. استاندار خوزستان با تاکید بر این نکته که کوی مهدیس در تقسیمات کشوری در محدوده کالنشهر 

برای  اهوازباید به ساکنان این منطقه مانند مناطق دیگر خدمات رسانی کند گفت: زمانی که شهرداری  اهوازرداری کالنشهر شه

ساخت و ساز این منطقه از ساکنان آن عوارض دریافت می کند باید خود را موظف به ارائه خدمات شهری و عمومی نیز بداند. 

 اهوازاست. شهرداری  اهوازگفت: تمامی منطقه کوی مهدیس جزو محدوده کالنشهر نماینده عالی دولت در استان خوزستان 

موظف به ارائه خدمات است. شهرداری کوت عبداهلل در این زمینه مسئولیت و تعهدی ندارد. اینکه گفته می شود شهرداری کوت 

با تراکم و مازاد نیرو مواجه  اهوازشهرداری  منتقل کرده است اقدام درستی نیست. اهوازکارگر خود را به شهرداری  200عبداهلل 

است و بدین لحاظ بخش اعظمی از بودجه خود را مصروف پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان خود می کند. استاندار خوزستان 

http://oxinpress.ir/fa/news/60277/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 هکتار در 3/5متولی ارائه خدمات به کوی مهدیس است. همچنین قرار است زمینی به مساحت  اهوازبیان داشت: شهرداری 

اختیار یکی از خیرین مدرسه ساز تهرانی برای ساخت مجتمع اموزشی و ورزشی با تمامی امکانات آموزشی، ورزشی و رفاهی قرار 

میلیارد احداث خواهد کرد.  1000گیرد. این خیر مدرسه ساز این مجتمع و یک مدرسه دیگر را با هزینه شخصی خود به میزان 

استان قرار خواهد گرفت. شریعتی استاندار خوزستان با اشاره به ساخت وسازهای  این مدرسه مختص دانش آموزان مستمند

گفت : منطقه مهدیس جزء مناطقی است که با پروانه ساخت اقدام به ساخت وساز کرده و می بایست  اهوازغیرمجاز در شهر 

و شهرداری کارون اشاره کرد وگفت  هوازاکلیه خدمات رفاهی به ساکنان آن تعلق گیرد. وی به موارد مورد بحث میان شهرداری 

است و شهرداران و فرمانداران هر دوشهر می بایست در طی این  اهواز: منطقه مهدیس بر طبق تقسیمات کشوری متعلق به 

هفته کلیه موارد مورد اختالف مانند خدمات شهری و ساخت وساز و... خود را طی جلساتی مطرح نموده و به یک تفاهم کامل 

به وجود تعاونی های  و جامع دست یابند تا شهروندان مهدیس از این بالتکلیفی خارج شوند. شریعتی در ادامه صحبت های خود

مسکن در منطقه مهدیس اشاره کرد و گفت : اداره کل تعاون می بایست نظارت خود را بر نحوه انجام وظایف و پیشبرد کار در 

این تعاونی ها افزایش داده و این مسئله را پیگیری کند که اگر این تعاونی ها حق انشعابات را دریافت کرده اند چرا تاکنون 

داخت آن به ادارات مربوطه اقدامی صورت نگرفته است. شریعتی ادامه داد: همچنین این خیر مدرسه ساز وعده داده نسبت به پر

کالسه در یکی از مناطق کم برخوددار استان احداث کند. رییس شورای اداری استان به مشکل فاضالب  12است یک مدرسه 

در ماه های اخیر صورت گرفته است.  اهوازط شرکت آب و فاضالب کوی مهدیس اشاره کردو گفت: تاکنون اقدامات خوبی توس

میلیارد تومان اعتبار نیاز است. باید از مدیرعامل شرکت آب و  200برای ساماندهی و اجرای طرح فاضالب در کوی مهدیس به 

ر در کوی مهدیس اشاره کرد در این زمینه تقدیر و تشکر کنم. استاندار خوزستان به وضعیت برق و روشنایی معاب اهوازفاضالب 

خواست که به ساماندهی و پایدار بخشی به وضعیت برق این منطقه و جابه جایی  اهوازو از مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 

و نوسازی پایه های برق و زیباسازی آن اهتمام بورزد. شریعتی به ضرورت فراخوانی تعاونی های مسکن غیرفعال در کوی مهدیس 

دو خطاب به مسئوالن گفت: تعاونی های مسکن در کوی مهدیس را فرابخوانید و از آنان در خصوص گردش مالی و اشاره کر

بیالن کاری توضیحات و گزارش بخواهید. استاندار خوزستان همچنین به ضرورت تعیین تکلیف کاربری زمین های بالاستفاده 

ای اجرایی استان متناسب با نیازمندی های منطقه مهدیس در جهت کوی مهدیس تاکید کرد. وی خواستار اعالم نیاز دستگاه ه

در  اهوازاحداث و توسعه اماکن آموزشی ، فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شد. دکتر شریعتی با تایید پیشنهاد رییس شورای شهر 

گفت: بررسی اجرای جهت اعمال قانون مدیریت واحد شهری  اهوازخصوص تعیین یکی از مناطق هشتگانه شهرداری کالنشهر 

این پیشنهاد را در کمیته ای به ریاست معاونت امور عمرانی استانداری خوزستان به بحث و تبادل نظر بگذارید. دکتر شریعتی از 

 اهوازمسئوالن شرکت مناطق نفتخیز جنوب خواست که با اعزام ماشین آالت سبک و سنگین خود به کوی مهدیس شهرداری 

ان های این منطقه یاری کنند . استاندار خوزستان از مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان نیز خواست را در امر تسطیح خیاب

با تعیین پیمانکار ، عملیات گاز رسانی و واگذاری انشعاب گاز در منطقه کوی مهدیس را ظرف یکماه آینده به سرانجام برساند. 

کالت ساکنین کوی مهدیس ، در حل مسکالت آنان بیش از گذشته شریعتی از مسئوالن استان خوزستان خواست که با درک مش

 کتانبافمیلیارد تومان اعتبار دارد منصور  600اهتمام بورزند. شهردار کالنشهر اهواز:رفع مشکالت شهری کوی مهدیس نیاز به 

دامی هماهنگ ، با تعامل و نیازمند یک اق اهوازنیز در این نشست گفت: رفع محرومیت ها در کالنشهر  اهوازشهردار کالنشهر 

که از کمترین خدمات شهری و رفاهی برخوددار هستند خبر داد و گفت:  اهوازمحله در  1۸از شناسایی  کتانبافهمگرایی است. 

را شناسایی کرده  اهوازشناسایی شده اند. براساس طرح جامع و تفضیلی مناطق مختلف  اهوازمحله کم برخوددار در کالنشهر  1۸

ائه خدمات ورزشی ، رفاهی، استفاده از آب خام جهت فضای سبز، احداث بازارچه های محلی ، احداث چمن مصنوعی در ایم. ار

افزود: برای ارائه خدمات شهری بر اساس استانداردهای ملی  اهوازکوی مهدیس در این طرح دیده شده است. شهردار کالنشهر 
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 640در سال گذشته به  اهوازداریم. این در حالی که درآمد شهرداری کالنشهر  میلیاردتومانی 600، کوی مهدیس نیاز به اعتبار 

از آغاز خدمات رسانی مستمر در کوی مهدیس خبر داد و گفت: از فردا ماشین آالت  کتانبافمیلیارد تومان رسیده است. 

نظافت شهری در کوی مهدیس وارد و شرکت نفت برای انجام عملیاتی های مانند تسطیح ، جمع آوری نخاله و  اهوازشهرداری 

با تعاونی های مسکن در کوی مهدیس خبر داد و  اهوازدر ادامه از تعامل و همکاری های شهرداری  کتانبافعمل خواهند شد. 

گفت: آسفالت خیابان ها ، جدولگذاری ، فضای سبز محله ای و منطقه ای و احداث مساجد را در کوی مهدیس در دستور کار 

داریم که با ایثار و از خود گذشتگی ،  اهوازگفت: ما بهترین مردمان را در ایران اسالمی ، خوزستان وبه ویژه کالنشهر داریم. وی 

همیشه در مسیر انقالب و نظام گام برداشته اند و خدمت به این مردم و ایجاد شرایط مطلوب زندگی برای آنان وظیفه مجموعه 

با اشاره به مهمترین قسمت های سخنان استاندار درباره کوی مهدیس  اهواز شهردار. مدیریت شهری و نهادهای خدمتگزار است

گفت : با توجه به وجود چندین تعاونی مسکن در این منطقه و جمعیت کثیر ساکنان کوی مهدیس باید همه ارگانها نسبت به 

با  کتانبافبکه آب، گاز و فاضالب اقدام کنند. رفع نیازهای اولیه سکونتی از جمله زیرسازی شهری و اقدامات زیربنایی مانند ش

تاکید بر اهتمام شهرداری بر بهسازی شبکه معابر، زیرسازی آسفالت و جدولگذاری در کوی مهدیس گفت: امیدواریم سایر سازمان 

ت، عمل های مربوط نیز به وظایف شان در این خصوص که شامل ایجاد انشعاب های آب، گاز و فاضالب و روشنایی معابر اس

کنند. وی در ادامه ضمن تقدیر از استاندار خوزستان عنوان کرد: از استاندار محترم خوزستان که شرایطی را جهت بازدید کلیه 

مسئولین از این منطقه و تشکیل جلسه بوجود آوردند، تشکر می کنم واز ایشان و همه ی مسئولین تقاضا دارم با مشارکت همه 

افزود: از ابتدای آغاز به کار بنده به عنوان  اهواز شهردارمنطقه، اقدامات الزم را مبذول نمایند.  جانبه نسبت به رفع معضالت

شناسایی شده که  اهوازمنطقه مشابه مهدیس در  1۸بر اساس طرح جامع و تفضیلی شهر و بازدید های میدانی ،  اهواز شهردار

متوسط خدمات شهری پایین تر است لذا همه مسولین می بایست  خارج از طرح جامع نیستند اما وضعیت خدمات شهری آنها از

با همکاری هم حداقل های شرایط یک زندگی عادی را برای شهروندان این مناطق تامین کنند. وی در ادامه سخنان خود عنوان 

ت و آنچه که اولویت منطقه شناسایی شده اس 1۸کرد: تمامی سرانه های آموزشی ، ورزشی و فرهنگی، فضای سبز و ... در این 

دارد ساخت شبکه معابر شامل زیر سازی و آسفالت می باشد، آن هم معابری که شبکه های آب و فاضالب و گاز آن انجام شده 

ادامه داد: مساحتی که برای زیر سازی و آسفالت و جدول گذاری  کتانبافباشد و نیاز به حفاری مجدد نداشته باشد. منصور 

میلیارد ریال بودجه  400به  96متر است که بر اساس فهرست بهای سال  45000هدیس برآورد شده، خیابان های منطقه م

اظهار داشت: پیش بینی ما برای این مناطق عالوه بر ساخت شبکه معابر ، پیاده رو و کف پوش آن و  اهواز شهردارنیازمند است. 

های محله ای، منطقه ای و فرا منطقه ای ، ایجاد شبکه آبیاری متر مربع شامل پارک  6000تا  4000ایجاد فضای سبز در حدود 

با آب خام و نیز زمین های ورزشی چند منظوره و بازارچه های محله ای است که بهتر است این پروژه ها به موازات اجرای پروژه 

وجود دارد که در حال ساماندهی  زاهوابازار غیر رسمی در  1۸های زیرسازی و آسفالت انجام شوند. وی یادآورشد : در حال حاضر 

قرار  اهوازآنها هستیم و از استاندار محترم خوزستان می خواهیم تا منابع پشتیبان برای اجرای این طرح را در اختیار شهرداری 

ضمن تاکید بر تسریع در ایجاد شرایط مطلوب زندگی برای ساکنین منطقه مهدیس اظهار کرد: برآنیم تا طی  کتانبافدهد. 

رایند قانونی در کوتاهترین زمان ممکن کار مناقصات را انجام دهیم و پس از انتخاب پیمانکار و دریافت تضامین الزم و با حداکثر ف

سرعت و دقت، پروژه ها را آغاز و با کیفیت مناسب به مرحله بهره برداری برسانیم تا همگی شهروندان از فضای مناسب و شرایط 

در این جلسه از عقد تفاهم نامه ای میان شهرداری و قرارگاه خاتم االنبیا خبر  اهواز شهردارار شوند. مطلوب برای زندگی برخورد

داد و گفت : این تفاهم نامه شامل ساخت تقاطع های غیر همسطح زیر گذر ها و روگذر ها است که امیدواریم به زودی به مرحله 

در مورد پیشرفت پروژه قطار شهری  اهوازس و اعضای شورای اسالمی شهر اجرا برسد. منصورکتانباف ضمن ابراز قدردانی از ریی

پیشنهاد استفاده از تامین مالی بوسیله تسهیالت بانک ها را تصویب کرد و اختیار اجرای آن را به  اهوازگفت : شورای شهر 



 

 

 

 

 

 

 

 

1۸7 

 

  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

اره به این مطلب که بودجه مورد نیاز برای شهرداری واگذار کرد تا بتوانیم این پروژه را به یک سرانجام مناسب برسانیم. وی با اش

میلیارد تومان است، عنوان کرد: جلساتی را با پیمانکار این طرح داشته ایم تا بتوانیم در 500مبلغی بالغ بر  اهوازراه اندازی مترو 

مده در حمل ونقل درون با اشاره به مشکالت ع اهواز شهردارکیلومتر افتتاح کنیم.  ۸کوتاه مدت خط اول آن را به طول تقریبی 

دستگاه دیگر  50دستگاه اتوبوس را با کمک تسهیالت بانکی خریداری کرده و مذاکرات جهت خرید  57گفت:  اهوازشهری در 

از تحقیقات به عمل آمده در دوره قبلی تصدی وی در  کتانبافاز کارخانجات وابسته به وزارت دفاع در مرحله تفاهم قرار دارد. 

درخصوص راه اندازی خطوط تندرو اتوبوس در شهر سخن به میان آورد و گفت: تحقیقات علمی و میدانی راه  اهوازشهرداری 

اندازی خطوط تندرو اتوبوس انجام شده است ودرحال حاضر در مرحله بازنگری است و به موازات آن جلسه ای را با شرکتی که 

دستگاه اتوبوس با شرایط تسهیالت بانکی عقد گردید.  14توافقنامه اتوبوس های تندرو را در کشور تولید می کند، داشتیم که 

است  اهوازگفت : با وجود مشکالت اقتصادی که گریبانگیر شهرداری  اهوازبا اشاره به پروژه های نیمه تمام در شهر  اهواز شهردار

ای نیمه تمام را به مرحله بهره برداری امیدواریم با حمایت استاندار خوزستان و شورای شهر و تعامل همه دستگاهها، پروژه ه

برسانیم. وی در پایان با تاکید مجدد برلزوم مشارکت تمامی ارگانها در راستای ایجاد شرایط مطلوب و در خور شهروندان شریف 

جلسه اهوازی، ابراز امیدوری کرد: امید است ماهم طی خدمت پیش رو خادم خوبی برای این مردم شریف باشیم. در ادامه این 

گفت: ما می بایست با الگو گرفتن از دیگر شهرها و با هدف خدمات رسانی بهتر  اهوازجعفر فلسفی رئیس شورای اسالمی شهر 

منطقه افزایش  12منطقه به  ۸مناطق خود را از  اهوازبه شهروندان و نیز توزیع یکنواخت امکانات در کلیه مناطق و محالت شهر 

هزار نفر و به شرط رعایت ضوابط فنی میتوان یک منطقه را ایجاد کرد  100برای هر  اهوازوی افزود: برای شهری مانند دهیم. 

منطقه خواهیم داشت. رییس شورای اسالمی شهر با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت مدیریت  12که دراینصورت و در مجموع 

ارائه داد. فلسفی  اهوازرت پایلوت را با مدیریت واحد شهری توسط شهرداری واحد شهری، پیشنهاد راه اندازی یک منطقه به صو

گفت : شهرداری باید متناسب با تراکم جمعیت در هر  اهوازدر پایان با توجه به تراکم ساخت و سازهای انجام شده در شهر 

راه اندازی مراکز و مجموعه های  منطقه نسبت به ایجاد امکانات تفریحی و سرگرمی مانند پارک های محله ای و افزایش و

تفریحی اقدام کند. به گزارش اکسین پرس؛ دکتر غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان در روز جمعه هفتم مهرماه سال جاری در 

اعضای شورای شهر  اهواز، محمد جعفر فلسفی رییس شورای اسالمی کالنشهر  اهوازشهردار کالنشهر  کتانبافحالی که منصور 

، مهندس پورسالن سرپرست اداره کل راه و شهرسازی خوزستان  اهوازدس فردوس کریمی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب ، مهن

، مهندس هاشمی زاده معاون امور عمرانی استانداری خوزستان ، مهندس صدیقی مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری 

ر بین الملل استانداری خوزستان و جمعی دیگر از مدیران و مشاورین خوزستان، مهندس شهاب رزمی مدیرکل روابط عمومی و امو

بازدید و در دیدار با اهالی منطقه از نزدیک در جریان مشکالت و معضالت شهری  اهوازوی را همراهی می کردند از کوی مهدیس 

س مورد بررسی قرار گرفت و پس از این منطقه قرار گرفت. در این بازدید پروژه های در حال اجرا، متوقف شده و معضالت مهدی

بازدید جلسه ای فوری به منظور رسیدگی به معضالت کوی مهدیس در استانداری خوزستان تشکیل شد. دکتر غالمرضا شریعتی 

با تقدیر از مدیران دستگاه های اجرایی بدلیل همراهی کردن و بازدید از کوی مهدیس در روز تعطیل گفت: مردم منطقه کوی 

شرایط نامناسبی زندگی می کنند. در حوزه خدمات شهری مانند آسفالت معابر، فضای سبز عمومی و محله ای ،  مهدیس در

آموزش، بهداشت و رفاه عمومی، ورزش و جوانان باید خدمات مناسب تری را به مردم کوی مهدیس ارائه داد. استاندار خوزستان 

باید  اهوازقرار دارد و شهرداری کالنشهر  اهوازوری در محدوده کالنشهر با تاکید بر این نکته که کوی مهدیس در تقسیمات کش

برای ساخت و ساز این منطقه از  اهوازبه ساکنان این منطقه مانند مناطق دیگر خدمات رسانی کند گفت: زمانی که شهرداری 

بداند. نماینده عالی دولت در استان ساکنان آن عوارض دریافت می کند باید خود را موظف به ارائه خدمات شهری و عمومی نیز 

موظف به ارائه خدمات است.  اهوازاست. شهرداری  اهوازخوزستان گفت: تمامی منطقه کوی مهدیس جزو محدوده کالنشهر 
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کارگر خود را  200شهرداری کوت عبداهلل در این زمینه مسئولیت و تعهدی ندارد. اینکه گفته می شود شهرداری کوت عبداهلل 

با تراکم و مازاد نیرو مواجه است و بدین لحاظ بخش  اهوازمنتقل کرده است اقدام درستی نیست. شهرداری  اهوازاری به شهرد

اعظمی از بودجه خود را مصروف پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان خود می کند. استاندار خوزستان بیان داشت: شهرداری 

هکتار در اختیار یکی از خیرین  3/5مچنین قرار است زمینی به مساحت متولی ارائه خدمات به کوی مهدیس است. ه اهواز

مدرسه ساز تهرانی برای ساخت مجتمع اموزشی و ورزشی با تمامی امکانات آموزشی، ورزشی و رفاهی قرار گیرد. این خیر مدرسه 

اهد کرد. این مدرسه مختص میلیارد احداث خو 1000ساز این مجتمع و یک مدرسه دیگر را با هزینه شخصی خود به میزان 

 اهوازدانش آموزان مستمند استان قرار خواهد گرفت. شریعتی استاندار خوزستان با اشاره به ساخت وسازهای غیرمجاز در شهر 

گفت : منطقه مهدیس جزء مناطقی است که با پروانه ساخت اقدام به ساخت وساز کرده و می بایست کلیه خدمات رفاهی به 

و شهرداری کارون اشاره کرد وگفت : منطقه مهدیس بر  اهوازگیرد. وی به موارد مورد بحث میان شهرداری  ساکنان آن تعلق

است و شهرداران و فرمانداران هر دوشهر می بایست در طی این هفته کلیه موارد مورد  اهوازطبق تقسیمات کشوری متعلق به 

جلساتی مطرح نموده و به یک تفاهم کامل و جامع دست یابند تا اختالف مانند خدمات شهری و ساخت وساز و... خود را طی 

شهروندان مهدیس از این بالتکلیفی خارج شوند. شریعتی در ادامه صحبت های خود به وجود تعاونی های مسکن در منطقه 

در این تعاونی ها مهدیس اشاره کرد و گفت : اداره کل تعاون می بایست نظارت خود را بر نحوه انجام وظایف و پیشبرد کار 

افزایش داده و این مسئله را پیگیری کند که اگر این تعاونی ها حق انشعابات را دریافت کرده اند چرا تاکنون نسبت به پرداخت 

آن به ادارات مربوطه اقدامی صورت نگرفته است. شریعتی ادامه داد: همچنین این خیر مدرسه ساز وعده داده است یک مدرسه 

کی از مناطق کم برخوددار استان احداث کند. رییس شورای اداری استان به مشکل فاضالب کوی مهدیس اشاره کالسه در ی 12

در ماه های اخیر صورت گرفته است. برای ساماندهی و  اهوازکردو گفت: تاکنون اقدامات خوبی توسط شرکت آب و فاضالب 

در  اهوازار نیاز است. باید از مدیرعامل شرکت آب و فاضالب میلیارد تومان اعتب 200اجرای طرح فاضالب در کوی مهدیس به 

این زمینه تقدیر و تشکر کنم. استاندار خوزستان به وضعیت برق و روشنایی معابر در کوی مهدیس اشاره کرد و از مدیرعامل 

به جایی و نوسازی پایه خواست که به ساماندهی و پایدار بخشی به وضعیت برق این منطقه و جا اهوازشرکت توزیع نیروی برق 

های برق و زیباسازی آن اهتمام بورزد. شریعتی به ضرورت فراخوانی تعاونی های مسکن غیرفعال در کوی مهدیس اشاره کردو 

خطاب به مسئوالن گفت: تعاونی های مسکن در کوی مهدیس را فرابخوانید و از آنان در خصوص گردش مالی و بیالن کاری 

هید. استاندار خوزستان همچنین به ضرورت تعیین تکلیف کاربری زمین های بالاستفاده کوی مهدیس توضیحات و گزارش بخوا

تاکید کرد. وی خواستار اعالم نیاز دستگاه های اجرایی استان متناسب با نیازمندی های منطقه مهدیس در جهت احداث و 

در خصوص  اهوازبا تایید پیشنهاد رییس شورای شهر توسعه اماکن آموزشی ، فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شد. دکتر شریعتی 

جهت اعمال قانون مدیریت واحد شهری گفت: بررسی اجرای این پیشنهاد  اهوازتعیین یکی از مناطق هشتگانه شهرداری کالنشهر 

ی از مسئوالن را در کمیته ای به ریاست معاونت امور عمرانی استانداری خوزستان به بحث و تبادل نظر بگذارید. دکتر شریعت

را در امر  اهوازشرکت مناطق نفتخیز جنوب خواست که با اعزام ماشین آالت سبک و سنگین خود به کوی مهدیس شهرداری 

تسطیح خیابان های این منطقه یاری کنند . استاندار خوزستان از مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان نیز خواست با تعیین 

و واگذاری انشعاب گاز در منطقه کوی مهدیس را ظرف یکماه آینده به سرانجام برساند. شریعتی پیمانکار ، عملیات گاز رسانی 

از مسئوالن استان خوزستان خواست که با درک مشکالت ساکنین کوی مهدیس ، در حل مسکالت آنان بیش از گذشته اهتمام 

شهردار  کتانبافمیلیارد تومان اعتبار دارد منصور  600بورزند. شهردار کالنشهر اهواز:رفع مشکالت شهری کوی مهدیس نیاز به 

نیازمند یک اقدامی هماهنگ ، با تعامل و همگرایی  اهوازنیز در این نشست گفت: رفع محرومیت ها در کالنشهر  اهوازکالنشهر 

محله  1۸و گفت:  که از کمترین خدمات شهری و رفاهی برخوددار هستند خبر داد اهوازمحله در  1۸از شناسایی  کتانبافاست. 
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را شناسایی کرده ایم. ارائه  اهوازشناسایی شده اند. براساس طرح جامع و تفضیلی مناطق مختلف  اهوازکم برخوددار در کالنشهر 

خدمات ورزشی ، رفاهی، استفاده از آب خام جهت فضای سبز، احداث بازارچه های محلی ، احداث چمن مصنوعی در کوی 

افزود: برای ارائه خدمات شهری بر اساس استانداردهای ملی ، کوی  اهوازشده است. شهردار کالنشهر مهدیس در این طرح دیده 

میلیارد  640در سال گذشته به  اهوازمیلیاردتومانی داریم. این در حالی که درآمد شهرداری کالنشهر  600مهدیس نیاز به اعتبار 

 اهوازر در کوی مهدیس خبر داد و گفت: از فردا ماشین آالت شهرداری از آغاز خدمات رسانی مستم کتانبافتومان رسیده است. 

و شرکت نفت برای انجام عملیاتی های مانند تسطیح ، جمع آوری نخاله و نظافت شهری در کوی مهدیس وارد عمل خواهند 

خبر داد و گفت: آسفالت  با تعاونی های مسکن در کوی مهدیس اهوازدر ادامه از تعامل و همکاری های شهرداری  کتانبافشد. 

خیابان ها ، جدولگذاری ، فضای سبز محله ای و منطقه ای و احداث مساجد را در کوی مهدیس در دستور کار داریم. وی گفت: 

داریم که با ایثار و از خود گذشتگی ، همیشه در مسیر  اهوازما بهترین مردمان را در ایران اسالمی ، خوزستان وبه ویژه کالنشهر 

ب و نظام گام برداشته اند و خدمت به این مردم و ایجاد شرایط مطلوب زندگی برای آنان وظیفه مجموعه مدیریت شهری و انقال

با اشاره به مهمترین قسمت های سخنان استاندار درباره کوی مهدیس گفت : با توجه به  اهواز شهردارنهادهای خدمتگزار است. 

و جمعیت کثیر ساکنان کوی مهدیس باید همه ارگانها نسبت به رفع نیازهای اولیه  وجود چندین تعاونی مسکن در این منطقه

با تاکید بر اهتمام  کتانبافسکونتی از جمله زیرسازی شهری و اقدامات زیربنایی مانند شبکه آب، گاز و فاضالب اقدام کنند. 

س گفت: امیدواریم سایر سازمان های مربوط شهرداری بر بهسازی شبکه معابر، زیرسازی آسفالت و جدولگذاری در کوی مهدی

نیز به وظایف شان در این خصوص که شامل ایجاد انشعاب های آب، گاز و فاضالب و روشنایی معابر است، عمل کنند. وی در 

از  ادامه ضمن تقدیر از استاندار خوزستان عنوان کرد: از استاندار محترم خوزستان که شرایطی را جهت بازدید کلیه مسئولین

این منطقه و تشکیل جلسه بوجود آوردند، تشکر می کنم واز ایشان و همه ی مسئولین تقاضا دارم با مشارکت همه جانبه نسبت 

بر  اهواز شهردارافزود: از ابتدای آغاز به کار بنده به عنوان  اهواز شهرداربه رفع معضالت منطقه، اقدامات الزم را مبذول نمایند. 

شناسایی شده که خارج از طرح  اهوازمنطقه مشابه مهدیس در  1۸ضیلی شهر و بازدید های میدانی ، اساس طرح جامع و تف

جامع نیستند اما وضعیت خدمات شهری آنها از متوسط خدمات شهری پایین تر است لذا همه مسولین می بایست با همکاری 

ین کنند. وی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: تمامی هم حداقل های شرایط یک زندگی عادی را برای شهروندان این مناطق تام

منطقه شناسایی شده است و آنچه که اولویت دارد ساخت  1۸سرانه های آموزشی ، ورزشی و فرهنگی، فضای سبز و ... در این 

باشد و نیاز شبکه معابر شامل زیر سازی و آسفالت می باشد، آن هم معابری که شبکه های آب و فاضالب و گاز آن انجام شده 

ادامه داد: مساحتی که برای زیر سازی و آسفالت و جدول گذاری خیابان های  کتانبافبه حفاری مجدد نداشته باشد. منصور 

میلیارد ریال بودجه نیازمند است.  400به  96متر است که بر اساس فهرست بهای سال  45000منطقه مهدیس برآورد شده، 

اظهار داشت: پیش بینی ما برای این مناطق عالوه بر ساخت شبکه معابر ، پیاده رو و کف پوش آن و ایجاد فضای  اهواز شهردار

متر مربع شامل پارک های محله ای، منطقه ای و فرا منطقه ای ، ایجاد شبکه آبیاری با آب خام  6000تا  4000سبز در حدود 

محله ای است که بهتر است این پروژه ها به موازات اجرای پروژه های  و نیز زمین های ورزشی چند منظوره و بازارچه های

وجود دارد که در حال ساماندهی  اهوازبازار غیر رسمی در  1۸زیرسازی و آسفالت انجام شوند. وی یادآورشد : در حال حاضر 

قرار  اهوازطرح را در اختیار شهرداری آنها هستیم و از استاندار محترم خوزستان می خواهیم تا منابع پشتیبان برای اجرای این 

ضمن تاکید بر تسریع در ایجاد شرایط مطلوب زندگی برای ساکنین منطقه مهدیس اظهار کرد: برآنیم تا طی  کتانبافدهد. 

حداکثر فرایند قانونی در کوتاهترین زمان ممکن کار مناقصات را انجام دهیم و پس از انتخاب پیمانکار و دریافت تضامین الزم و با 

سرعت و دقت، پروژه ها را آغاز و با کیفیت مناسب به مرحله بهره برداری برسانیم تا همگی شهروندان از فضای مناسب و شرایط 

در این جلسه از عقد تفاهم نامه ای میان شهرداری و قرارگاه خاتم االنبیا خبر  اهواز شهردارمطلوب برای زندگی برخوردار شوند. 
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فاهم نامه شامل ساخت تقاطع های غیر همسطح زیر گذر ها و روگذر ها است که امیدواریم به زودی به مرحله داد و گفت : این ت

در مورد پیشرفت پروژه قطار شهری  اهوازاجرا برسد. منصورکتانباف ضمن ابراز قدردانی از رییس و اعضای شورای اسالمی شهر 

الی بوسیله تسهیالت بانک ها را تصویب کرد و اختیار اجرای آن را به پیشنهاد استفاده از تامین م اهوازگفت : شورای شهر 

شهرداری واگذار کرد تا بتوانیم این پروژه را به یک سرانجام مناسب برسانیم. وی با اشاره به این مطلب که بودجه مورد نیاز برای 

اتی را با پیمانکار این طرح داشته ایم تا بتوانیم در میلیارد تومان است، عنوان کرد: جلس500مبلغی بالغ بر  اهوازراه اندازی مترو 

با اشاره به مشکالت عمده در حمل ونقل درون  اهواز شهردارکیلومتر افتتاح کنیم.  ۸کوتاه مدت خط اول آن را به طول تقریبی 

دستگاه دیگر  50 دستگاه اتوبوس را با کمک تسهیالت بانکی خریداری کرده و مذاکرات جهت خرید 57گفت:  اهوازشهری در 

از تحقیقات به عمل آمده در دوره قبلی تصدی وی در  کتانبافاز کارخانجات وابسته به وزارت دفاع در مرحله تفاهم قرار دارد. 

درخصوص راه اندازی خطوط تندرو اتوبوس در شهر سخن به میان آورد و گفت: تحقیقات علمی و میدانی راه  اهوازشهرداری 

اتوبوس انجام شده است ودرحال حاضر در مرحله بازنگری است و به موازات آن جلسه ای را با شرکتی که اندازی خطوط تندرو 

دستگاه اتوبوس با شرایط تسهیالت بانکی عقد گردید.  14اتوبوس های تندرو را در کشور تولید می کند، داشتیم که توافقنامه 

است  اهوازگفت : با وجود مشکالت اقتصادی که گریبانگیر شهرداری  اهواز با اشاره به پروژه های نیمه تمام در شهر اهواز شهردار

امیدواریم با حمایت استاندار خوزستان و شورای شهر و تعامل همه دستگاهها، پروژه های نیمه تمام را به مرحله بهره برداری 

جاد شرایط مطلوب و در خور شهروندان شریف برسانیم. وی در پایان با تاکید مجدد برلزوم مشارکت تمامی ارگانها در راستای ای

اهوازی، ابراز امیدوری کرد: امید است ماهم طی خدمت پیش رو خادم خوبی برای این مردم شریف باشیم. در ادامه این جلسه 

تر گفت: ما می بایست با الگو گرفتن از دیگر شهرها و با هدف خدمات رسانی به اهوازجعفر فلسفی رئیس شورای اسالمی شهر 

منطقه افزایش  12منطقه به  ۸مناطق خود را از  اهوازبه شهروندان و نیز توزیع یکنواخت امکانات در کلیه مناطق و محالت شهر 

هزار نفر و به شرط رعایت ضوابط فنی میتوان یک منطقه را ایجاد کرد  100برای هر  اهوازدهیم. وی افزود: برای شهری مانند 

منطقه خواهیم داشت. رییس شورای اسالمی شهر با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت مدیریت  12که دراینصورت و در مجموع 

ارائه داد. فلسفی  اهوازواحد شهری، پیشنهاد راه اندازی یک منطقه به صورت پایلوت را با مدیریت واحد شهری توسط شهرداری 

گفت : شهرداری باید متناسب با تراکم جمعیت در هر  اهوازدر پایان با توجه به تراکم ساخت و سازهای انجام شده در شهر 

منطقه نسبت به ایجاد امکانات تفریحی و سرگرمی مانند پارک های محله ای و افزایش و راه اندازی مراکز و مجموعه های 

 تفریحی اقدام کند.

  سایت های دیگر:

 1396مهر  11سه شنبه  16:34 - هما پرس

 استاندار خوزستان:شهرداری کالنشهر اهواز موظف به ارائه خدمات شهری در کوی مهدیس است

http://homapress.ir/fa/news/2154/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 تاریخ معارفه شهردار اهواز مشخص شد

  1396مهر  10دوشنبه  14:26 - تابناک خوزستان

 روز چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد. اهواز شهردارجلسه تودیع و معارفه 

روز  30:16ساعت  اهواز شهردارابناک خوزستان، جلسه تودیع و معارفه به گزارش ت

مهرماه( با حضور مسئوالن استان از جمله استاندار خوزستان، اعضای  12چهارشنبه )

و برخی نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای  اهوازشورای شهر، فرماندار 

شد. در این جلسه سیدخلف موسوی  برگزار خواهد اهوازاسالمی در تاالر مجتمع فجر 

 رسما معارفه خواهد شد. اهوازبه عنوان شهردار جدید  کتانبافتودیع و منصور  اهوازشهردار سابق 

  سایت های دیگر:

 1396مهر  10دوشنبه  23:34 - خوزنیوز

 شهردار اهواز چهارشنبه معارفه می شود

 1396مهر  12چهارشنبه  21:14 - ایسنا

 آیین تودیع و معارفه شهردار اهواز

http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/502123/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF
http://www.khouznews.ir/fa/news/153844/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://khouzestan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=99417
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 حکم شهردار اهواز تنفیذ شد

  1396مهر  02یکشنبه  12:5۸ - ایسنا

و همچنین شهرداران پنج مرکز استان  اهواز شهرداردر جلسه امروز وزارت کشور حکم 

 دیگر از سوی رحمانی فضلی وزیر کشور تنفیذ شد.

فرامند هاشمی زاده معاون امور عمرانی استانداری خوزستان در گفت وگو با خبرنگار 

ایسنا، اظهار کرد: در جلسه ای که پیش از ظهر امروز در وزارت کشور برگزار شد، احکام 

توسط آقای رحمانی فضلی تحویل و تنفیذ  اهوازشهرداران شش مرکز استان از جمله 

حضور داشتیم و البته پس  اهوازو آقای فلسفی رییس شورای اسالمی شهر  کتانبافسه بنده، آقای شد. وی ادامه داد: در این جل

در روز چهارشنبه هفته گذشته، ما روز پنجشنبه حکم ایشان را بالغ کردیم. هاشمی زاده بیان  کتانبافاز امضا و تایید حکم آقای 

ری، همدلی و معاضدت شهرداری با شوراها و سایر نهادها و جلب کرد: در جلسه امروز وزیر کشور خطاب به شهرداران بر همکا

هفته جاری با حضور مسئوالن شهری و استانی برگزار  اهواز شهرداررضایت مردم تاکید کرد. به گزارش ایسنا، جلسه تودیع 

 خواهد شد. انتهای پیام

  سایت های دیگر:

 1396مهر  02یکشنبه  13:10 - خوزنیوز

 حکم شهردار اهواز تنفیذ شد

 1396مهر  02یکشنبه  13:50 - باشگاه خبرنگاران

 تنفیذ حکم شهردار اهواز

 1396مهر  02یکشنبه  14:04 - سازه نیوز

 حکم شهردار اهواز تنفیذ شد

 1396مهر  02یکشنبه  14:12 - موج

 تنفیذ حکم شهردار اهواز در وزارت کشور

 1396مهر  02یکشنبه  15:42 - اکسین پرس

 حکم شهردار اهواز تنفیذ شد

http://www.isna.ir/news/96070201083/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0-%D8%B4%D8%AF
http://www.khouznews.ir/fa/news/153511/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0-%D8%B4%D8%AF
http://www.yjc.ir/fa/news/6255615/%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://sazehnews.ir/fa/news/37776/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0-%D8%B4%D8%AF
http://www.mojnews.com/fa/tiny/news-185095
http://oxinpress.ir/fa/news/60115/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0-%D8%B4%D8%AF
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 طی حکمی

 کالن شهر اهواز منصوب شد 7مدیر شهرداری منطقه 

  1396دی  17یکشنبه  03:45 - خبرگزاری فارس

 شهرداری، رضا ارشادی به عنوان مدیر اهواز ردارشه کتانبافطی حکمی از سوی منصور 

 هفت منصوب شد. منطقه

، صبح شنبه  اهوازبه نقل از روابط عمومی شهرداری  اهوازبه گزارش خبرگزاری فارس از 

، رضا ارشادی به جای ارسالن شهنی به عنوان مدیر اهواز شهردار کتانبافبا حکم منصور 

ز زحمات شهنی مدیر پیشین این منطقه منصوب و ا اهوازهفت  منطقه شهرداری

خطاب به ارشادی آمده است: امید است با اتکا به درگاه خداوند و با استفاده بهینه از امکانات  کتانبافقدردانی شد. در حکم 

نی ضمن قدردا اهواز شهردار کتانبافموفق و سربلند باشید. در این جلسه همچنین  اهوازموجود در جهت خدمت به مردم شریف 

از زحمات ارسالن شهنی در مدت زمان خدمت وی، رضا ارشادی را به عنوان مدیر جدید منطقه هفت و افراسیاب حبیبی را نیز 

 به عنوان قائم مقام شهرداری این منطقه منصوب کرد. انتهای پیام/

  سایت های دیگر:

 1396دی  17یکشنبه  0:001 - باشگاه خبرنگاران

 اهواز 7انتصاب مدیر شهرداری منطقه 

http://khuzestan.farsnews.com/news/13961017000057
http://www.yjc.ir/fa/news/6390345/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%B7-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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 سالن چند منظوره مدیریت بحران در اهواز احداث می شود 8

  1396دی  16شنبه  20:14 - خبرگزاری تسنیم

 سالن چند منظوره مدیریت بحران در این کالنشهر خبر داد. ۸از احداث  اهواز شهردار

در جلسه ستاد مدیریت بحران  کتانباف، منصور  اهوازبه گزارش خبرگزاری تسنیم از 

استان خوزستان در سالن جلسات شهید رجایی استانداری اظهار داشت: در زمان بحران 

ساعت نخست انجام می شود.  72و زلزله بهترین کمک ها در ساعات اولیه به ویژه در 

تهران نیز خاطرنشان کرد:  1۸وی با اشاره به معین شدن استان خوزستان برای منطقه 

پیش بینی های الزم در این زمینه انجام شود زیرا با توجه به مسافتی که بین ما و تهران وجود دارد احتماال حضور ما بعد  باید

در ادامه سخنان خود ساخت سالن های چند منظوره مدیریت بحران در این  اهواز شهردارساعت اولیه پس از بحران است.  72از 

منطقه شهر سالن مدیریت بحران ساخته شود. وی از مسئوالن ذیربط  ۸اقل باید در کالنشهر را ضروری دانست و گفت: حد

قرار دهند  اهوازقطعه زمین مورد نیاز برای ساخت سالن های چند منظوره مدیریت بحران را در اختیار شهرداری  ۸خواست تا 

یح داد: اگر زمین مورد نیاز تامین شود ساخت این در ادامه توض کتانبافتا با برنامه ریزی های صورت گرفته این کار انجام شود. 

خاطرنشان کرد:  اهواز شهرداربرنامه ریزی می کند.  اهوازگانه شهرداری  ۸سالن های چند منظوره مدیریت بحران در مناطق 

این سالن ها ساله خود می گنجانیم تا در هر سال برای دو منطقه  4ساخت سالن های چند منظوره مدیریت بحران را در برنامه 

 احداث شود. انتهای پیام/

  سایت های دیگر:

 1396دی  17یکشنبه  00:31 - باشگاه خبرنگاران

 سالن چند منظوره مدیریت بحران در اهواز ۸احداث 

 1396دی  17یکشنبه  0۸:25 - خوزنا

 سالن چند منظوره مدیریت بحران در اهواز احداث می شود ۸

 1396دی  17یکشنبه  0۸:45 - دیار کارون

 د منظوره مدیریت بحران در اهواز احداث می شودسالن چن ۸

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/16/1621080/8-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.yjc.ir/fa/news/6390119/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-8-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://www.khoozna.ir/view-74262-%DB%B8%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%20.html
http://www.deyarkaroon.ir/view-39923-%DB%B8%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%20.html
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 شهردار اهواز:

هواز از سوی میلیارد تومانی آالیندگی هوای ا 700عدم پرداخت سهم ساالنه 

 وزارت نفت

  1396دی  09شنبه  15:21 - موج

میلیارد تومانی شهر اهواز بابت  700شهردار اهواز از عدم پرداخت کامل و به موقع سهم 

به گزارش خبرگزاری موج،  آالیندگی و انتقال نفت از سوی وزارت مربوطه انتقاد کرد.

منصور کتانباف در دومین نشست شهرداران کالنشهرهای کشور در تهران با بیان این 

مطلب افزود: به رغم آنکه اهواز جزو بزرگترین شهرهای تولید کننده نفت در کشور است، 

اما این صنعت جز آلودگی هوا و مشکالت زیست محیطی امکان دیگری را برای ساکنان 

النشهر به ارمغان نیاورده است. وی ادامه داد: این در حالی است که قانون اعالم کرده که یک درصد از درآمد تولید به اهواز این ک

برسد اما در وزارت نفت این حق العمل کاری به مناطق نفت خیز و نه صرفا شهر اهواز داده می شود. شهردار اهواز با اشاره به 

میلیارد تومان  700تولید و انتقال نفت بیان کرد: سهم اهواز از آالیندگی تولید و انتقال نفت ساالنه سهم شهر اهواز از آالیندگی 

 میلیارد تومان آن محقق می شود. ... 2۸الی  27است که متاسفانه تنها حدود 

انتقال نفت از سوی وزارت بابت آالیندگی و  اهوازمیلیارد تومانی شهر  700از عدم پرداخت کامل و به موقع سهم  اهواز شهردار

در دومین نشست شهرداران کالنشهرهای کشور در تهران با بیان  کتانبافمربوطه انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری موج، منصور 

جزو بزرگترین شهرهای تولید کننده نفت در کشور است، اما این صنعت جز آلودگی هوا و  اهوازاین مطلب افزود: به رغم آنکه 

یست محیطی امکان دیگری را برای ساکنان این کالنشهر به ارمغان نیاورده است. وی ادامه داد: این در حالی است مشکالت ز

برسد اما در وزارت نفت این حق العمل کاری به مناطق نفت خیز و  اهوازکه قانون اعالم کرده که یک درصد از درآمد تولید به 

 اهوازاز آالیندگی تولید و انتقال نفت بیان کرد: سهم  اهوازبا اشاره به سهم شهر  وازاه شهردارداده می شود.  اهوازنه صرفا شهر 

میلیارد تومان آن محقق  2۸الی  27میلیارد تومان است که متاسفانه تنها حدود  700از آالیندگی تولید و انتقال نفت ساالنه 

ون هستیم. چرا که برای حل مشکالت مان همچون می شود. به گفته وی؛ شهرداری این کالنشهر تنها خواهان اجرای قان

 ریزگردها، حاشیه نشینی و ... باید منابع الزم را در اختیار داشته باشیم.

http://www.mojnews.com/fa/tiny/news-208983
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 شهردار اهواز:

دولت فکری به حال اهواز کند/ مشکالت شهر اهواز روز به روز در حال 

 افزایش است

  1396دی  09شنبه  13:15 - خبرگزاری فارس

روز به روز در حال افزایش است ،گفت:  با اشاره به اینکه مشکالت این شهر اهواز شهردار

ما خواهان آن هستیم که قانون اجرایی شود ولی متأسفانه این اتفاق نمی افتد سهم 

میلیارد تومان آن  27میلیارد تومان است که تنها 700در تولید نفت سالیانه  اهواز

 پرداخت می شود.

ف در دومین نشست به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس ، منصور کتان با

بزرگ ترین تولیدکننده نفت است  اهوازشهرداران کالنشهرهای کشور که صبح امروز در شهرداری تهران برگزار شد، گفت: شهر 

به جزء آالیندگی صنعت نفت هیچ آورده دیگری  اهوازهزار بشکه تولید نفت دارد. وی ادامه داد: در شهر  260و یک میلیون و 

اختصاص  اهوازن داشت: وزارت نفت مصوب کرده است که یک درصد از حق العمل های انجام شده به شهر وجود ندارد. وی بیا

نیز اشاره کرد و گفت: سهم ما از تولید نفت تنها آالیندگی  اهوازیابد که درصد بسیار کمی است. وی درباره آالیندگی های شهر 

سال در خصوص این آالیندگی ها پرداخت شود که هیچ وقت  میلیارد تومان در 700های خاص آن است که مقرر شده بود 

به دلیل ریزگردهای موجود بسیار افزایش  اهوازمیلیارد تومان دریافت نکرده ایم. وی بیان داشت: روزهای تعطیلی  27بیشتر از 

اگر دولت فکری به حال هستیم. وی گفت:  اهوازداشته است شاهد جمعیت شهر  اهوازیافته است و با آنکه بیشترین موالید را 

نکند وضعیت ما بدتر خواهد شد. وی با اشاره به اینکه ما خواهان اجرای قانون هستیم، گفت:  اهوازاستان خوزستان و شهر 

مشکالت ما روز به روز در حال افزایش است و قانون نیز اجرایی نمی شود. وی بیان داشت: امیدواریم این جلسات اثرگذار باشد 

سال اثرات جنگ را می توانید مشاهده کنید و حق  30هنوز پس از  اهوازصورت بگیرد. وی افزود: در شهر  اهوازهر و کمکی به ش

 این است که از شرایط موجود رهایی یابند. انتهای پیام/ اهوازمردم 

  سایت های دیگر:

 1396دی  09شنبه  13:16 - ایسنا

 نشست شهرداران کالنشهرهای کشور

 1396دی  11دوشنبه  11:00 - رهیاب

 شهردار اهواز:صنعت نفت جزء آالیندگی در اهواز هیچ آورده دیگری ندارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961009000963
https://www.isna.ir/photo/96100904658/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rahyabnews.com/fa/news/145907/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 1396دی  11دوشنبه  12:02 - بدر پرس
 شهردار اهواز:

 سهم اهواز از تولید نفت تنها آالیندگی های خاص آن است

 1396دی  12سه شنبه  1۸:37 - کیهان
 شهردار:

 ز از تولید نفت تنها آالیندگی های آن استسهم اهوا

http://badrpress.ir/fa/news/34872/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://kayhan.ir/fa/news/122635/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 شهردار اهواز:

 برای رسیدن به فضای مطلوب شهری از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد

  1396دی  09شنبه  07:06 - خبرگزاری فارس

شهردار اهوازگفت:خدمت به مردم وظیفه ماست و ما با بسیج تمامی امکانات در راستای 

 جلب رضایت شهروندان و ایجاد فضای شهری مطلوب از هیچ تالشی دریغ نخواهیم کرد

، منصور  اهوازبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی شهرداری 

اظهار داشت: در راستای ترویج فرهنگ خدمت رسانی و با هدف  اهواز شهردار کتانباف

دستیابی به شهری زیبا با استانداردهای مطلوب شهری و ارتقا کیفیت زندگی شهروندان 

، طرح خدمت رسانی ویژه به محالت شهر ششمین هفته خود را پشت سر گذاشت. وی افزود: با توجه به  اهوازدر کالنشهر 

م و مشکل ساز پدیده گرد و خاک و ریزگردها و در راستای ارتقاء بهداشت محیط و کاهش آلودگی های آلودگی هوا و معضل مه

ادامه داد: مجموعه خدمتگزار شهرداری  کتانبافزیست محیطی، لزوم اجرا و تداوم این طرح بیش از پیش حائز اهمیت است. 

شین آالت خود و با هدف حفظ سالمت عمومی و آراستگی و هر هفته روزهای پنجشنبه و جمعه با بکارگیری نیروها و ما اهواز

در خصوص محالتی که این  اهواز شهردارنظافت شهری تا رسیدگی کامل به تمامی محالت این طرح را در دستور کار خود دارد. 

ر منطقه یک: هفته تحت پوشش این طرح قرار گرفتند اظهار داشت: این هفته نیز کار خدمات رسانی و پاکسازی محالت شهر د

خیابان طالقانی تا پل سیاه و از سی متری تا رودخانه شرقی کارون، منطقه دو : کوی فرهنگیان و کوی کیانشهر، منطقه سه : 

کوی والیت و کوی منابع طبیعی، منطقه چهار : شهرک برق، منطقه پنج : کوی مالشیه، منطقه شش: کوی مندلی ، منطقه 

: کوی مهدیس اجرا شد. وی همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این محالت گفت: هفت: گوی طالقانی و منطقه هشت

فعالیتهای انجام شده در سطح محالت شهر شامل پاکسازی، شستشو و نظافت اساسی خیابان ها و معابر اصلی و همچنین پیاده 

زیع نهال برهان ، لگنوم وجمبو بین شهروندان ، رو ها، مبلمان و تاسیسات شهری ، رفع مشکالت محله ها، نخاله برداری، تو

هرس درختان و جمع آوری آن، رنگ آمیزی، لکه گیری اسفالت خیابان، رفت وروب و زباله گیری خیابانها، تسطیح و پاکسازی 

الب ، خیابانها، ترمیم و همسطح سازی منهول ها، خاک ریزی و تسطیح خیابان های منتهی به مدارس، ، الیروبی جویهای فاض

کفپوش زنی پیاده رو ها، امحا دیوار نویسی ها، رنگ آمیزی تابلوهای راهنمایی و نام خیابانها و ایستگاه های اتوبوس و همچنین 

ترمیم روکش آسفالت، افزایش مخازن جمع آوری زباله در پارک ها، تعویض و تنظیف سطل های پارکی، ترمیم و رنگ آمیزی 

خاطرنشان کرد: خدمت به مردم وظیفه ماست و ما با بسیج تمامی امکانات در راستای جلب  بافکتانسطل های پارکی می باشد. 

رضایت شهروندان و ایجاد فضای شهری مطلوب از هیچ تالشی دریغ نخواهیم کرد اما از شهروندان عزیز اهوازی نیز انتظار داریم 

http://khuzestan.farsnews.com/news/13961009000014


 

 

 

 

 

 

 

 

199 

 

  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

پاکیزگی شهر، شهرداری را یاری کنند زیرا همکاری و همراهی شهر را خانه خود بدانند و با رعایت اصول شهروندی و حفظ نظم و 

 و مشارکت شهروندان زمینه ساز پیشرفت و توسعه شهری است.
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 ن؛خوزستا

بازدید استاندار و مدیران ارشد استانی از طرح های در دست ساخت 

 اهواز+فیلم

  1396دی  0۸جمعه  12:55 - واحد مرکزی خبر

از طرحهای در حال  اهواز شهرداراستاندارخوزستان به همراه مدیران ارشد استانی و 

 ساخت در مرکز استان بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خوزستان، استاندار خوزستان در این دیدار که 

،اتوبان دسترسی به پل نهم و پل تقاطع  اهوازاز ساخت پل نهم ، تصفیه خانه شماره یک 

غیر هم سطح شهید بندر)چهار شیر ( بازدید کرد گفت سعی می کنیم این طرح های 

می شوند در بازه زمانی یک تا یکسال نیمسال آینده به بهره برداری  اهوازاه های ورودی شهر باتوجه به اینکه موجب گشایش در ر

برسند غالمرضا شریعتی افزود برای این طرحها تامین اعتبار شده و مجریان این طرح هاباید با شدت و تالش بیشتر ی این طرح 

 ها را به پایان برسانند دانلود کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

  یت های دیگر:سا

 1396دی  14پنجشنبه  14:04 - خوزنیوز

 تصاویر / افتتاح آزمایشگاه آب در تصفیه خانه شماره دو اهواز

http://www.iribnews.ir/fa/news/1968364/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
http://www.khouznews.ir/fa/news/158969/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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بازدید استاندار خوزستان از خط انتقال آب غدیر در تصفیه خانه آب شماره 

 یک اهواز

  1396دی  06چهارشنبه  11:35 - بدر پرس

ستای بازدید از خط انتقال آب غدیر واقع در تصفیه خانه دکتر غالمرضا شریعتی در را

، سرهنگ پیریایی رییس اهواز شهردار کتانبافبه همراه مهندس  اهوازآب شماره یک 

و جمعی از مسوولین وارد تصفیه خانه  اهواز، مدیرعامل شرکت آبفا  اهوازپلیس راهور 

 شدند

ازدید از خط انتقال آب غدیر به گزارش بدرپرس:دکتر غالمرضا شریعتی در راستای ب

،  اهواز، سرهنگ پیریایی رییس پلیس راهور اهواز شهردار کتانبافبه همراه مهندس  اهوازواقع در تصفیه خانه آب شماره یک 

و جمعی از مسوولین وارد تصفیه خانه شدند. پیرو فعال سازی طرح اتصال مخازن آب حصیرآباد به  اهوازمدیرعامل شرکت آبفا 

 750توسط این شرکت، آب غدیر از تصفیه خانه شماره یک با اجرای عملیات خط انتقال  اهوازب مناطق مرتفع شرق شبکه آ

میلی متر در راستای آبگیری مخازن حصیرآباد به سمت منابع کارون هدایت می گردد. گفتنی است مخازن آب حصیر آباد بیش 

در راستای رفع افت فشار  اهوازس کریمی به محض تصدی در شرکت آبفا از بیست سال بال استفاده مانده بودند و مهندس فردو

، ضمن دعوت از کارشناسان و ظرفیت های دانشگاهی راهکارهای اتصال این مخازن به شبکه اهوازآب شرب مناطق مرتفع شرق 

 آب مناطق یادشده را بررسی نمود و در حال حاضر روند اجرای طرح به سرعت در پیش است.

  دیگر: سایت های

 1396دی  06چهارشنبه  12:05 - تابا نیوز

 هم اکنون بازدید استاندار خوزستان از خط انتقال آب غدیر در تصفیه خانه آب شماره یک اهواز

 1396ی د 06چهارشنبه  12:16 - شوشان

 بازدید استاندار خوزستان از پروژه ها و تاسیسات آبفا اهواز

 1396دی  07پنجشنبه  09:43 - خوزنیوز

 آبفا اهوازبازدید استاندار خوزستان از پروژه ها و تاسیسات 

http://badrpress.ir/fa/news/34727/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://tabanews.ir/%D9%87%D9%85-%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7/
http://shooshan.ir/fa/news/82906/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D9%81%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://www.khouznews.ir/fa/news/158595/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D9%81%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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 شهردار اهواز:

 صددرصد هزینه های شهرداری از عوارض قانونی تامین میشود

  1396دی  05سه شنبه  1۸:52 - شوشان

: به جز سهم بسیار اندکی از برخی پروژه های کالن عمرانی، صددرصد هزینه کتانباف

 های شهرداری از عوارض قانونی تامین می شود.

در دیدار با غالمحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران  کتانبافشوشان : منصور 

با ابراز خرسندی از این دیدار اظهار داشت: وجود دانشگاه شهید چمران برای استان  اهواز

خوزستان در ابعاد مختلف علمی، نقش آن در دفاع مقدس و غیره مایه ی افتخار است. 

به اندازه ی اهمیت  اهواز، با بیان اینکه خوزستان و اهواز شهردارپرهیز کنیم. باید به داشته های خود افتخار کنیم و از تخریب آن 

و خوزستان را در حیات  اهوازشان دیده نشده اند، اظهار داشت: مطلبی که بارها خطاب به مسئولین گفته ام این است که نقش 

 اهوازدر دنیا شهری را نمی شناسم که مانند  و توسعه ی کشور ببینند و به همان میزان حق قانونی این استان اختصاص یابد.

روزانه بیش از یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت تولید کند، اما سوال اساسی اینجاست که عواید این کالنشهر از این حجم 

با بابت این موضوع است که در حال حاضر  اهوازمیلیارد تومان سهم آالیندگی شهر 700باالی تولید نفت کجاست حداقل 

پرداخت می شود. وی شهرداری را نهاد عمومی و  اهوازمیلیارد تومان به شهرداری 30دشواریها و چانه زنی فراوان، حداکثر 

غیردولتی خواند و اذعان داشت: به جز سهم بسیار اندکی از برخی پروژه های کالن عمرانی، صددرصد هزینه های شهرداری از 

 اهوازبه عنوان شهروندان یا ساکنین این شهر )که اینها دو مقوله متفاوت است( هزینه های  عوارض قانونی تامین می شود. لذا ما

در میان کالنشهر ها کمترین درآمد با فاصله ی زیاد را دارد  اهوازبا بیان این مطلب که شهرداری  کتانبافرا تامین می کنیم. 

اعتبارات برای مجموعه ی خود حتماً سهم آالیندگی شهرداری استانی خواسته ام که در اخذ -افزود: همیشه از مدیران دولتی

شود. سهمی که صرف نگهداشت و  اهوازرا پررنگ ببینند و بگیرند تا این اعتبارات به شهر بیاید و صرف عمران و آبادانی  اهواز

الیل متعددی دارای به د اهوازخاطرنشان کرد: شهر  اهواز شهردارتوسعه فضای زندگی همه ی ساکنین این شهر می شود. 

مشکالت زیادی در ادوار گذشته بوده و هست. این شهر به جز وسعت و جمعیت هیچ یک از شاخصه های یک کالنشهر را ندارد. 

عدم اخذ صحیح عوارض قانونی، ساخت و سازهای غیرمجاز و بدون پروانه، تصرفات غیرقانونی و غیره و عدم برخورد قانونی با 

مشکالت است که از ادوار قبل به ارث رسیده است. درآمدها و هزینه ها اصال همخوانی ندارد. در بسیاری  متخلفین از جمله این

از مناطق بدون کوچکترین درآمدی، ماهیانه هزینه های گزافی را صرفاً برای خدمات شهری و نگهداشت منطقه هزینه می کنیم. 

http://shooshan.ir/fa/news/82852/%D8%B5%D8%AF%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

هستند. اما با تمام این معضالت، مصمم هستیم به لطف خدا و  محالت کم برخورداری که از کوچکترین خدمات شهری محروم

با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به فضاهای آموزشی  اهواز شهرداراتحاد قصد داریم خدمت کنیم و تغییرات ایجاد کنیم. در ادامه 

تر قبل و بعد از آن کلیه م 30در ابعاد مختلف اظهار داشت: به معاونت حمل و نقل و ترافیک ابالغ شده که در محدوده ی 

فضاهای آموزشی اعم از مدارس، دانشگاهها و ...نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، عالئم ترافیکی، خط کشی، سرعتکاههای 

استاندارد و سایر موارد ایمنی و ترافیکی انجام شود. ضمن آنکه با تعامل می توانیم مشکالت دانشگاه شهید چمران را نیز برطرف 

. در این دیدار دکتر خواجه رییس دانشگاه شهید چمران نیز با ابراز خرسندی از این دیدار، مجموعه ی دانشگاههای شهید سازیم

هزار نفر شامل دانشجویان، اساتید و کادر اداری  26-25چمران و جندی شاپور را یک مجموعه بزرگ علمی با جمعیتی حدود

 و جبران عقب افتادگی ها هستند. اهوازسعه ی کالنشهر خواند که همه ی آنها مایل به مشارکت در تو
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 سکونت یک سوم جمعیت اهواز در مناطق حاشیه شهر

  1396دی  04دوشنبه  09:41 - باشگاه خبرنگاران

شهردار اهواز گفت: یک سوم جمعیت کالنشهر اهواز در مناطق کم برخوردار و حاشیه 

 ای زندگی می کنند.

در مناطق کم برخوردار و حاشیه  اهوازگفت: یک سوم جمعیت کالنشهر  اهواز شهردار

 ای زندگی می کنند.

http://www.yjc.ir/fa/news/6373903/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1
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 شهردار اهواز خبر داد:

 پاکسازی محالت بصورت هفتگی در سطح اهواز در حال انجام است

  1396آذر  07سه شنبه  11:53 - شوشان

 خبر داد. اهوازاز اجرای طرح پاکسازی محالت به صورت هفتگی در سطح شهر  اهواز شهردار کتانبافمنصور 

غاز شده است و طی آن شهرداری وی با اعالم این مطلب افزود: این طرح بصورت خدمت جهادی و هفتگی در سطح محالت شهر آ

کفت:  کتانبافهای مناطق موظفند نسبت به پاکسازی فضای سبز، خیابانها و معابر از نخاله ها و پسماندها اقدام کنند. منصور 

این طرح به منظور ارائه خدمات اولیه شهری و پاکیزگی محل سکونت و تردد شهروندان و رسیدگی به وضعیت ظاهری محالت 

به تشریح اقدامات انجام  اهواز شهرداردر روز جمعه هر هفته بصورت کلی و در هر محله از سطح نواحی منطقه درحال اجراست. 

صبح امروز همکاران ما در خدمات شهری مناطق با بکارگیری نیروی انسانی و کلیه  شده پرداخت و افزود: به همین منظور

تجهیزات.کار پاکسازی گروهی.شستشوی جداول.جمع آوری زباله و نخاله ساختمانی.جمع آوری مازاد هرس کاری و جمع آوری 

تصریح کرد: در اجرای این طرح  کتانباف نخاله ها و زواید ی چون پایه های فرسوده برق و ماشین های فرسوده را آغاز کردند.

در تالش است ضمن ارتقا کیفیت محیط شهری، آراستگی و نظافت شهری.ارائه خدمات مطلوبتر و  اهوازمجموعه شهرداری 

همچنین حفظ سالمت عمومی و نشاط اجتماعی را در فضای عمومی سطح مناطق به شهروندان هدیه دهد. وی ضمن یادآوری 

ح پاکسازی محالت به شکل مستمر هر هفته در یک محله ادامه خواهد داشت، از شهروندان درخواست کرد تا این مطلب که طر

 پس از پاکسازی های کلی هر محله با حفظ نظم عمومی.شهرداری را برای داشتن شهری زیبا و پاکیزه یاری کنند.

http://shooshan.ir/fa/news/81244/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 معاون شهردار اهواز:

 جمع آوری، تفکیک و ساماندهی متکدیان در سطح اهواز ادامه دارد

  1396آذر  05یکشنبه  02:43 - خبرگزاری تسنیم

از ادامه روند جمع آوری، تفکیک و  اهواز شهردارمعاون فرهنگی و امور اجتماعی 

 ساماندهی متکدیان در این کالنشهر خبر داد.

اظهار داشت: اردوگاه آسیب  اهوازامیر آهن جان در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در 

گان اجتماعی زیر نظر مدیریت اجتماعی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری دید

افرادی را که در سطح شهر اقدام به تکدی گری و مخدوش کردن چهره شهر می  اهواز

 22کنند را از سطح معابر جمع آوری می کند. وی در همین ارتباط توضیح داد: به منظور تفکیک و ساماندهی در هفته گذشته 

فر متکدی از سوی اکیپ جمع آوری متکدیان زیر نظر مدیریت اجتماعی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهردای جمع آوری ن

با بیان اینکه متکدیان جمع آوری شده از سطح معابر شهر به اردوگاه آسیب  اهواز شهردارشد. معاون فرهنگی و امور اجتماعی 

نفر مرد هستند. وی اضافه  1۸منتقل شدند، عنوان کرد: از این تعداد متکدی جمع آوری شده  اهوازدیدگان اجتماعی شهرداری 

زن وجود دارد که به اردوگاه آسیب دیدگان اجتماعی  4 اهوازکرد: همچنین در بین متکدیان جمع آوری شده از سطح معابر شهر 

ره به ادامه روند جمع آوری متکدیان از معابر شهر تصریح انتقال یافتند. آهن جان در ادامه سخنان خود با اشا اهوازشهرداری 

به صورت موقت نگهداری می شوند.  اهوازنفر متکدی در اردوگاه آسیب دیدگان اجتماعی شهرداری  46کرد: در حال حاضر 

اشاره کرد  زاهوادر بخش دیگری از سخنان خود به علت حضور متکدیان در شهر  اهواز شهردارمعاون فرهنگی و امور اجتماعی 

 زن با اخذ تعهد کتبی از این مرکز نگهداری ترخیص شدند. انتهای پیام/ 2مرد و  21و گفت: همچنین در هفته گذشته 

  سایت های دیگر:

 1396آذر  05نبه یکش 05:29 - فانوس

 جمع آوری، تفکیک و ساماندهی متکدیان در سطح اهواز ادامه دارد

 1396آذر  05یکشنبه  14:01 - باشگاه خبرنگاران

 تداوم جمع آوری متکدیان در اهواز

 1396آذر  11شنبه  13:25 - بدر پرس

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/05/1584266/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AA%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://fanousnews.ir/Content/Detail/86878/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AA%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.yjc.ir/fa/news/6337551/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%E2%80%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://badrpress.ir/fa/news/33849/%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%8A-65-%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%AF%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D9%83%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA


 

 

 

 

 

 

 

 

207 

 

  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 ذشتمتکدی در هفته ای که گ 65آهن جان خبرداد:جمع آوری 

 1396آذر  26یکشنبه  11:5۸ - تابناک خوزستان

 متکدی از سطح شهر در هفته گذشته 15جمع آوری 

http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/539628/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-15-%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
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 نشست معاون امور اجتماعی وفرهنگی شهردار اهواز با فعالین محیط زیست

  1396آبان  29دوشنبه  09:44 - شوشان

اجتماعی وفرهنگی شهردار اهواز با فعالین محیط زیست وبه منظور  نشست معاون امور

ارائه طرح احیای فضای سبز شهر اهواز برگزار شد. به گزارش سایت شهرداری اهواز ، 

در نشستی با حضور امیر آهن جان معاون اموراجتماعی وفرهنگی شهردار اهواز و الهام 

رایی حل مشکل ریزگردها در جعفرزاده از فعاالن محیط زیست در خصوص طرح اج

استان خوزستان و احیای فضای سبز شهر اهواز بحث و تبادل نظر شد. در این جلسه 

جعفر زاده که موفق به کشف ترکیب جدید فناوری تولید کودهای آلی شده است این طرح را در قالب یک ایده شهروندی به 

ا با همکاری سازمانهای ذیربط بر روی فضای سبز اهواز اجرایی شود. معاونت اموراجتماعی وفرهنگی شهرداری اهواز ارائه داد ت

در این طرح با تولید کودهای آلی ورمی کمپوست با استفاده از میکروبها و قارچهای سودمند می توان با سست نمودن ملکولهای 

شد طولی و عرضی گیاه و در خاک و سهولت وارد شدن ترکیبات معدنی و آلی به ریشه و استحکام ریشه در خاک ، افزایش ر

نهایت احیای فضای سبز در مدت کوتاه را دنبال نمود. اجرای این طرح می تواند هم در جهت مقابله با ریزگردها و هم احیای 

آبان ماه در معاونت  24فضای سبز شهری و کمربند سبز شهر اهواز موثر باشد. شایان ذکر است که این جلسه ظهر چهارشنبه 

 ی وفرهنگی شهرداری اهواز برگزار شد. ...اموراجتماع

 اهوازبا فعالین محیط زیست وبه منظور ارائه طرح احیای فضای سبز شهر  اهواز شهردارنشست معاون امور اجتماعی وفرهنگی 

و  ازاهو شهردار، در نشستی با حضور امیر آهن جان معاون اموراجتماعی وفرهنگی  اهوازبرگزار شد. به گزارش سایت شهرداری 

الهام جعفرزاده از فعاالن محیط زیست در خصوص طرح اجرایی حل مشکل ریزگردها در استان خوزستان و احیای فضای سبز 

بحث و تبادل نظر شد. در این جلسه جعفر زاده که موفق به کشف ترکیب جدید فناوری تولید کودهای آلی شده است  اهوازشهر 

ارائه داد تا با همکاری سازمانهای  اهوازه معاونت اموراجتماعی وفرهنگی شهرداری این طرح را در قالب یک ایده شهروندی ب

اجرایی شود. در این طرح با تولید کودهای آلی ورمی کمپوست با استفاده از میکروبها و قارچهای  اهوازذیربط بر روی فضای سبز 

ت معدنی و آلی به ریشه و استحکام ریشه در خاک سودمند می توان با سست نمودن ملکولهای خاک و سهولت وارد شدن ترکیبا

، افزایش رشد طولی و عرضی گیاه و در نهایت احیای فضای سبز در مدت کوتاه را دنبال نمود. اجرای این طرح می تواند هم در 

این جلسه ظهر موثر باشد. شایان ذکر است که  اهوازجهت مقابله با ریزگردها و هم احیای فضای سبز شهری و کمربند سبز شهر 

 برگزار شد. اهوازآبان ماه در معاونت اموراجتماعی وفرهنگی شهرداری  24چهارشنبه 

http://shooshan.ir/fa/news/80895/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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شهردار اهواز: یک ریال عوارض آالیندگی به بزرگ ترین تولیدکننده نفت 

 کشور نمی دهند

  1396آبان  23سه شنبه  1۸:43 - کیهان

بزرگ ترین تولیدکننده نفت کشور است اما حتی یک ریال هم پول آالیندگی نفت به آن تعلق نمی  اهوازگفت:  اهواز شهردار

 گیرد.

در مجلس شورای  اهوازو نماینده  اهوازانی شورای شهر در نشست با اعضای کمیسیون عمر کتانبافخبرنگار کیهان: منصور  -اهواز

سال از کلید خوردن پروژه  12اسالمی در محل ستاد فرماندهی قرارگاه کربال اظهار کرد: جای تاسف دارد که با وجود گذشت 

توان این پروژه را نتوانستیم حتی بخشی از آن را راه اندازی کنیم. در حال حاضر شرایط به گونه ای است که می  اهوازمتروی 

درصد خط یک قطار شهری  50کیلومتر راه اندازی کرد که معادل  23از ایستگاه میدان فرودگاه تا ایستگاه فلکه ساعت به طول 

میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم افزود: اگر اوراق مشارکت برای تکمیل  600است. وی با بیان اینکه برای این کار حداقل به حدود 

 اهواز شهردارمیلیارد تومان مبلغ این اوراق را داشتیم.  300این پروژه تا مرداد ماه به تصویب شورای شهر می رسید االن  فاز یک

گفت: پیمانکار مجدانه پای کار آمده است و کارگاه پروژه را هم فعال کرده و در حال ریل گذاری و تعمیر دستگاه حفار 

خطاب به  کتانبافماه آتی، حرکت به سمت ایستگاه میدان دانشگاه شروع شود. ( هستند و امیدواریم ظرف سه TBMتونل)

میلیارد تومان اوراق مشارکت  300در مجلس شورای اسالمی گفت: از شما می خواهیم بحث  اهوازهمایون یوسفی، نماینده مردم 

ر به طور ویژه پیگیری کنید. وی تاکید را از طریق بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشو اهوازپروژه قطار شهری 

ما و مصوب است نیز هنوز تخصیص داده نشده که درخواست  96میلیارد تومان اسناد خزانه که جزو اعتبارات  56کرد: همچنین 

رماه و ظرف میلیارد تومان تا قبل از آذ 56داریم این موضوع را هم یا از طریق آقای نوبخت یا وزیر کشور و... پیگیری کنید تا این 

تصریح کرد: از یک ماه گذشته چرخ این پروژه به حرکت درآمده است و ادامه این  اهواز شهردارچند روز آینده تخصیص یابد. 

کیلومتر از پروژه بهره برداری شود باید این مبالغ  9ماه دیگر همین  24یا  20حرکت بسته به تزریق پول است و اگر بخواهیم تا 

میلیارد این رقم  70خاطرنشان کرد: هزار میلیارد تومان کف سهم استان از آالیندگی نفت است که  تانبافکرا پرداخت کنیم. 

 است که اگر همین پول را به ما بدهند خط یک مترو که هیچ بلکه خط دو، سه و چهار و پنج مترو هم راه می افتد. اهوازسهم 

http://kayhan.ir/fa/news/118814/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
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 پروژه های عمرانی نیمه فعال شهر اهواز مجدد فعال شدند

  1396آبان  23سه شنبه  14:36 - ایرنا

گفت: پروژه های شاخص بخش عمرانی  اهواز رشهردامعاون فنی و عمرانی  -ایرنا  - اهواز

شامل قطار شهری، پروژه شهید بندر، پل والیت، کوی زردشت و اصالح جاده  اهواز

و تامین منابع مالی  اهواز شهردارساحلی شرقی که تقریبا غیر فعال بودند با پیگیری 

 مورد نیاز مجدد فعال و اجرایی شدند.

ایرنا درخصوص آخرین وضعیت پروژه های  محمد صفری سه شنبه در گفت و گو با

است که تالش می کنیم تا پایان  اهوازعمرانی شهر افزود: پروژه شهید بندر پس از قطار شهری مهم ترین پروژه عمرانی شهر 

 درصد کل پروژه است به بهره برداری برسانیم. وی گفت: این پروژه هم اکنون درچهار 50امسال گام نخست آن را که بیش از 

بخش کوله و رمپها، عرشه، جابجایی شبکه برق فشار قوی و رفع معارض که عمده آنها در طول یکماه گذشته بر طرف شده در 

با اشاره به اختصاص منابع مالی الزم به این پروژه افزود: این امر سرعت  اهواز شهردارحال فعالیت است. معاون فنی و عمرانی 

به طور قطع ما را نسبت به تحقق برنامه های از پیش تعریف شده امیدوارتر خواهد کرد. تقاطع انجام پروژه را دو چندان کرده و 

میلیارد  600کیلومتر پل سازی با  5/1بزرگترین تقاطع غیر همسطح جنوب ایران است که  اهوازغیر همسطح شهید بندر در 

صوص پروژه تقاطع غیر همسطح کوه گلف گفت: ریال صورت می گیرد. وی همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خ

پروژه کوه گلف در بخش های مختلف کاری از جمله احداث دیوار بتنی در مسیر کوی رمضان، پل والیت و پل شهیدان خادم 

سیدالشهدا از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار بوده و جزو پروژه هایی است که برای دهه مبارک فجر هدف گذاری شده که 

طرف کوه شکافته شده و قرار است در این پروژه  2اریم در موعد مقرر به بهره برداری برسد. صفری ادامه داد: هم اکنون امیدو

نیز با احداث )گلدان های انبوه گل( نسبت به زیباسازی حاشیه کوه اقدام شود. وی از این پروژه به عنوان فعالیتی کاربردی و 

و ایجاد جاذبه شهری یاد کرد. پروژه پل والیت نیز یکی از راه کار های حل مشکل ترافیک گره گشا برای رفاه عموم شهروندان 

است و مسیر این پروژه از جاده خرمشهر شروع و تا جاده ماهشهر پایان می یابد و بدین ترتیب مسیر تقاطع جاده خرمشهر،  اهواز

ل پنجم، بلوار جمهوری، بلوار جواد االئمه )ع(، پل شهید متری کوی علوی، مسیر خیابان انوشه، میدان دانشگاه، پ 6۸خیابان 

هاشمی، میدان لوله سازی و کوی رمضان را در برگرفته و پس از عملیات برش تپه های گلف، در مسیر ورودی جاده ماهشهر به 

ه است. برنامه ریزی برای به پایان می رسد که تاکنون تنها بخشی از کار تا رسیدن به منطقه پادگان سپاه )گلف( انجام شد اهواز

همچنین در خصوص تقاطع غیر همسطح کوی  اهواز شهردارآغاز شده است. معاون فنی و عمرانی  73اجرای این پروژه از سال 

زردشت نیزگفت: با وجود انعقاد قرارداد، این پروژه غیرفعال بود اما با وجود معارضان بسیار زیاد به ویژه در زمینه طرح لوله آب 

، برق منطقه ای و سایر تاسیسات، آن را فعال کنیم و احداث مسیر موقت یا اهوازو تاسیسات شرکت آب و فاضالب، برق غدیر 

انحرافی این پروژه نیز در حال انجام است و عملیات ساخت زیرگذر آن نیز درآینده ای نزدیک آغاز می شود. وی همچنین با 

http://www.irna.ir/khuzestan/fa/News/82730500/
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اظهارکرد: قرارداد این پروژه  اهوازمسطح میدان انتهای خیابان امام خمینی)ره( اشاره به عملیات طراحی و تکمیل تقاطع غیر ه

نهایی شده و پس از تجهیز کارگاه ،کلنگ این پروژه در روزهای آینده به زمین زده می شود. وی گفت: مراحل نهایی جاده ساحلی 

شایی این مسیر و احداث مسیر زرگان و کوی ملت نیز در حال اتمام است که امیدوارم با بازگ اهوازپارک شهروند به پل نهم 

است را در اولویت قرار دهیم. صفری، در خصوص یکی دیگر از پروژه های  اهوازبتوانیم جاده ساحلی شرقی که از ضروریات شهر 

ه و هم روز گذشته پیشرفت خوبی داشت 50نیز افزود: مسیر ورودی به صنف بنکداران در حاشیه راه آهن در  اهوازشهرداری 

اکنون به مرحله بیس رسیده است. احداث این مسیر برای ورود به مجموعه بنکداران با هماهنگی اداره راه آهن، آب و فاضالب 

ادامه داد: احداث مسیر  اهواز شهردارو سایر دستگاه ها در حال تکمیل است و بزودی آسفالت می شود. معاون فنی و عمرانی 

غربی پل ششم هم یکی از پروژه های تقریبا تعطیل بود. عملیات زیر سازی احداث دیوار و مسیر حد فاصل بلوار آریا تا بلوار 

نخلستان نیز به مرحله بیس رسیده و هم اکنون نیز جدولکاری آن در حال انجام است و در روزهای آینده آسفالت آن انجام می 

تماس بی واسطه  newsroom@irna.irخبرنگار: ندا رضاپور ** انتشار دهنده: عبدالحمید راجی ارتباط با سردبیر  6037شود. 

 با مسئولین

  سایت های دیگر:

 1396آبان  23سه شنبه  16:23 - شهردار آنالین

 وژه های عمرانی نیمه فعال شهر اهوازفعال شدن پر

http://www.shahrdaronline.com/view-44203.html
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احداث شهرک سالمت اهواز زمینه ساز توسعه متوازن شهر و ایجاد اشتغال 

 است

  1396آبان  23سه شنبه  0۸:09 - ایرنا

از رایزنی برای ساخت شهرک سالمت با یک سرمایه گذار  اهواز شهردار -ایرنا  - اهواز

گامی در جهت توسعه متوازن شهر و  اهوازخبر داد و گفت: احداث شهرک سالمت در 

 ایجاد اشتغال است.

نصب دوشنبه در صحن علنی شورای شهر پنجم افزود:  کتانبافبه گزارش ایرنا منصور 

هکتار مذاکره  10با یک سرمایه گذار درخصوص احداث شهرک سالمت به مساحت 

ود: این شهرک ظرفیت خوبی برای جذب بیمار از شده است. وی با اشاره به اینکه سرمایه گذار در حال بررسی طرح است افز

سایر استان ها و حتی کشورهای مجاور است. وی افزود: اگرچه با این سرمایه گذار به صورت انحصاری وارد مذاکره شده ایم اما 

ه زمین و نصب گفت: تهی کتانبافبه صورت انحصاری قرارداد بسته نمی شود و طرح نهایی از طریق فراخوان انتخاب می شود. 

صدور پروانه برعهده شهرداری و احداث این شهرک با سرمایه گذار است و در نهایت هرکدام به نسبت آورده سهم می برند. قرار 

هکتار در منطقه کیانشهر با مشارکت بخش خصوصی ساخته شود. به گفته مسئوالن با راه  10در  اهوازاست شهرک سالمت 

با نرخ های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، از امکانات فوق العاده درمانی  اندازی این شهرک مردم می توانند

خبرنگار: ندا رضاپور ** انتشار دهنده: عبدالحمید راجی ارتباط با سردبیر  6037شهرک سالمت استفاده کنند. 

newsroom@irna.ir تماس بی واسطه با مسئولین 

  سایت های دیگر:

 1396آبان  23سه شنبه  09:42 - روزنامه بازار کار

 ال استاحداث شهرک سالمت اهواز زمینه ساز توسعه متوازن شهر و ایجاد اشتغ

http://www.irna.ir/khuzestan/fa/News/82729683/
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/295926/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ان تصمیم به شهردار اهواز در گفتگو با شوشان: انتقال تعدادی از ساکنان منبع آب قطعی شد / راه و شهرسازی و مدیریت بحران است

 جابجایی ساکنان منطقه گرفتند / اهالی منبع آب سکونت در شهر رامین را بر شیرین شهر ترجیح دادند

 اسکان ساکنان مناطق پرخطر منبع آب در شهر رامین

  1396آبان  22دوشنبه  22:27 - شوشان

شهردار اهواز در گفتگو با شوشان در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته توسط 

شهرداری برای اسکان ساکنان مناطق پرخطر منبع آب اظهار کرد: برای انتقال تعدادی 

از ساکنان این مناطق هماهنگی هایی صورت گرفته و اقدامات الزم انجام شده است. 

، استاندار برای ساماندهی کل منطقه منبع آب وی ادامه داد: پس از اتمام ایام اربعین

جلساتی خواهد داشت. منصور کتانباف در واکنش به این موضوع که بنا به گفته یکی از 

اعضای شورای شهر انتقال ساکنان صورت نگرفته است، عنوان کرد: انتقال تعدادی از ساکنان منبع آب قطعی شد که این افراد 

اکنون ساکن شهر رامین هستند. وی با بیان این که مسئله چادرنشینان منبع آب حل شده است،  اماکن خود را تحویل گرفته و

گفت: این مسئله جزو حیطه وظایف راه و شهرسازی است و در این خصوص اقدامات الزم را برای رفع این مشکل انجام داده 

بیان کرد: این سکونت گاه های پرخطر، قابلیت اسکان است. کتانباف با اشاره به لزوم جابجایی ساکنان مناطق پرخطر منبع آب 

ندارند به همین دلیل راه و شهرسازی و مدیریت بحران استان تصمیم به جابجایی ساکنان این منطقه گرفتند. وی ادامه داد: با 

جود مشکالت موجود، همکاری عده ای از اهالی مناطق پرخطر منبع آب، تعدادی از واحدها در شهر رامین تحویل داده شد و با و

این افراد ساکن شدند. شهردار اهواز با بیان این که سکونت در شهر رامین خواسته خود این تعداد افراد بوده است، یادآور شد: 

اهالی مناطق پرخطر منبع آب سکونت در شهر رامین را بر شیرین شهر ترجیح دادند لذا با هماهنکی های صورت گرفته، اجازه 

شهر به آن ها داده شد. کتانباف به لزوم مدیریت مناطق پرخطر شهری اشاره کرد و اذعان داشت: به زودی در  سکونت در این

خانوار ساکن مناطق بحرانی تصمیم گیری می شود و مجموعه یک هزار هکتار متعلق به منابع طبیعی  ۸4خصوص انتقال نزدیک 

یدا کند. شهردار اهواز در خصوص این که آیا هزینه زیرساخت ها از به محیطی تفرجی تبدیل شود و کاربری ای به جز اسکان پ

جمله برق، آب و گاز بر عهده ساکنان منبع آب است، عنوان کرد: اهالی منبع آب پس از بازدید از شهر رامین و شیرین شهر، 

این ارگان باید در این زمینه سکونت در رامین را پذیرفتند؛ با این حال تکمیل زیرساخت ها در حوزه راه و شهرسازی است و 

 توضیح دهد. ...

http://shooshan.ir/fa/news/80708/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
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در گفتگو با شوشان در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری برای اسکان ساکنان مناطق پرخطر  اهواز شهردار

است.  منبع آب اظهار کرد: برای انتقال تعدادی از ساکنان این مناطق هماهنگی هایی صورت گرفته و اقدامات الزم انجام شده

در  کتانبافوی ادامه داد: پس از اتمام ایام اربعین، استاندار برای ساماندهی کل منطقه منبع آب جلساتی خواهد داشت. منصور 

واکنش به این موضوع که بنا به گفته یکی از اعضای شورای شهر انتقال ساکنان صورت نگرفته است، عنوان کرد: انتقال تعدادی 

شد که این افراد اماکن خود را تحویل گرفته و اکنون ساکن شهر رامین هستند. وی با بیان این که  از ساکنان منبع آب قطعی

مسئله چادرنشینان منبع آب حل شده است، گفت: این مسئله جزو حیطه وظایف راه و شهرسازی است و در این خصوص 

به لزوم جابجایی ساکنان مناطق پرخطر منبع آب بیان با اشاره  کتانبافاقدامات الزم را برای رفع این مشکل انجام داده است. 

کرد: این سکونت گاه های پرخطر، قابلیت اسکان ندارند به همین دلیل راه و شهرسازی و مدیریت بحران استان تصمیم به 

از واحدها در جابجایی ساکنان این منطقه گرفتند. وی ادامه داد: با همکاری عده ای از اهالی مناطق پرخطر منبع آب، تعدادی 

با بیان این که سکونت در شهر  اهواز شهردارشهر رامین تحویل داده شد و با وجود مشکالت موجود، این افراد ساکن شدند. 

رامین خواسته خود این تعداد افراد بوده است، یادآور شد: اهالی مناطق پرخطر منبع آب سکونت در شهر رامین را بر شیرین 

به لزوم مدیریت  کتانبافهماهنکی های صورت گرفته، اجازه سکونت در این شهر به آن ها داده شد.  شهر ترجیح دادند لذا با

خانوار ساکن مناطق بحرانی تصمیم  ۸4مناطق پرخطر شهری اشاره کرد و اذعان داشت: به زودی در خصوص انتقال نزدیک 

ی تفرجی تبدیل شود و کاربری ای به جز اسکان پیدا گیری می شود و مجموعه یک هزار هکتار متعلق به منابع طبیعی به محیط

در خصوص این که آیا هزینه زیرساخت ها از جمله برق، آب و گاز بر عهده ساکنان منبع آب است، عنوان  اهواز شهردارکند. 

میل زیرساخت ها کرد: اهالی منبع آب پس از بازدید از شهر رامین و شیرین شهر، سکونت در رامین را پذیرفتند؛ با این حال تک

 در حوزه راه و شهرسازی است و این ارگان باید در این زمینه توضیح دهد.
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 بازدید شهردار اهواز از گلزار شهدای اهواز

  1396آبان  22دوشنبه  21:05 - عصر اهواز

خدمت رسانی به شهروندان و خانواده های داغدیده و باالخص خانواده های معظم شهدا 

 و ایثارگران باید اولویت کاری سازمان آرامستانها باشد.

 کتانباف منصور پنجشنبه روز صبح –امتیاز خبر: از تعداد رای دهندگان عصراهواز 

واقع  اهوازآرامستان قدیمی با حضور در گلزار شهدا از قطعات و همچنین  اهواز شهردار

ضمن تاکید به افزایش روشنایی  اهواز شهرداردر پشت ترمینال قدیم آبادان بازدید کرد. 

و جدول بندی آرامستان قدیمی گفت: خدمت رسانی به شهروندان و خانواده های داغدیده و باالخص خانواده های معظم شهدا 

دستور داد که نسبت به هرس، پاکسازی  اهواز شهردارانها باشد. در پایان این بازدید و ایثارگران باید اولویت کاری سازمان آرامست

 Asr Ahwaz News Agency 5.0 و نظافت آرامستان جدید صابئین واقع در بعد از باغ فردوس اقدامات الزم انجام شود. 

35 Google | Google+ 

http://asrahwaz.ir/fa/news/52318/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88.html


 

 

 

 

 

 

 

 

216 

 

  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 شهردار اهواز:

 شهرک سالمت در اهواز احداث می شود

  1396آبان  22دوشنبه  19:43 - خبرگزاری تسنیم

 از ساخت شهرک سالمت در این کالنشهر خبر داد. اهواز شهردار

در یازدهمین جلسه شورای شهر  کتانباف، منصور  اهوازبه گزارش خبرگزاری تسنیم از 

در تاالر اجتماعات این شورا با تسلیت جان باختن هموطنانمان در زلزله کرمانشاه  اهواز

اظهار داشت: در این زلزله تعدادی از هموطنان جان باختند تعدادی مجرح شدند و افراد 

های امدادی از همان لحظات  زیادی نیز نیازمند کمک هستند که خوشبختانه دستگاه

برای کمک به زلزله زدگان خبر داد  اهوازنخست پای کار آمدند و امداد رسانی را آغاز کردند. وی در ادامه از آمادگی شهرداری 

یم. و تصریح کرد: این آمادگی را داریم که در صورت فراخوان امکانات امدادی را در اختیار زلزله زدگان استان کرمانشاه قرار ده

در ادامه سخنان خود به موضوع شهرک سالمت اشاره کرد و در همین ارتباط توضیح داد: از سال های بسیار دور  اهواز شهردار

راه اندازی شود، همه برای احداث آن در کیانشهر توافق دارند زیرا بخشی از  اهوازموضوعی مطرح بود که شهرک پزشکان در 

روز گذشته مذاکراتی را با یک سرمایه  10ست که این ظرفیت وجود دارد. وی اضافه کرد: در زمین های آن در اختیار شهرداری ا

تصریح کرد: قرار شد برای احداث این  کتانبافهکتار شهرک سالمت ایجاد شود.  10گذار انجام دادیم که در زمینی به وسعت 

زده شود که وی نیز قبول کرد. وی در همین ارتباط توضیح شهرک سرمایه گذار طرحی را آماده کند و به ما ارائه دهد تا فراخوان 

داد: پس از تصویب طرح در شورای شهر فراخوان ساخت شهرک اعالم می شود که آورده شهرداری پروانه ساخت و زمین و آورده 

ماه آینده طرح اولیه  2با بیان خاطرنشان کرد: امیدواریم در  اهواز شهردارسرمایه گذار نیز سرمایه و ساخت و ساز شهرک است. 

آماده شود زیرا این طرح، طرحی نیست که سریع طراحی و انجام شود. وی تاکید کرد: انجام این کار، نیازمند سرمایه خیلی 

زیادی است که سرمایه گذار اعالم کرد این سرمایه را دارد، امیدواریم این کار انجام شود تا مرکز درمانی برای هموطنان و 

به بیان مزیت های ساخت شهرک سالمت پرداخت و عنوان کرد: با ساخت این شهرک عالوه  کتانبافیه شود. کشورهای همسا

بر اینکه دسترسی مردم به مراکز و امکانات درمانی بیشتر می شود ترافیک برخی از مناطق شهر که به خاطر حضور پزشکان زیاد 

برای احداث شهرک سالمت بستر را آماده می کنیم و آمادگی  اهوازی است نیز کاهش می یابد. وی عنوان کرد: به عنوان شهردار

 داریم که این کار انجام شود. انتهای پیام/

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/22/1573091/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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  سایت های دیگر:

 1396آبان  24چهارشنبه  09:36 - شعار سال

 شهرک سالمت در اهواز احداث می شود

http://shoaresal.ir/fa/news/92657/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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تاکید شهردار اهواز بر بازسازی سواحل کارون بعنوان بزرگترین تفرجگاه 

 شهروندان

  1396آبان  22دوشنبه  16:20 - تابناک خوزستان

دانست بر بازسازی و  اهوازسواحل کارون را بزرگترین تفرجگاه مردم در  اهواز شهردار

 تاکید کرد. اهوازتوسعه سواحل این رودخانه در حریم 

سواحل کارون را بزرگترین  کتانبافبه گزارش تابناک خوزستان، در این جلسه منصور 

کیلومتر سواحل موجود که  24دانست و گفت: عالوه بر بازسازی  اهوازتفرجگاه مردم در 

کیلومتر به  10باید تا بهمن ماه امسال به اتمام برسد، باید ساحل سازی را به میزان 

کیلومتر دیواره های  10ان و از سوی دیگر به سمت کوت عبداهلل گسترش دهیم. ضمن اینکه در هر طرف باید سمت ویس و زرگ

فرصت خوبی است که باید از آن بهره ببرند. همه ی امکانات  اهوازساحلی را احداث کنیم. وی افزود: وجود رودخانه کارون برای 

سرویس های بهداشتی، تجهیزات بازی و تندرستی و غیره باید آماده ی  پارکهای ساحلی از قبیل نمازخانه ها، روشنایی ها،

استفاده ی شهروندان باشد و اصل نگهداری باید جدی گرفته شود. وی ضمن قدردانی از زحمات مجموعه ی خدمات شهری 

ا وضعیت ایده آل فاصله روز گذشته چهره ی شهر بویژه معابر اصلی تغییر کرده اما ت 50اظهار داشت: به همت این مجموعه، در 

یا فضای مجازی به  137ی زیادی داریم. وی بر پیگیری در خواستهای مردم از مناطق مختلف شهر که از طریق پیام سامانه 

صورت ویدیو و عکس مشکالتشان را مطرح می کنند تاکید کرد و گفت: این موارد باید در کمترین زمان ممکن رسیدگی شوند 

همچنین دستور  اهواز شهردارقادر به انجام این مهم خواهیم بود.  اهوازوعه ی خادم و پاکدست شهرداری و مطمئن هستم با مجم

داد: در هنگام بارندگی همه ی عوامل و نیروهای نواحی و خدمات شهری در محل های خود حاضر باشند و تا حد توان برای 

رگانهای خدمات رسان به یاری مردم بشتابند. وی از مدیران شهرداری مقابله با آبگرفتکی احتمالی با همکاری شرکت آبفا و سایر ا

در  کتانبافخواست موضوع شهردار شب جدی گرفته شود و همکاری الزم با وی برای مقابله با مشکالت احتمالی صورت گیرد. 

وظیفه ما "ی اخیر تاکید کرد پایان با استناد به سخنان اخیر وزیر کشور و خطاب به مدیران نواحی گفت: وزیر کشور در جلسه 

که این سخن وی خطاب به بنده و همه ی شما مدیران  "رعایت قانون است و شهردار نیز باید حریت و شجاعت داشته باشد

نواحی است که به تعبیری مدیر ناحیه هستید. وی خطاب به مدیران نواحی گفت: از امروز اختیارات شما به تناسب مسئولیت 

ده دارید افزایش می یابد و همه معاونین شهردار، مدیران مناطق و زیرمجموعه های آنان با شما همکاری سنگینی که به عه

روزبروز بهتر شود تا هر کسی وارد شهر می شود تغییرات مثبت را احساس کند.  اهوازخواهند کرد. امیدوارم وضعیت کالنشهر 

در ایام اربعین حسینی در مرز چذابه تقدیر و تشکر کرد. در  اهوازری در پایان از خدمات پرسنل و مجموعه شهردا اهواز شهردار

ادامه این جلسه فتح اله حاجتی رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر نیز در سخنانی ضمن تسلیت ایام اربعین 

http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/523877/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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مان و سالمت خادم مردم بوده حسینی از تالشهای پرسنل جهادگر شهرداری در این ایام تقدیر کرد و گفت: اگر قبال در سنگر در

ام، هم اکنون به لطف خداوند و رای مردم توفیق خدمتگذاری را در سنگر شهرداری به دست آورده ام و خدا را از این بایت 

خود را  اهوازسپاسگزارم. وی افزود: بنده وامدار و بدهکار هیچ جریانی نبوده و نیستم و تنها در پیشگاه خداوند و مردم شریف 

کار و مدیون می دانم، لذا بر سر منافع مردم با هیچ کس و هیج چیزی معامله نخواهم کرد. حاجتی بر لزوم توسعه ی کالنشهر بده

توسعه یابد، بقیه ی شهرها به تبعیت از آن توسعه خواهند  اهوازویترین استان خوزستان است. اگر  اهوازاشاره کرد و گفت:  اهواز

گرانبهایی که خداوند جهت خدمت به خلق به ما عطا فرموده نهایت بهره را ببریم و فارغ از قوم یافت. پس باید از این فرصت 

بکوشیم.  اهوازگرایی، بخشی نگری و جناح بندی با حفظ کلیه ی اختالف نظرها با هم افزایی و وحدت در راستای پیشرفت 

خطای هر کدام از ما باعث تخریب کل مجموعه سرنوشت همه ی ما بهم متصل است، همه ی ما در یک کشتی نشسته ایم و 

نیز اشاره کرد و گفت: از ابتدای ورود  اهواز شهرداردر ادامه به روند انتخاب  اهوازمی شود. عضو دوره پنجم شورای اسالمی شهر 

 اهوازدیم که به خواهش کر کتانبافبه شورا جهت انتخاب شهردار با مدیران تراز اول وارد مذاکره شدیم و در نهایت از مهندس 

آمد و این مسئولیت خطیر را به  اهوازبازگردد و وی هم علیرغم موقعیت خوبی که در تهران داشت برای خدمت به مردم شریف 

عهده گرفت. وی با تاکید بر اتحاد اعضای شورای اسالمی شهر در دوره ی پنجم جهت خدمت به مردم، افزود: به جای مقصر 

کار کنیم و بدانیم که این شهر جز با تالش خودمان آباد نخواهد  اهوازهم افزایی و اتحاد با هم برای دانستن گذشتگان باید با 

شد. باید همدیگر را نقد کنیم و خطاهای همدیگر را اصالح کنیم تا بتوانیم امور را به نحو احسن جلو ببریم. حاجتی با تقدیر از 

اری همه ی ارگانها دارای حداقل امکانات رفاهی هستند و برای رفع این گفت: به جز شهرد اهواززحمات مجموعه ی شهرداری 

نقیصه تالشهایی در شورای شهر در حال انجام است و بنده به سهم خود پیگیر برقراری تمهیدات مناسبی در حوزه های درمانی، 

ای این نیروهای پاکدست و زحمتکش بهداشت و سالمت برای پرسنل شهرداری هستم، واقعا  این حداقل کاری است که می توان بر

که برخی از آنها بویژه در حوزه ی خدمات شهری تا پاسی از شب به دور از خانواده مشغول خدمت به مردم هستند، انجام داد. 

روز اخیر تحول خوبی در حوزه های مختلف اعم از خدمات شهری و عمرانی صورت گرفته  50وی در پایان گفت: ظرف مدت 

 م این روند مثبت روز به روز تداوم و گسترش یابد.که امیدوار
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 متکدی از سطح شهر در هفته گذشته 17جمع آوری 

  1396آبان  20شنبه  13:05 - شوشان

نفر متکدی در هفته ای که گذشت از سوی اکیپ جمع آوری متکدیان جمع آوری  17

 شدند.

هفته ای که گذشت از سوی اکیپ  نفر متکدی در 17به گزارش سایت شهرداری اهواز، 

جمع آوری متکدیان که زیر نظر مدیریت اجتماعی معانت امور اجتماعی و فرهنگی 

شهردای می باشد جمع آوری و به اردوگاه محل نگهداری متکدیان منتقل شدند. از این 

 ی باشند. نفر مرد ایرانی و یک زن و دخترخردسال اتباع بیگانه م 15تعداد متکدیان جمع آوری شده 

 

نفر متکدی در اردوگاه آسیب دیدگان اجتماعی نگهداری می شوند. متاسفانه با سرد شدن  44گفتنی است که، در حال حاضر 

هوا در برخی استانها و مطلوب بودن هوای اهواز در فصل پاییز متکدیان بیشتری به سوی شهر اهواز سرازیر می شوند. همکاری 

مالی به متکدیان و همچنین همکاری سازمان ها و ارگانهای ذیربط می تواند زمینه را برای حضور شهروندان در زمینه عدم کمک 

 و درآمدزایی متکدیان از بین ببرد.

  سایت های دیگر:

 1396آبان  21یکشنبه  0۸:01 - خبرگزاری تسنیم
 معاون شهردار اهواز:

 جمع آوری متکدیان در سطح اهواز ادامه دارد

 1396آبان  21یکشنبه  0۸:44 - رهیاب
 معاون شهردار اهواز:

 جمع آوری متکدیان در سطح اهواز ادامه دارد

http://shooshan.ir/fa/news/80478/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%8A-17-%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/21/1570914/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://rahyabnews.com/fa/news/143798/%D8%AC%D9%85%D8%B9%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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بازدید کتانباف شهردار اهواز و همایون یوسفی نماینده مردم در مجلس از 

 قطار شهری اهواز

  1396آبان  17چهارشنبه  09:4۸ - بدر پرس

و معاونان این  اهوازدر این بازدید دکتر شاهین زاده ، مدیرعامل سازمان قطار شهری 

 سازمان بازدیدکنندگان را همراهی کردند.

، کتانباف، اهوازبه گزارش بدر پرس و به نقل از روابط عمومی سازمان قطار شهری 

در مجلس شورای اسالمی ،آقایان  اهواز، دکتر یوسفی نماینده ی مردم  اهواز شهردار

فلسفی ، باباپور ، جهانبخشی ، قنوات و حاجتی از اعضای شورای اسالمی شهر و عضو 

از پروژه ی خط یک مترو بازدید کردند. الزم  اهوازر صفری ، معاون عمرانی شهرداری کمیسیون عمران شورا ، همچنین دکت

بذکر است این بازدید از ایستگاه های میدان ساعت ، خلیج فارس ) دروازه ( ، زیتون و ایستگاه شهید بندر ) چهارشیر ( صورت 

ائه دادند. در این بازدید دکتر شاهین زاده ، مدیرعامل گرفت و کارشناسان فنی توضیحات الزم را در خصوص روند اجرایی پروژه ار

 و معاونان این سازمان بازدیدکنندگان را همراهی کردند. اهوازسازمان قطار شهری 

http://badrpress.ir/fa/news/33213/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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برخی ساکنان منبع آب برای انتقال به شهر رامین و شیرین شهر مقاومت 

 می کنند

  1396آبان  15دوشنبه  10:32 - ایرنا

عدم جابجایی ساکنان منبع آب را ناشی از برخی مقاومت ها  اهواز شهردار -ایرنا-اهواز

از سوی ساکنین دانست و اظهار کرد: اداره کل راه و شهرسازی آمادگی خود را برای 

 جابجایی این ساکنان اعالم کرده است.

خانواده  1۸دوشنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه محل اسکان  کتانبافمنصور 

ض خطر هستند آماده است افزود: با هر حادثه ای که در این منطقه رخ ای که در معر

داده تصمیم جدیدی برای ساکنان آنها گرفته شده است. وی با طرح این مطلب که حاکمیت حافظ جان مردم است گفت: 

بر لزوم حل مشکل ساکنان کوی استانداری اراده تخریب قهری این منازل را دارد اما تاکنون با آنها مدارا کرده است. وی با تاکید 

منبع آب توسط اداره کل راه و شهرسازی افزود: در چند سال پیش بخشی از این منازل تخلیه و تخریب شد تا به جای آن فضای 

واحدی نیز درحال ساخت است  160یادآور شد: مجموعه منازل موسوم به  اهواز شهردارسبز ایجاد شود اما نیمه کاره باقی ماند. 

 ۸00از لزوم جابجایی  اهواز شهردارا توافقات صورت گرفته در اختیار مددجویان کمیته امداد این منطقه قرار می گیرد. که ب

میلیون ریال تسهیالت دریافت می کنند. وی گفت:  120تا  100خانواده خبر داد و تصریح کرد: هرکدام از این خانوار ها بین 

میلیون ریالی 100ت در شهر رامین و شیرین شهر نشده اند وخواستار پرداخت تسهیالت برخی از خانواده ها نیز حاضر به سکون

ادامه داد: بسیاری از ساکنان  کتانبافبرای جابجایی شده اند که این امر به معنای سکونت در یک محله غیر ایمن دیگر است. 

دگی می کنند درحالی که واحدهای شهر رامین متری و در شرایط غیر ایمنی زن 40تا  30منبع آب در خانه هایی به مساحت 

از ایمنی بهتری برخوردار هستند. وی با بیان اینکه شهر رامین نیز اشکاالتی دارد که باید برطرف شود خاطر نشان کرد: ضمن 

ین شهرک آنکه در شهرک ها شرایط اشتغال نیز وجود دارد. مدیرعامل شیرین شهر از آمادگی برای استخدام نیروهای شاغل در ا

شهرداری و در  7،در حوزه استحفاظی منطقه  اهوازخبر داده است. کوی منبع آب از نخستین هسته های حاشیه نشینی در 

هزار نفر با  22هزار مترمربع و جمعیتی حدود  750دارای وسعتی بیش از  13۸۸شرق این هواز واقع است. این منطقه در سال 

ز غیر مجاز، نداشتن پروانه ساخت و سند قانونی، نارسایی خدمات شهری، آلودگی زیست خانوار بود. ساخت وسا 170یکهزار و 

است. در سال های گذشته تاکنون چند حادثه  اهوازمحیطی، بیکاری، اشتغال کاذب و ... از مشکالت این منطقه حاشیه نشین 

م شدن تعدادی از شهروندان شده است. سقوط صخره بر روی منازل مسکونی این منطقه رخ داده که منجر به کشته و مصدو

سقوط کرد که موجب تخریب  اهوازمهرماه سال جاری نیز صخره ای بر روی منازل مسکونی ساخته شده در منطقه منبع آب 30

کودک چهار و پنج ساله جان باختند و چهار نفر  2واحد مسکونی و آسیب رسیدن به یک واحد دیگر شد در این حادثه  2کامل 

http://www.irna.ir/fa/News/82721188/
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چهار نفر جان خود را از  اهوازآبان نیز در پی حادثه انفجار گاز شهری در منطقه کوی رمضان  6زیر آوار خارج شدند.  زنده از

خبرنگار: ندا رضا پور** انتشار دهنده: محسن بهاروند ارتباط با سردبیر  6064دست دادند و پنج نفر مصدوم شدند. 

newsroom@irna.ir تماس بی واسطه با مسئولین 

  یت های دیگر:سا

 1396آبان  15دوشنبه  11:17 - خبر آنالین

 برخی ساکنان منبع آب برای انتقال به شهر رامین و شیرین شهر مقاومت می کنند

 1396آبان  15دوشنبه  11:46 - تابناک خوزستان

 برخی ساکنان منبع آب برای انتقال به شهر رامین و شیرین شهر مقاومت می کنند

 1396آبان  15دوشنبه  12:21 - باشگاه خبرنگاران

 مقاومت ساکنان منبع آب برای انتقال به شهر رامین و شیرین شهر

http://www.khabaronline.ir/detail/724704
http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/520360/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://www.yjc.ir/fa/news/6311241/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1
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دستگاه اتوبوس در اهواز داشته باشیم / تا  1200کتانباف شهردار اهواز: بابت آالیندگی نفت یک ریال هم به اهواز داده نمی شود / باید 

کی باید فاضالب به درون رودخانه تخلیه شود؟ / علت مشکالت زیست محیطی اهواز فلرهای نفتی است / با اولین بارندگی آلودگی های 

 آیند نفتی پایین می

 مظلوم تر از کنوکارپوس پیدا نکرده اند

  1396آبان  15دوشنبه  07:44 - شوشان

فلرهای نفتی است که می سوزند و آلودگیشان با اولین  اهوازعلت مشکالت تنفسی 

بارندگی وارد ریه مردم می شود. حتی بابت آالیندگی همین فلرها هم چیزی به ما نمی 

 دهند.

با بیان اینکه بابت آالیندگی نفت یک ریال هم به ما داده نمی شود، گفت:  اهواز شهردار

فلرهای نفتی است که می سوزند و آلودگیشان با اولین  اهوازعلت مشکالت تنفسی 

در نشست با  کتانبافبارندگی وارد ریه مردم می شود. حتی بابت آالیندگی همین فلرها هم چیزی به ما نمی دهند. منصور 

در مجلس که در ستاد فرماندهی قرارگاه کربال برگزار شد، اظهار  اهوازو نماینده  اهوازمیسیون عمرانی شورای شهر اعضای ک

تدوین کرده و اکنون  اهوازاز اهداف، چشم انداز و برنامه های شهری  اهوازکرد: در برنامه پنج ساله ای که دانشگاه شهید چمران 

هزار میلیارد تومان هزینه بابت توسعه شهری پیش بینی شده  9 اهوازرای پنج سال آینده در حال ارائه به شورای پنجم است، ب

هزار میلیارد تومان است. با  9در پنج سال آینده  اهوازاست. وی ادامه داد: البته در برنامه مذکور پایه و اساس هزینه کرد توسعه 

میلیارد تومان پروژه در این برنامه پنج ساله تعریف می شود هزار  11درصد افزایش قطعی این رقم، حدود  25احتساب حداقل 

 650با احتساب تمام آیتم های درآمدی حدود  اهوازکه مجزا از پروژه مترو هستند. این در حالی است که درآمد شهرداری 

 اهوازل های نیازهای شهر افزود: اساتید محترم این دانشگاه در تدوین این برنامه به حداق اهواز شهردارمیلیارد تومان است . 

تا چه اندازه عقب ماندگی از توسعه دارد. برای تحقق این برنامه باید نظر و دیدگاه  اهوازبسنده کرده اند که این امر نشان می دهد 

 همه ما نسبت به شهر تغییر کند. مهم تر از همه خود مردم هستند که باید نوع نگاه شان تغییر کند و در ساخت شهر مشارکت

کنند. قوانین کشور نیز امروز می گویند ساخت شهر بر عهده شهروندان است و زحمت زیرساخت های شهری را نیز خود مردم 

می گذرد، عنوان کرد: خیلی بد است که با وجود  اهوازسال از انعقاد قرارداد پروژه قطار شهری 12باید بکشند. وی با بیان این که 

نتوانستیم حتی بخشی از آن را راه اندازی کنیم. االن شرایط به گونه ای  اهوازپروژه در  سال از کلید خوردن این 12گذشت 

کیلومتر را راه اندازی کرد که معادل  23است که می توان این پروژه را از ایستگاه میدان فرودگاه تا ایستگاه فلکه ساعت به طول 

ادامه داد:  اهواز شهردارمیلیارد تومان پول نیاز داریم.  600د درصد خط یک قطار شهری است. برای این کار حداقل به حدو 50

http://shooshan.ir/fa/news/80185/%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85%E2%80%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF
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میلیارد تومان مبلغ  300اگر اوراق مشارکت برای تکمیل فاز یک این پروژه تا مردادماه به تصویب شورای شهر می رسید اکنون 

داد. در حال حاضر برای این اوراق مجددا این اوراق را داشتیم. دوره چهارم شورا یا صالح ندید یا به هر دلیلی این کار را انجام ن

افزود: پیمانکار مردانه پای کار آمده است و کارگاه  کتانبافباید از نقطه صفر شروع کنیم و وقت و زمانی هم در اختیار نداریم. 

مین دستگاه حفار پروژه را هم فعال کرده اند و در حال ریل گذاری و تعمیر دستگاه حفاری تونل هستند . البته گفته ایم که دو

هم باید تعمیر شود. امیدواریم ظرف سه ماه آتی و با تعمیر هردو دستگاه، حرکت به سمت ایستگاه میدان دانشگاه شروع شود. 

تصریح کرد: از شما می خواهیم بحث  اهوازمرکز کنترل راهبری مترو نیز در همین ایستگاه است. وی خطاب به یوسفی نماینده 

را از طریق بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به  اهوازاوراق مشارکت پروژ ه قطار شهری  میلیارد تومان 300

ما و مصوب است هنوز تخصیص داده  96میلیارد تومان اسناد خزانه که جزو اعتبارات  56طور ویژه پیگیری کنید. همچنین 

میلیارد تومان تا قبل  56نوبخت یا وزیرکشور پیگیری کنید تا این  نشده که درخواست داریم این موضوع را هم یا از طریق آقای

ادامه داد: این پروژه دقیقا یک سال تمام هیچ فعالیتی نداشت و در  اهواز شهرداراز آذرماه و ظرف چند روز آینده تخصیص یابد. 

این یک سال اخیر حرکت پروژه کامال صفر بود اما در یک ماه گذشته چرخ پروژه به حرکت افتاده است. ادامه این حرکت بسته 

ی شوند. شاه کلید کار این پروژه به تزریق پول است. پول نباشد پروژه مجددا یک سال دیگر می خوابد و به ما هم بی اعتماد م

 9ماه دیگر همین  24یا  20پول است و با حرف زدن اصال نمی شود کاری انجام داد. تعارفی هم که نداریم. اگر بخواهیم تا 

روژه کیلومتر از پروژه بهره برداری شود باید این مبالغ را پرداخت کنیم. وی افزود: اگر بحث اوراق مشارکت و اسناد خزانه این پ

ماه آینده می تواند  20سال قبل کلید خورده است، در حدود  12حل شود، اطمینان داشته باشید مترویی که حرکت آن از 

میلیارد تومان بابت اسکونت این  5مسافر سوار و پیاده کند. این بحث حل شود هم با این وضعیت درآمد شهرداری باید ماهانه 

دهم و بعد از آن هم اصل پول را پرداخت کنم. هیچ شهردار عاقلی این کار را نمی کند. میلیارد تومان اوراق مشارکت ب 300

ادامه داد: ریسک این کار خیلی باال است. اگر شهردار قبلی و شورای چهارم این کار را انجام ندادند شاید به عاقبت  اهواز شهردار

این فعالیت هایی که داریم کار پروژه را انجام دهیم . در حال حاضر آن فکر کرده بودند. اما توکل ما بر خدا است و امیدواریم با 

دخل و خرج ما با هم نمی خواند . به طوری که حتی اگر یک فرغون کمتر آسفالت بریزیم سودمان از هزینه های آن بیشتر می 

دستفروشان را فعال کرده ایم. شود. در چنین شرایطی تقریبا همه پروژ ه های عمرانی نظیر احداث شش سرای محله، ساماندهی 

خیلی کار دارد، گفت: اگر بخواهیم دستفروشی و وانت های فروشنده را از چهره شهر پاک کنیم  اهوازوی با بیان اینکه شهر 

خیلی عقب افتاده است. با یک حساب سرانگشتی از آن  اهوازخیلی بغرنج و  اهوازبازارچه احداث کنیم. شرابط  20حداقل باید 

ر میلیارد تومان در برنامه پنج ساله یادشده گزینش کردیم که به جز پروژه مترو و بحث بهسازی شبکه معابر و آسفالت، هزا 9

اظهار کرد:  اهواز شهرداراکنون حداقل به بیش دو هزار میلیارد تومان نیاز داریم تا بتوانیم حداقل نیازهای شهر را برطرف کنیم. 

بزرگترین تولیدکننده نفت کشور است  اهوازبیاوریم.  اهوازیسیون های عمران و انرژی مجلس را به باید بتوانیم برای سال بعد کم

اما حتی یک ریال هم پول آالیندگی نفت نمی گیریم. یک هزار میلیارد تومان کف سهم خوزستان از آالیندگی نفت است که 

ک مترو که هیچ بلکه خط دو، سه و چهار و پنج مترو هم است . همین پول را به ما بدهند خط ی اهوازدرصد این رقم سهم  70

دستگاه اتوبوس  160داشته باشیم ولی در حال حاضر کمتر از  اهوازدستگاه اتوبوس در  1200راه می افتد. وی عنوان کرد: باید 

رداخت کنیم. همچنین دستگاه اتوبوس خریدیم که البته باید اقساط آن را پ 53در سطح شهر فعال است. در بدو شروع به کارم 

باید معامله اتوبوس های تندرو را قطعی کنیم تا خط تندرو راه اندازی شود . تمهیدات تمامی این کارها فراهم شده است و قبال 

تصریح کرد: تاکنون از جمعیت ساکن در  اهواز شهردارهم تجربه شدند. فن آن را هم داریم البته به شرطی که حمایت شویم. 

جمعیت این سه محله بیش  90، مالشیه و زرگان مالیات بر ارزش افزوده نگرفته ایم. بر اساس آمارهای سال 2ن محله های عی

هزار نفر و تقریبا معادل جمعیت یک شهر است و صفر تا صد خدمات در این محله ها با شهرداری است. هزینه پسماند  30از 
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در خصوص برنامه ریزی برای تکمیل شبکه های ترافیکی عنوان کرد: پروژ  کتانبافمیلیارد تومان است.  7این سه محله ماهانه 

ه های عمرانی که بر اساس طرح جامع و تفضیلی اجبار و الزام بر تکمیل آن ها داریم تا تردد مردم تسهیل شود، تکمیل رینگ 

تقریبا نه تنها تمام رینگ های شهر  رینگ ترافیکی داریم. اکنون 9پل در شهر وجود دارد یعنی  9های ترافیکی شهر است. وقتی 

 9از جمله رینگ پل های پنجم، ششم و نهم ناقص است بلکه اجرای خود این پل ها هم هنوز ناقص است. وی ادامه داد: از این 

رینگ ترافیکی، پنج رینگ کامال ناقص هستند. به نظر می رسد که باید این رینگ ها را تکمیل کنیم . مثال در میدان های 

سوسنگرد به سمت خرمشهر هم -هوری و دانشگاه قطعا باید یک تقاطع غیرهمسطح داشته باشیم. شریانی سه راهی حمیدیهجم

 اهواز شهرداروضع بسیار ناهنجاری دارد و با توجه به تجمع جمعیت در این نقطه حتما باید در آن جا هم ساماندهی انجام شود. 

بیان کرد: مرکز شهر که باید دارای جاذبه باشد به دلیل وجود بافت فرسوده و  بافت فرسوده شهر را مشکلی اساسی دانست و

قدیم محسوب می شود فاضالب روی زمین  اهوازمشکالت زیرساختی مردم از سکونت و زندگی در آن اکراه دارند. در جایی که 

هنامه با شرکت آبفا در حال کار شبانه آمده است در حالی که هنوز بارش ها هم شروع نشده است. البته در این مناطق طی تفا

با اشاره به مشکالت رودخانه و حاشیه رودخانه کارون در  کتانبافروزی هستیم و ماشین لجن کش در این نقاط مستقر است. 

 ، گفت: تا کی باید فاضالب به درون رودخانه تخلیه شود؟ خیلی از بیماری ها در شهر ناشی از همین مساله است. تا کیاهواز

چیز  اهوازافزود: مظلوم تر و بی صداتر از درخت کنوکارپوس در  اهواز شهرداراین گونه باشند؟  اهوازباید مسائل زیست محیطی 

، اهوازدیگری به عنوان علت مشکالت تنفسی پیدا نکرده اند. براساس مستندات مطالعات انجام شده در دانشگاه شهید چمران 

کالت تنفسی اثبات نشده است. وی ادامه داد: همه می دانیم علت این مشکالت فلرهای نفتی تاثیر این درخت در ایجاد این مش

است که می سوزند و با اولین بارندگی پایین می آیند و وارد ریه مردم می شوند. حتی بابت آالیندگی همین فلرها هم چیزی به 

 ما نمی دهند.

  سایت های دیگر:

 1396آبان  15دوشنبه  0۸:36 - تابناک خوزستان
 کتانباف:

کرده اند/ اهواز خیلی عقب افتاده بابت آالیندگی نفت یک ریال هم به اهواز داده نمی شود / مظلوم تر از کنوکارپوس پیدا ن

 است

 1396آبان  15دوشنبه  10:3۸ - ایسنا
 شهردار اهواز:

 بابت آالیندگی نفت یک ریال هم به اهواز نمی دهند

 1396آبان  15به دوشن 13:10 - انتخاب

 شهردار اهواز: بابت آالیندگی نفت یک ریال هم به اهواز نمی دهند

 1396آبان  16سه شنبه  09:23 - همشهری استانها

 وزارت نفت بابت آالیندگی، یک ریال هم به اهواز نمی دهد

http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/520186/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.isna.ir/news/96081508838/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
http://www.entekhab.ir/fa/news/375814
http://ostani.hamshahrilinks.org/Ostan/Iran/Khouzestan/Contents/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF
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 تزریق پول تنها راه حل مشکالت پروژه متروی اهواز است

  1396آبان  15دوشنبه  01:30 - ایرنا

توسط دانشگاه  اهوازبا اشاره به ترسیم چشم اندازه پنج ساله  اهواز شهردار -ایرنا-اهواز

نیازمند اعتبار بیست هزار میلیارد  اهوازشهید چمران اظهار کرد: توسعه عمرانی شهر 

 شش هزار میلیارد ریال است. اهوازریالی است درحالیکه درآمد شهر 

نصب یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی  کتانبافبه گزارش ایرنا منصور 

 هزار میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه ها نیاز110با اشاره به اینکه بالغ بر  اهوازشهر 

در مبحث توسعه عقب افتادگی  اهوازاست. وی با بیان اینکه شهر  اهوازاست افزود: پروژه های تعریف شده حداقل نیازهای شهر 

به جزء اعتبار مورد نیاز درخصوص  اهوازهای بسیاری دارد یادآور شد: پیش بینی اعتبار الزم جهت پروژه های پنج سال آینده شهر 

یکی از شهرهای  اهوازنصب با تاکید بر لزوم مشارکت شهروندان در اداره شهر تصریح کرد:  انبافکتاست.  اهوازتکمیل متروی 

اصلی مولد ثروت در تمام زمینه ها مانند نفت، پتروشیمی، تجارت و کشاورزی است. وی با بیان اینکه گردش مالی خوزستان 

می گذرد اما هنوز حتی بخشی از آن  اهوازبه کار متروی شهر پس از تهران در جایگاه دوم قرار دارد گفت: دوازده سال از آغاز 

با اشاره به اینکه برای  اهواز شهردارماه آینده به شرط تامین اعتبار  20ظرف  اهوازافتتاح نشده است. **تکمیل خط اول متروی 

یاز است خاطر نشان کرد: به این مبلغ )از فرودگاه بین المللی تا میدان ساعت( شش هزار میلیارد اعتبار ناهوازراه اندازی متروی 

در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد:  اهوازباید هزینه تجهیز و ناوگان را هم باید اضافه کرد. وی خطاب به نمایندگان کالنشهر 

رق شارکت و نمایندگان باید از طریق بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور پیگیر تحقق اعتبار سه هزار میلیارد ریالی اوا

در یک سال گذشته متوقف شده بود یادآور  اهوازنصب با اشاره به اینکه پروژه مترو  کتانبافمیلیارد ریالی اوراق خزانه باشند. 560

شد: در یک ماه چرخ های پروژه به حرکت درآمد اما ادامه این مسیر نیازمند تزریق پول است در غیر این صورت عالوه بر راکد 

را تزریق پول دانست و اظهار  اهوازعث بی اعتمادی پیمانکار می شود. وی شاه کلید حل مشکالت پروژه متروی شدن پروژه با

بغرنج  اهوازکرد: با تامین اعتبار قطعا ظرف بیست ماه آینده شاهد جابجایی مسافر در این ناوگان خواهیم بود. **شرایط شهر 

با یکدیگر همخوانی ندارد گفت: با این وجود  اهوازر دخل و خرج شهرداری با تاکید بر اینکه درحال حاض اهواز شهرداراست 

تکمیل پروژه های عمرانی شهر در دستور کار قرار دارد. برای اصالح چهره شهر از دستفروشان باید حداقل بیست بازارچه ساخته 

به استان خوزستان سفر کنند تا با همکاری  شود. وی با بیان اینکه شرایط شهر بغرنج است افزود: باید کمیسیون بحران و انرژی

نصب  کتانبافاز حق آالیندگی ها  اهوازساماندهی یابد. **سهم هفت هزار میلیارد ریالی  اهوازاستانداری شرایط استان و شهر 

می شود تصریح به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت حتی یک ریال بابت آالیندگی ها پرداخت ن اهوازبا انتقاد از اینکه در شهر 

است. وی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان  اهوازدرصد آن سهم شهر 70کرد: از ده هزار میلیارد ریال حق آالیندگی ها 

دستگاه اتوبوس شهری فعال باشد خاطر نشان کرد: درحال حاضر تعداد این اتوبوس ها کمتر  200باید هزار و  اهوازاینکه در شهر 

http://www.irna.ir/fa/News/82720912/
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درخصوص عدم دریافت ارزش بر افزوده مناطق محروم افزود: شهرداری بابت ارائه خدماتی که  اهواز هردارشمورد است.  260از 

به مناطق عین دو، مالشیه و زرگان می کند مالیات بر ارزش افزوده ای دریافت نمی کند. هرماه فقط مبلغ هفتاد میلیارد ریال 

کار را  13۸5شرکت کیسون است که در سال  اهوازمجری متروی  بابت جمع آوری پسماند در این محله ها هزینه می شود.

درصد پیشرفت دارد و به گفته  27تحویل گرفت و قرار بود آن را پنج ساله به اتمام برساند اما این طرح اکنون تنها حدود 

 20نیز با  اهوازهری قطار ش 2سال گذشته پیشرفت کار تقریبا صفر بوده و کارگاه نیز تعطیل بوده است. خط  2مسئوالن در 

)دانشگاه نفت( امتداد می یابد. کلیات این خط در  اهوازایستگاه از شمال منطقه کیانپارس تا جنوب شرق  21کیلومتر طول و 

آغاز شده است. هوشنگ خندان دل معاون وزیر  1390در شورای عالی ترافیک تصویب و گام مطالعات آن از سال  13۸۸سال 

گفت: پیمانکار این طرح عملکرد شایسته ای نداشته و  اهوازمسال با انتقاد از عملکرد پیمانکار متروی کشور نیز مردادماه ا

خبرنگار: ندا رضا پور**  6064شهرداری به عنوان کارفرما باید هر چه زودتر تکلیف خود را با چنین پیمانکاری روشن کند. 

 تماس بی واسطه با مسئولین newsroom@irna.irانتشار: محسن بهاروند ارتباط با سردبیر 

  سایت های دیگر:

 1396آبان  15دوشنبه  11:00 - باشگاه خبرنگاران

 اهواز شهر اصلی مولد ثروت در تمام زمینه ها

http://www.yjc.ir/fa/news/6311034/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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 شهردار اهواز خبرداد؛

 اتوبوس های تندرو در اهواز راه اندازی می شود

  1396آبان  14یکشنبه  22:20 - تابا نیوز

 160دستگاه اتوبوس نیاز دارد در حالیکه هم اکنون کمتر از  1200کالنشهر اهواز به 

دستگاه اتوبوس  53موجود است و با اخذ وام بانکی دستگاه در ناوگان حمل و نقل 

خریداری شده است که بزودی در ناوگان حمل و نقل شهری اضافه می شوند. ضمن 

آنکه اتوبوس های تندرو نیزدر اهواز راه اندازی می شود. به گزارش تابا ؛ منصور کتانباف 

اوی و حمیدیه در مجلس شهردار اهواز به همراه همایون یوسفی نماینده ی مردم اهواز، ب

شورای اسالمی، محمد جعفر فلسفی رییس شورای اسالمی شهر ، مهران باباپور نایب رییس، محمد هادی قنوات، مازیار 

جهانبخشی و فتح اله حاجتی از اعضای شورای اسالمی شهر اهواز از چند پروژه عمرانی شهری بازدید و در جلسه ای در محل 

با حضور سردار یوسفی معاون هماهنگ کننده این قرارگاه شرکت کردند. در این دیدار شهردار اهواز به قرارگاه منطقه ای کربال 

ساله ترسیم شده شهرداری به زودی  5برنامه های بلندمدت شهرداری اهواز اشاره کرد و گفت: چشم انداز و اهداف و برنامه های 

. وی افزود: شهرداری در پنج سال آینده جهت رسیدن به حداقل جهت بررسی و تایید به شورای اسالمی شهر ارسال می شود

هزار میلیارد تومان به جز پروژه ی قطار شهری است که با احتساب تورم مبلغی حداقل  9استانداردهای توسعه، نیازمند حداقل 

میلیارد تومان  650حالت حدود هزارمیلیارد تومان تخمین زده می شود . درحالیکه درآمد شهرداری اهواز در بهترین  11بالغ بر 

است، پس برای پیشرفت و تحقق اهداف، پذیرای دریافت دیدگاه و نظرات سازنده ی همگان نسبت به مسائل شهری هستیم 

والبته در این میان نقش مردم بسیار مهم و تعیین کننده است. وی تشریح کرد: امروزه شهر را شهروندان می سازند و بدون 

مه جانبه شهروندان در همه ی امور به توسعه نمی رسیم اگرچه در این زمینه باید آموزش های شهروندی را مشارکت موثر و ه

به صورت جدی دنبال کنیم. کتانباف با اشاره به ثروت های خدادادی استان خوزستان و شهر اهواز گفت: از سوی دیگر ما جزو 

وریکه صرفنظر از نفت، خوزستان در کشاورزی، تجارت، صنعت، مناطق مولد ثروت در کشور در همه ی زمینه ها هستیم بط

پتروشیمی و غیره جزو استان های برتر است و باز هم قابلیت توسعه ی بیشتر در همه ی زمینه ها را دارد و اینها همه می تواند 

سال پیش که  12و گفت: از  در خدمت پیشرفت خوزستان و اهواز قرار بگیرد. شهردار اهواز به پروژه ی قطار شهری اشاره کرد

این پروژه ی عظیم کلید خورد، متاسفانه روند نامناسب پیشرفت کار در مقاطع مختلف سبب عقب افتادن این پروژه نسبت به 

کیلومتر از خط یک و اصلی پروژه )که جزو ایستگاه های پرتردد  23سایر کالنشهرها شد چنانچه هم اکنون برای راه اندازی 

میلیارد تومان اعتبار نیازمندیم. کتانباف با ذکر این نکته که رییس جمهور محترم  600تساب هزینه واگن ها به است( بدون اح

اهتمام ویژه ای به پروژه ی قطار شهری اهواز دارند، اظهار داشت: از نمایندگان محترم اهواز در مجلس شورای اسالمی می 

میلیارد تومان کمک دولتی از خزانه و  56زی و بانک مرکزی پیگیر آزادسازی خواهیم از طریق دولت، سازمان مدیریت برنامه ری

http://tabanews.ir/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2/
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میلیارد تومان اوراق مشارکت باشند تا بتوانیم پروژه را به منزل مقصود برسانیم. وی افزود: با پیمانکار جلسات متعددی  300

و طی چند روز آینده برنامه ی زمان بندی از برگزار شده و خوشبختانه پروژه فعال شده و هم اکنون ریل گذاری آغاز شده است 

سوی پیمانکار به شهرداری اهواز ارائه می شود. هرچند این پروژه پیچیدگی های حقوقی، تخصصی و فنی خود را دارد، اما مشکل 

یق نشود، اصلی پروژه قطار شهری، مساله ی نقدینگی است و در صورتی که هر چه سریعتر منابع مالی به قطار شهری اهواز تزر

باز هم پروژه تعطیل می شود. کتانباف ادامه داد: این تمهیدات صرفاً برای امسال پروژه قطار شهری است و برای سالهای آینده 

قطعاً به مبالغ بیشتری نیاز داریم، ضمن آنکه برای تحقق اهداف پنج ساله ی توسعه ی شهر اهواز نیز نیازمند اعتبارات ویژه 

آستانه ی تصویب الیحه ی بودجه ی سال آینده پیشنهاد می شود اعضای کمیسیون های انرژی و عمران  هستیم، بنابراین در

مجلس در اهواز از پروژه های شهری بازدید کنند. پرداخت سهم آالیندگی بابت تولید نفت به شهرداری اهواز شهردار اهواز 

وزارت نفت شد و گفت: در صورت پرداخت این عوارض  همچنین خواستار پرداخت سهم آالیندگی بابت تولید نفت، از سوی

میلیارد تومان به استان تعلق می گیرد که با اختصاص بخشی از آن به اهواز، بسیاری از پروژه های شهری  1000قانونی حداقل 

کتانباف با اشاره  از جمله قطار شهری و پروژه های زیرساختی به بهره برداری می رسند و اهواز در مسیر توسعه قرار می گیرد.

به اینکه بابت خدمات ارائه شده به مناطق کم برخوردار هیچ مبلغی از محل مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی شود، گفت: 

شهرداری در مناطق کم برخوردار و پرجمعیتی همچون مالشیه، زرگان و عین دو خدمات ارائه می کند، بدون آنکه از محل 

میلیارد تومان هزینه ی جمع آوری پسماند این مناطق است که  7لغی دریافت کند به عنوان مثال تنها مالیات ارزش افزوده مب

در حال پیگیری برای اختصاص سهم این مناطق به شهرداری هستیم. وی در ادامه به بخشی از فعالیتها و برنامه های شهرداری 

مه ی پروژه های عمرانی فعال شده است. بازارچه ی پردیس جهت در دوره جدید اشاره کرد و گفت: با تمام تنگناهای مالی، ه

بازارچه ی دیگر را در سطح شهر داریم.  20ساماندهی دستفروشان پردیس به زودی به بهره برداری می رسد و برنامه ی احداث 

دستگاه اتوبوس نیاز دارد در  1200اتوبوس های تندرو نیزدر اهواز راه اندازی می شود شهردار اهواز ادامه داد: کالنشهر اهواز به 

دستگاه اتوبوس خریداری  53دستگاه در ناوگان حمل و نقل موجود است و با اخذ وام بانکی  160حالیکه هم اکنون کمتر از 

شده است که بزودی در ناوگان حمل و نقل شهری اضافه می شوند. ضمن آنکه اتوبوس های تندرو نیزدر اهواز راه اندازی می 

سوسنگرد به سمت خرمشهر وضعیت -ردار اهواز با اشاره به مسیرهای ارتباطی و شریانی گفت: در سه راهی حمیدیهشود. شه

مناسبی وجود ندارد. در دوره ی قبلی که عهده دار شهرداری اهواز بودم، در آن منطقه کارهای زیادی از جمله احداث کندرو، 

ازسازی دارند. چون جمعیت باالیی در آن منطقه وجود دارد و باید مسیر سپنتا جدول سازی، آیلند و غیره انجام شد که نیاز به ب

را به پردیس متصل کنیم که نیازمند عبور از زیر ریل راه آهن است ، به زودی هماهنگی الزم با مدیریت راه آهن انجام می شود. 

ن مشکالت کالنشهر اهواز دانست و گفت: مشکل فاضالب باید به صورت اساسی برطرف شود وی مشکل فاضالب را از مهم تری

هرچند با تفاهمی که با شرکت آبفای اهواز انجام داده ایم، با همکاری هم به صورت شبانه روزی در حال الیروبی شبکه فاضالب 

گفت:  هستیم، اما این مشکل باید به صورت جامع و اساسی برطرف شود. کتانباف به مشکل بافت فرسوده شهر اهواز اشاره کرد و

این معضل سبب شده تا مرکز شهر فاقد جاذبه شود. در دوره قبلی مسئولیتم که امکان دریافت تسهیالت برای بافت فرسوده 

فراهم بود، اهواز در بین شهرهای استان بیشترین جذب وام را داشت. هیچ مدرک علمی دال بر مضر بودن گیاه کونوکارپوس 

الت عدیده ای در زمینه های مختلف دارد، وجود صنایع آالینده سالمت مردم را تهدید وجود ندارد وی تصریح کرد: اهواز مشک

می کند، در چنین شرایطی متاسفانه به جای آنکه مساله به صورت ریشه ای حل شود، موضوع انحرافی گیاه کونوکارپوس به 

سیاری از محققان پس از تحقیقات بسیار عنوان عامل بیماری های تنفسی مطرح می شود در حالیکه دانشگاه شهید چمران و ب

علمی مضر بودن این گیاه را رد کرده اند و هیچ مدرک علمی دال بر مضر بودن گیاه کونوکارپوس وجود ندارد. طرح این مساله 

متاسفانه سبب تخریب فضای سبز شهر شد. در حالیکه برخی صنایع آالینده که سالمت مردم را تهدید می کنند از پرداخت 
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ارض آالیندگی که حداقل حق این شهر و مردم است، اجتناب می کنند. یکی از کمبودهای جدی اهواز نبود کمپ های اسکان عو

اضطراری است کتانباف به حادثه ی ریزش کوه در کوی منبع آب نیز اشاره کرد و یادآور شد: یکی از کمبودهای جدی اهواز 

این کمپ ها را داشتیم می توانستیم ساکنان منازل پرخطر را موقتاً اسکان  نبود کمپ های اسکان اضطراری است. اگر یکی از

دهیم تا شرایط مساعدی برای آنها فراهم شود. بهرحال با پیگیری های استاندار محترم تسهیالتی برای این عزیزان در نظر گرفته 

ارگانها باید کمک کنند تا فضای مناسب جهت خواهد شد و این خانواده ها به شهرهای جدید انتقال می یابند. ضمن آنکه همه 

زندگی برای این خانواده ها فراهم شود. شهردار اهواز در پایان خطاب به نماینده ی اهواز در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 

م و اکنون کرد: تحول و توسعه در اهواز کار سخت و دشواری است، ولی همه ی این مراحل سخت را گذارنده ایم و تجربه کرده ای

 بیش از گذشته نیاز به حمایت داریم. ...

دستگاه در ناوگان حمل و نقل موجود است  160دستگاه اتوبوس نیاز دارد در حالیکه هم اکنون کمتر از  1200به  اهوازکالنشهر 

شوند. ضمن آنکه  دستگاه اتوبوس خریداری شده است که بزودی در ناوگان حمل و نقل شهری اضافه می 53و با اخذ وام بانکی 

به همراه همایون یوسفی نماینده  اهواز شهردار کتانبافراه اندازی می شود. به گزارش تابا ؛ منصور  اهوازاتوبوس های تندرو نیزدر 

، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسالمی، محمد جعفر فلسفی رییس شورای اسالمی شهر ، مهران باباپور نایب اهوازی مردم 

از چند پروژه عمرانی شهری  اهوازهادی قنوات، مازیار جهانبخشی و فتح اله حاجتی از اعضای شورای اسالمی شهر  رییس، محمد

بازدید و در جلسه ای در محل قرارگاه منطقه ای کربال با حضور سردار یوسفی معاون هماهنگ کننده این قرارگاه شرکت کردند. 

ساله  5اشاره کرد و گفت: چشم انداز و اهداف و برنامه های  اهوازبه برنامه های بلندمدت شهرداری  اهواز شهرداردر این دیدار 

ترسیم شده شهرداری به زودی جهت بررسی و تایید به شورای اسالمی شهر ارسال می شود. وی افزود: شهرداری در پنج سال 

هزار میلیارد تومان به جز پروژه ی قطار شهری است که  9 آینده جهت رسیدن به حداقل استانداردهای توسعه، نیازمند حداقل

در بهترین  اهوازهزارمیلیارد تومان تخمین زده می شود . درحالیکه درآمد شهرداری  11با احتساب تورم مبلغی حداقل بالغ بر 

ت سازنده ی همگان میلیارد تومان است، پس برای پیشرفت و تحقق اهداف، پذیرای دریافت دیدگاه و نظرا 650حالت حدود 

نسبت به مسائل شهری هستیم والبته در این میان نقش مردم بسیار مهم و تعیین کننده است. وی تشریح کرد: امروزه شهر را 

شهروندان می سازند و بدون مشارکت موثر و همه جانبه شهروندان در همه ی امور به توسعه نمی رسیم اگرچه در این زمینه 

با اشاره به ثروت های خدادادی استان خوزستان و شهر  کتانبافدی را به صورت جدی دنبال کنیم. باید آموزش های شهرون

گفت: از سوی دیگر ما جزو مناطق مولد ثروت در کشور در همه ی زمینه ها هستیم بطوریکه صرفنظر از نفت، خوزستان  اهواز

است و باز هم قابلیت توسعه ی بیشتر در همه ی زمینه در کشاورزی، تجارت، صنعت، پتروشیمی و غیره جزو استان های برتر 

به پروژه ی قطار شهری اشاره  اهواز شهردارقرار بگیرد.  اهوازها را دارد و اینها همه می تواند در خدمت پیشرفت خوزستان و 

مقاطع مختلف سبب سال پیش که این پروژه ی عظیم کلید خورد، متاسفانه روند نامناسب پیشرفت کار در  12کرد و گفت: از 

کیلومتر از خط یک و اصلی پروژه  23عقب افتادن این پروژه نسبت به سایر کالنشهرها شد چنانچه هم اکنون برای راه اندازی 

با ذکر این  کتانبافمیلیارد تومان اعتبار نیازمندیم.  600)که جزو ایستگاه های پرتردد است( بدون احتساب هزینه واگن ها به 

در  اهوازدارند، اظهار داشت: از نمایندگان محترم  اهوازجمهور محترم اهتمام ویژه ای به پروژه ی قطار شهری  نکته که رییس

میلیارد  56مجلس شورای اسالمی می خواهیم از طریق دولت، سازمان مدیریت برنامه ریزی و بانک مرکزی پیگیر آزادسازی 

راق مشارکت باشند تا بتوانیم پروژه را به منزل مقصود برسانیم. وی افزود: میلیارد تومان او 300تومان کمک دولتی از خزانه و 

با پیمانکار جلسات متعددی برگزار شده و خوشبختانه پروژه فعال شده و هم اکنون ریل گذاری آغاز شده است و طی چند روز 

د این پروژه پیچیدگی های حقوقی، تخصصی ارائه می شود. هرچن اهوازآینده برنامه ی زمان بندی از سوی پیمانکار به شهرداری 



 

 

 

 

 

 

 

 

232 

 

  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

و فنی خود را دارد، اما مشکل اصلی پروژه قطار شهری، مساله ی نقدینگی است و در صورتی که هر چه سریعتر منابع مالی به 

قطار  ادامه داد: این تمهیدات صرفاً برای امسال پروژه کتانبافتزریق نشود، باز هم پروژه تعطیل می شود.  اهوازقطار شهری 

شهری است و برای سالهای آینده قطعاً به مبالغ بیشتری نیاز داریم، ضمن آنکه برای تحقق اهداف پنج ساله ی توسعه ی شهر 

نیز نیازمند اعتبارات ویژه هستیم، بنابراین در آستانه ی تصویب الیحه ی بودجه ی سال آینده پیشنهاد می شود اعضای  اهواز

از پروژه های شهری بازدید کنند. پرداخت سهم آالیندگی بابت تولید نفت به  اهوازمجلس در کمیسیون های انرژی و عمران 

همچنین خواستار پرداخت سهم آالیندگی بابت تولید نفت، از سوی وزارت نفت شد و گفت: در  اهواز شهردار اهوازشهرداری 

، اهوازلق می گیرد که با اختصاص بخشی از آن به میلیارد تومان به استان تع 1000صورت پرداخت این عوارض قانونی حداقل 

در مسیر توسعه قرار  اهوازبسیاری از پروژه های شهری از جمله قطار شهری و پروژه های زیرساختی به بهره برداری می رسند و 

یات بر ارزش افزوده با اشاره به اینکه بابت خدمات ارائه شده به مناطق کم برخوردار هیچ مبلغی از محل مال کتانبافمی گیرد. 

پرداخت نمی شود، گفت: شهرداری در مناطق کم برخوردار و پرجمعیتی همچون مالشیه، زرگان و عین دو خدمات ارائه می 

میلیارد تومان هزینه ی جمع آوری  7کند، بدون آنکه از محل مالیات ارزش افزوده مبلغی دریافت کند به عنوان مثال تنها 

ه در حال پیگیری برای اختصاص سهم این مناطق به شهرداری هستیم. وی در ادامه به بخشی از پسماند این مناطق است ک

فعالیتها و برنامه های شهرداری در دوره جدید اشاره کرد و گفت: با تمام تنگناهای مالی، همه ی پروژه های عمرانی فعال شده 

بازارچه  20به بهره برداری می رسد و برنامه ی احداث است. بازارچه ی پردیس جهت ساماندهی دستفروشان پردیس به زودی 

به  اهوازادامه داد: کالنشهر  اهواز شهردارراه اندازی می شود  اهوازی دیگر را در سطح شهر داریم. اتوبوس های تندرو نیزدر 

ود است و با اخذ وام دستگاه در ناوگان حمل و نقل موج 160دستگاه اتوبوس نیاز دارد در حالیکه هم اکنون کمتر از  1200

دستگاه اتوبوس خریداری شده است که بزودی در ناوگان حمل و نقل شهری اضافه می شوند. ضمن آنکه اتوبوس های  53بانکی 

سوسنگرد -با اشاره به مسیرهای ارتباطی و شریانی گفت: در سه راهی حمیدیه اهواز شهردارراه اندازی می شود.  اهوازتندرو نیزدر 

بودم، در آن منطقه کارهای زیادی  اهوازشهر وضعیت مناسبی وجود ندارد. در دوره ی قبلی که عهده دار شهرداری به سمت خرم

از جمله احداث کندرو، جدول سازی، آیلند و غیره انجام شد که نیاز به بازسازی دارند. چون جمعیت باالیی در آن منطقه وجود 

نیم که نیازمند عبور از زیر ریل راه آهن است ، به زودی هماهنگی الزم با مدیریت دارد و باید مسیر سپنتا را به پردیس متصل ک

راه آهن انجام می شود. مشکل فاضالب باید به صورت اساسی برطرف شود وی مشکل فاضالب را از مهم ترین مشکالت کالنشهر 

، با همکاری هم به صورت شبانه روزی در حال انجام داده ایم اهوازدانست و گفت: هرچند با تفاهمی که با شرکت آبفای  اهواز

به مشکل بافت فرسوده شهر  کتانبافالیروبی شبکه فاضالب هستیم، اما این مشکل باید به صورت جامع و اساسی برطرف شود. 

تسهیالت اشاره کرد و گفت: این معضل سبب شده تا مرکز شهر فاقد جاذبه شود. در دوره قبلی مسئولیتم که امکان دریافت  اهواز

در بین شهرهای استان بیشترین جذب وام را داشت. هیچ مدرک علمی دال بر مضر بودن  اهوازبرای بافت فرسوده فراهم بود، 

مشکالت عدیده ای در زمینه های مختلف دارد، وجود صنایع آالینده سالمت  اهوازگیاه کونوکارپوس وجود ندارد وی تصریح کرد: 

نین شرایطی متاسفانه به جای آنکه مساله به صورت ریشه ای حل شود، موضوع انحرافی گیاه مردم را تهدید می کند، در چ

کونوکارپوس به عنوان عامل بیماری های تنفسی مطرح می شود در حالیکه دانشگاه شهید چمران و بسیاری از محققان پس از 

دال بر مضر بودن گیاه کونوکارپوس وجود ندارد.  تحقیقات بسیار علمی مضر بودن این گیاه را رد کرده اند و هیچ مدرک علمی

طرح این مساله متاسفانه سبب تخریب فضای سبز شهر شد. در حالیکه برخی صنایع آالینده که سالمت مردم را تهدید می کنند 

ود کمپ نب اهوازاز پرداخت عوارض آالیندگی که حداقل حق این شهر و مردم است، اجتناب می کنند. یکی از کمبودهای جدی 

به حادثه ی ریزش کوه در کوی منبع آب نیز اشاره کرد و یادآور شد: یکی از کمبودهای  کتانبافهای اسکان اضطراری است 

نبود کمپ های اسکان اضطراری است. اگر یکی از این کمپ ها را داشتیم می توانستیم ساکنان منازل پرخطر را  اهوازجدی 
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برای آنها فراهم شود. بهرحال با پیگیری های استاندار محترم تسهیالتی برای این عزیزان  موقتاً اسکان دهیم تا شرایط مساعدی

در نظر گرفته خواهد شد و این خانواده ها به شهرهای جدید انتقال می یابند. ضمن آنکه همه ارگانها باید کمک کنند تا فضای 

در مجلس شورای اسالمی  اهوازدر پایان خطاب به نماینده ی  اهواز شهردارمناسب جهت زندگی برای این خانواده ها فراهم شود. 

کار سخت و دشواری است، ولی همه ی این مراحل سخت را گذارنده ایم و تجربه کرده  اهوازخاطرنشان کرد: تحول و توسعه در 

 http://tabanews.ir/?p=16407ایم و اکنون بیش از گذشته نیاز به حمایت داریم. لینک کوتاه: 

  های دیگر:سایت 

 1396آبان  15دوشنبه  10:0۸ - شوشان
 شهردار اهواز در بازدید نماینده مجلس از پروژه های عمرانی شهر:

 تحول و توسعه در اهواز کار سخت و دشواری است اما امکانپذیر است

http://shooshan.ir/fa/news/80209/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 آبان 13حضور شهردار اهواز در راهپیمایی 

  1396آبان  13شنبه  13:56 - شوشان

منصور کتانباف شهردار اهواز در سالروز تسخیر النه ی جاسوسی بدست دانشجویان پیرو 

خط امام مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز همگام با مردم شهیدپرور اهواز و 

شهردار اهواز در حاشیه تنی چند از مسئولین در راهپیمایی باشکوه این روز شرکت کرد. 

 135۸ی این مراسم، گرامیداشت این روز را وظیفه ی همگانی دانست و گفت: در سال 

عده ای از دانشجویان پیرو خط امام به صورت خودجوش و با آگاهی و بصیرت، سفارت 

درآوردند و با این کار توطئه ی  آمریکا را که یکی از مراکز جاسوسی بر علیه انقالب نوپای اسالمی و مردم ایران بود به اشغال

آمریکا را خنثی کردند و این کار ماندگار سبب شد که همه ساله این روز به نام روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار 

یادی جهانی نامیده شود. کتانباف افزود: این روز به ما یادآوری می کند که استکبارستیزی و مقابله با توطئه های آمریکا و ا

استثمارگر همچنان ادامه خواهد داشت.با توجه به اینکه توطئه های دشمنان هر سال نسبت به قبل پیچیده تر و خصمانه تر می 

آبان که همانا روز مبارزه  13شود، باید هوشیاری و آمادگی خود را در برابر دشمنان روز به روز بیشتر کنیم و از این رو مناسبت 

ساله نه تنها کهنه نمی شود بلکه بهتر و باشکوه تر از سال گذشته برگزار می شود. سخنان و عملکرد اخیر با استکبار است، همه 

دولتمردان آمریکا گواهی بر این مدعاست. شهردار اهواز در پایان گفت: به برکت انقالب اسالمی ایران و ایستادگی مردم و نظام 

م بین الملل، استکبار ستیزی در همه ی جوامع رشد یافته است و مردم سراسر در برابر خواسته های نامشروع آمریکا و صهیونیس

 جهان با اعتراضات خود، این امر را بیش از پیش مشخص می سازند. ...

در سالروز تسخیر النه ی جاسوسی بدست دانشجویان پیرو خط امام مبارزه با استکبار جهانی و روز  اهواز شهردار کتانبافمنصور 

در  اهواز شهردارو تنی چند از مسئولین در راهپیمایی باشکوه این روز شرکت کرد.  اهوازهمگام با مردم شهیدپرور  دانش آموز

عده ای از دانشجویان پیرو خط  135۸حاشیه ی این مراسم، گرامیداشت این روز را وظیفه ی همگانی دانست و گفت: در سال 

رت آمریکا را که یکی از مراکز جاسوسی بر علیه انقالب نوپای اسالمی و مردم امام به صورت خودجوش و با آگاهی و بصیرت، سفا

ایران بود به اشغال درآوردند و با این کار توطئه ی آمریکا را خنثی کردند و این کار ماندگار سبب شد که همه ساله این روز به 

افزود: این روز به ما یادآوری می کند که استکبارستیزی  نبافکتانام روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامیده شود. 

و مقابله با توطئه های آمریکا و ایادی استثمارگر همچنان ادامه خواهد داشت.با توجه به اینکه توطئه های دشمنان هر سال 

روز به روز بیشتر کنیم و از نسبت به قبل پیچیده تر و خصمانه تر می شود، باید هوشیاری و آمادگی خود را در برابر دشمنان 

آبان که همانا روز مبارزه با استکبار است، همه ساله نه تنها کهنه نمی شود بلکه بهتر و باشکوه تر از سال  13این رو مناسبت 

http://shooshan.ir/fa/news/80090/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-13-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
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ت در پایان گفت: به برک اهواز شهردارگذشته برگزار می شود. سخنان و عملکرد اخیر دولتمردان آمریکا گواهی بر این مدعاست. 

انقالب اسالمی ایران و ایستادگی مردم و نظام در برابر خواسته های نامشروع آمریکا و صهیونیسم بین الملل، استکبار ستیزی در 

 همه ی جوامع رشد یافته است و مردم سراسر جهان با اعتراضات خود، این امر را بیش از پیش مشخص می سازند.
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گزارش تصویری/ آیین افتتاح پروژه سیماک باحضور وزیر ارتباطات در 

 اهواز

  1396آبان  0۸دوشنبه  21:41 - شوشان

...، رئیس سازمان پست کشور، استاندار خوزستان، مدیرکل ارتباطات خوزستان، مدیرکل 

ره پست استان، شهردار اهواز و جمعی دیگر از مدیران استانی در سالن اجتماعات این ادا

 کل برگزار شد. ...

شوشان: آئین افتتاح پروژه ملی سیماک )سامانه جامع یکپارچه سازی امالک ( اداره کل 

پست خوزستان باحضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 

و جمعی دیگر  اهواز دارشهررئیس سازمان پست کشور، استاندار خوزستان، مدیرکل ارتباطات خوزستان، مدیرکل پست استان، 

 از مدیران استانی در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد.

http://shooshan.ir/fa/news/79723/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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( / شهردار اهواز: بیکاری همه مسائل دیگر را تحت الشعاع خود قرار می دهد/ 2گزارش شوشان از جلسه شورای اجتماعی خوزستان ) 

 بیراهه رفته است سو استفاده کنندگان از کودکان کار باید شناسایی شوند / بخش فرهنگی شهرداری ها سال ها به

 ریشه همه آسیب های اجتماعی در معیشت و اشتغال مردم است

  1396آبان  07یکشنبه  1۸:5۸ - شوشان

باید به دنبال ایجاد اشتغال باشیم. نباید تا صحبتی از اشتغال می شود به فکر تأسیس 

ود کارخانه های چند میلیاردی باشیم. می توانیم با اشتغال های محلی و خانگی که ز

 جواب می دهند فعالیت ها را گسترش دهیم.

در جلسه شورای اجتماعی خوزستان با تاکید بر این که ساماندهی  اهواز شهردارشوشان: 

آسیب های اجتماعی باید بر اساس مطالعات منطقه ای انجام شود، اظهار کرد: ریشه 

اد است بنابراین به جای تاسیس کارخانه های عظیم این آسیب ها، معیشت مردم است و شاه کلید آن اصالح وضعیت معیشت افر

و شرکت ها بزرگ می توان با ایجاد اشتغال های خانگی، بومی و زود بازده و با آموزش و گسترش این شغل ها به سمتی برویم 

ایتخت ایران که بیکاری کاهش پیدا کند. وی تصریح کرد: بهترین و بیش ترین فعالیت برای ساماندهی آسیب های اجتماعی در پ

صورت می گیرد و همه دستگاه ها، وزرا، معاون اول رئیس جمهور، شهردار تهران، دستگاه های انتظامی، امنیتی، اجتماعی و 

فرهنگی در آن حضور دارند و اقدامات زیادی برای ساماندهی معتادین، ساماندهی کودکان کار و زنان بدسرپرست و بی سرپرست 

یادآور شد:  اهواز شهردارتی هزینه شد ولی میزان موفقیت پایتخت در این زمینه ناچیز بوده است. صورت گرفت و رقم های درش

کارهایی که امروز در جلسه تدوین کردیم، بهتر از خروجی دستگاه های پایتخت نمی شود چون الگویی که با نظارت و حضور 

ایشی پیدا کرده است، در استان ها چندان موفق نخواهد مقام معظم رهبری، رییس جمهور، وزیر موفق نبوده است و حالت فرس

ریشه حل مشکالت و آسیب های اجتماعی را اشتغال دانست و گفت: بیکاری همه مسائل دیگر را تحت الشعاع خود  کتانبافبود. 

آغوش خانواده باشند، عنوان با تاکید بر این که کودکان باید در  اهواز شهردارقرار می دهد بنابراین باید به دنبال اشتغال باشیم. 

کرد: هیچ گاه آموزه های دینی به ما نگفته اند اردوگاه ها برای اسکان کودکان یتیم یا زنان بی سرپرست ایجاد شود؛ هیچ گاه به 

ما نگفته اند چنین خانه هایی تاسیس کنیم که خود ایجاد آسیب اجتماعی می کنند. وی با اشاره به این که بخش فرهنگی 

فرهنگی باید بر آموزش شهروندی تمرکز  -ری ها سال ها به بیراهه رفته است، اذعان داشت: در بحث فعالیت های اجتماعیشهردا

 شهردارکنیم چون پس از به وجود آوردن شهروند متعهد به شهر، مطالبه گری و مشارکت در مسائل شهری هم به وجود می آید. 

با تاکید بر این که آموزش و توانمندی افراد برای رفع آسیب های اجتماعی کافی نیست، بیان کرد: اگر شهرداری علی رغم  اهواز

http://shooshan.ir/fa/news/79660/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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محدودیت ها مقدمات این کار را فراهم کند، باز هم مشکل حل نمی شود چون باید برای افراد شغل ایجاد کرد. می توان نیروی 

رد. وی مشکل اصلی در مسائل اجتماعی را جهل به آموزش ها دانست و اذعان داشت: متخصص را تربیت و خدمات آن را صادر ک

با بیان این که باید افرادی  کتانبافمشکل اساسی ما آموزش و متعهد بودن به آموزش هایی است که باید مستمر و مداوم باشند. 

عا شناسایی این افراد سخت نیست و می توان با که از کودکان کار سوء استفاده می کنند، شناسایی شوند، خاطرنشان کرد: قط

 کمک نیروهای اطالعاتی و نیروی انتظامی آن ها را شناسایی کرد تا کودکان کار ساماندهی شوند.
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 شهردار اهواز:

 ناهماهنگی در معیشت و اشتغال معضالت اجتماعی را به دنبال دارد

  1396ن آبا 07یکشنبه  17:0۸ - خبرگزاری تسنیم

گفت: ساماندهی به معضالت اجتماعی ریشه در درست کردن  اهوازشهردار کالن شهر 

معشیت و اشتغال دارد مانند ساماندهی به زنان بدسرپرست و بی سرپرست که نمونه 

 ای از آن است.

، ظهر امروز جلسه شورای اجتماعی با حضور  اهوازبه گزارش خبرگزاری تسنیم از 

، مدیر اداره کل بهزیستی خوزستان، مدیر اهواز، شهردار کالن شهر استاندار خوزستان

درباره  کتانبافاداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( و سایر مسئوالن دستگاه های مربوطه برگزار شد. در این برنامه منصور 

اس مطالعات باید صورت بگیرد ساماندهی به معضالت و آسیب های اجتماعی اظهار داشت: ساماندهی آسیب های اجتماعی براس

همچنین باید درنظر داشت که در تهران برای اینکار سرمایه های بسیار زیادی جذب کردند. وی افزود: ساماندهی به معضالت 

اجتماعی ریشه در درست کردن معشیت و اشتغال دارد مانند ساماندهی به زنان بد سرپرست و بی سرپرست که نمونه از آن 

ید بدانیم اشتغال نباید که کارخانه بزرگ ساخته شود بلکه اشتغال گاهی محلی و کوچک است که باید ترویج است همچنین با

درباره ارائه یک مکان معین برای کودکان کار توسط شهرداری، بیان کرد: یتیم در آموزه های دینی ما در  کتانبافشود. منصور 

است در خانه و خانواده باشد زیرا این مراکز آسیب جدیدی را ایجاد می یک مکان معینی نگه داری نمی شود بلکه توصیه شده 

سال در حوزه آسیب های اجتماعی فعالیت داشتم، میدانم خروجی امر بهتر از تهران نخواهد بود  6کنند. وی عنوان کرد: حدود

توان بهتر عمل کردن را نیز حتی زیرا آنجا مقام معظم رهبری و وزیر اول کشور نظارت مستقیم دارند و در نتیجه ما قطعا 

برای تامین  اهوازو عدم همکاری علوم پزشکی  اهوازدرباره نبود پرستار در مراکز نگه داری موجود در  کتانبافنخواهیم داشت. 

 نیروی پرستار، تصریح کرد: متاسفانه ما در بیمارستان ها کمبود پرستار داریم پس چگونه می شود پرستارهای مورد نیاز این

مراکز را تامین کنیم؟ باید سطح توقع خودمان را همراه با واقعیت های موجود بسنجیم. وی در این باره ادامه داد و گفت: 

شهرداری اگر مکان را تهیه کند باز هم باید به خروجی کار فکر کنیم که چگونه است؟ متاسفانه مشکل اصلی ما در بحث آموزش 

ا و بیراهه رفتن در بخش فرهنگی این آسیب های اجتماعی را به وجود می آورد. شهردار است که جهل و عدم توجه به آموزش ه

تاکید کرد: ما در بخش فرهنگی باید بر روی آموزش و اشتغال متمرکز شویم زیرا با وجود این دو شاخص می  اهوازکالن شهر 

توان مشکالت این حوزه را حل کرد همچنین باید افراد و مکان های که کودکان کار را مورد سوء استفاده خود قرار می دهند 

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/07/1559472/%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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تن کودکان، نوجوانان و بعضا حتی جوانان در یک مرکز قطعا آسیبی را شناسایی کنیم. وی افزود: جمع آوری و کنارهم قرار گرف

در پی خواهد داشت و ما باید به این کودکان به چشم فرزندان خود نگاه کنیم که اکنون زمان جبران کارهای است که باید 

اصالحی برویم و به این توجه کنیم  در پایان اظهار داشت: باید به دنبال فرآیندهای کتانبافصورت می گرفت و انجام نداده ایم. 

 که در دنیا عالقه مند هستند که کودکان کار و این طبقه از کودکان در خانواده و خانه نگه داری کنند. انتهای پیام/
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 شهردار اهواز:

ریشه آسیب های اجتماعی معیشت و اشتغال مردم است/ شهرداری ها در 

 بخش فرهنگی، سالها به بیراهه رفته اند

  1396آبان  07یکشنبه  16:00 - خبرگزاری برنا

ضمن تاکید بر نقش معیشت افراد جامعه در بروز آسیب های اجتماعی  اهواز شهردار

 گفت: ریشه آسیب های اجتماعی معیشت و اشتغال مردم است.

در جلسه شورای اجتماعی استان  کتانباف، منصور اهوازبه گزارش خبرنگار بنا از 

ان برگزار شد؛ در خصوص جمع خوزستان که پیش از ظهر امروز در استانداری خوزست

آوری کودکان کار و متکدیان اظهار کرد: ساماندهی آسیب های اجتماعی باید بر اساس 

مطالعات منطقه ای انجام شود. به طور مثال بهترین و بیشترین فعالیت ها برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی با حضور وزرا 

رفته است. چنانچه خروجی کار را بررسی کنید متوجه می شوید این روش ها و باالترین مقام های کشور در پایتخت صورت گ

برای کاهش آسیب های اجتماعی موثر نبوده است. در آموزه های دینی ما بر یتیم نوازی در کانون خانواده تاکید شده و در هیچ 

نگه داری کودکان و افراد بدسرپرست توصیه  کدام از روایات معصومین و ائمه علیهم السالم بر ایجاد یتیم خانه یا مراکزی برای

نشده است. وی تاکید کرد: ایجاد یتیم خانه و محلی برای متدکیان و افراد بد سرپرست، خود آسیب دیگری ایجاد می کند. 

داشت.  اظهار کرد: علی رغم همه کاستی هایی که شهرداری ها دارند؛ اگر ده ها مرکز ایجاد کنیم نتیجه ای نخواد اهواز شهردار

وی با بیان اینکه در بحث پیشگیری و رفع آسیب های اجتماعی سرمایه های بزرگ و رقم های درشتی هزینه شده است؛ تصریح 

کرد: ریشه آسیب های اجتماعی معیشت و اشتغال مردم است. ابتدا باید وضعیت اشتغال را در جامعه ساماندهی کرد و به تبعیت 

واهد یافت. وی با تاکید بر اینکه باید فرهنگ کار را در استان اصالح کنیم؛ افزود: باید حوزه از آن آسیب های اجتماعی کاهش خ

های اشتغال بومی و خانگی را فعال کرد. اینگونه مشاغل زود جواب می دهد و به سرعت گسترش می یابند. در همه جای دنیا 

ی کنند. این مساله به فرهنگ کار در استان ما باز می به صورت خانوادگی دستفروشی م اهوازدستفروشی وجود دارد اما در 

گردد. وی با بیان اینکه باید نیروی متخصص را تربیت و صادر کنیم؛ ادامه داد: مشکل اساسی ما آموزش است و بعد از آن متعهد 

نگی، سالها به بیراهه رفته با اذعان به اینکه شهرداری ها در بخش فره کتانبافبودن به انجام آموزش ها را مد نظر قرار دهیم. 

اند؛ گفت: بر همین اساس در جلسه اخیرکالنشهر ها که در مشهد برگزار شد؛ متعهد شدیم راه قبل را نرویم و آموزش شهروندان 

اظهار کرد: بر اثر جهل آموزش هاست که  اهواز شهرداررا در اولویت قرار دهیم تا نسبت به شهر متعهد شده و مطالبه گر شوند. 

http://www.bornanews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-78/630629-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
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وارد حاشیه ها و آسیب های اجتماعی می شویم. باید افراد و کودکانی که مورد سواستفاده قرار می گیرند؛ شناسایی شوند. این 

 کودکان در حقیقت عوامل افراد دیگری هستند و باید سرشاخه ها را شناسایی کرد. وی تاکید کرد: بر اساس قوانین کشور

شهرداری نیز سهم خود را ایفا می کند چرا که معتقدیم این کودکان هم مانند فرزندان ما هستند. اما باز هم تاکید می کنم بیش 

از آنکه مجری بخش نامه ها و دستورالعمل ها باشیم؛ باید اتاق فکری برای پیشگیری و رفع آسیب های اجتماعی بوده و به دنبال 

 وعات و امور باشیم.فرایندهای اصالحی این موض
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 شهردار اهواز: در مقوله فرهنگ شهروندی سال هاست به بیراهه رفتیم

  1396آبان  07یکشنبه  15:33 - ایرنا

با بیان اینکه در بحث فرهنگ شهروندی سال های سال به  اهواز شهردار -ایرنا  - اهواز

بیراهه رفته ایم گفت: در گام نخست باید فرهنگ شهروندی ترویج یابد چرا که در این 

 نامه شهر وجود خواهد داشت.صورت احساس مشارکت در بر

نصب یکشنبه در نشست شورای اجتماعی خوزستان در  کتانبافبه گزارش ایرنا منصور 

سالن حوزه استانداری، ریشه حل معضالت اجتماعی را بهبود معیشت مردم و اشتغال 

نبود امکانات معیشتی موردنیاز آنها دانست و افزود: بسیاری از این مشکالت در جامعه نتیجه بی توجهی به آموزش، بیکاری و 

است. وی اظهار کرد: منظور از ایجاد اشتغال تنها راه اندازی کارخانه هایی با سرمایه میلیاردی نیست بلکه اشتغال های بومی و 

ه زودبازده نیز راهگشاست. وی با بیان اینکه در آموزه های دینی ما سخنی از نگهداری افراد بی سرپرست در قرارگاه ها نشد

افزود: ایجاد تعداد باالیی از خانه های ویژه نگهداری کودکان و زنان بی سرپرست معضالت بیشتری را بوجود می آورد. وی ادامه 

نوجوان در یک محل نه تنها سودمند نیست بلکه به طور قطع آسیب های اجتماعی را دوچندان می  40یا  30داد: ساماندهی 

ینکه باید در مقابل فقرا رفتار ایجابی و در مقابل متکدیان حرفه ای رفتار سلبی داشته باشیم خاطر با اشاره به ا اهواز شهردارکند. 

نشان کرد: صرف آموزش به متکدیان و افراد بی سرپرست مشکلی را حل نمی کند و باید به فکر ایجاد زمینه هایی برای اشتغال 

آسیب ها تالشی نشود فردا فرزندان خودمان درگیر آنها خواهند شد. وی  اظهارکرد: اگر امروز برای رفع این کتانبافآنان باشیم. 

با اشاره به لزوم ایجاد اشتغال خرد برای افراد کم بضاعت گفت: با توسعه این مشاغل به طور قطع حجم زیادی از معضالت 

رست زیر حمایت سازمان هزار کودک بی سرپرست و بدسرپ 1۸هزار زن و  33اجتماعی کاهش می یابد. براساس این گزارش 

خبرنگار: ندا رضا پور ** انتشار دهنده: عبدالحمید راجی ارتباط با سردبیر  6037بهزیستی خوزستان قرار دارند. /

newsroom@irna.ir تماس بی واسطه با مسئولین 

  سایت های دیگر:

 1396آبان  07یکشنبه  15:54 - شوشان

 شهردار اهواز: در مقوله فرهنگ شهروندی سال هاست به بیراهه رفتیم

http://www.irna.ir/khuzestan/fa/News/82712324/
http://shooshan.ir/fa/news/79651/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%DB%8C%D9%85
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 شهردار اهواز تاکید کرد:

 لزوم شناسایی سوءاستفاده کنندگان از کودکان کار در اهواز

  1396 آبان 07یکشنبه  14:20 - ایسنا

با بیان اینکه باید افرادی که از کودکان کار سوءاستفاده می کنند، شناسایی  اهواز شهردار

شوند، گفت: قطعا شناسایی این افراد سخت نیست و می توانیم با کمک نیروهای 

 اطالعاتی و نیروی انتظامی این افراد را شناسایی کنیم تا این کودکان ساماندهی شوند.

 7در جلسه شورای اجتماعی استان که امروز ) کتانبافبه گزارش خبرنگار ایسنا، منصور 

آبان ماه( برگزار شد، اظهار کرد: ساماندهی آسیب های اجتماعی بر اساس مطالعات 

ما به عنوان منطقه ای انجام و در کل کشور منتشر می شود. نسخه ای که در وزارت خانه ها می پیچند شاید به عنوان الگو باشد ا

نسخه رفع مشکل نیست. وی افزود: بهترین و بیشترین فعالیت برای ساماندهی آسیب های اجتماعی در پایتخت ایران صورت 

می گیرد و همه دستگاه ها، وزرا، معاون اول رئیس جمهور، شهردار تهران، دستگاه های امنیتی، انتظامی و فرهنگی در آن حضور 

، ساماندهی کودکان کار، زنان بدسرپرست و بی سرپرست 16و  15حداقل دو مرکز برای معتادین ماده  دارند. در هر منطقه تهران

بیان کرد: سرمایه های بسیار بزرگی در تهران هزینه شده  اهواز شهردارایجاد شده اما چقدر تهران در این زمینه موفقیت داشت؟ 

ید تا متوجه شوید که این برنامه ها برای ساماندهی آسیب های اجتماعی و باید یک بررسی میدانی از متولیان این طرح داشته باش

تصریح کرد: ریشه همه این مشکالت در معیشت و اشتغال مردم است و شاه کلید حل  کتانبافخروجی خوبی خواهد داشت؟ 

یر قرار می گیرد. وی همه این مشکالت رفع بیکاری است و قطعًا کسی که معیشت ندارد مسائل دیگر زندگی اش نیز تحت تأث

ادامه داد: باید به دنبال ایجاد اشتغال باشیم. نباید تا صحبتی از اشتغال می شود به فکر تأسیس کارخانه های چند میلیاردی 

با بیان اینکه  اهواز شهردارباشیم. می توانیم با اشتغال های محلی و خانگی که زود جواب می دهند فعالیت ها را گسترش دهیم. 

کودکان در آغوش خانواده باشند، خاطرنشان کرد: هیچوقت در آموزه های دینی ما بیان نشده که یتیم خانه یا محلی برای باید 

با اشاره به طرح اطلس اجتماعی  کتانبافزنان بی سرپرست ایجاد شود زیرا همین اماکن به یک آسیب اجتماعی تبدیل می شوند. 

دهه  6تماعی گفت: با توجه به اینکه حدود یک دهه در شهرداری تهران و حدود خوزستان در خصوص ساماندهی آسیب های اج

در مسائل آسیب های اجتماعی فعالیت کرده ام می دانم که خروجی این طرح بهتر از تهران نخواهد بود زیرا آنجا مقام معظم 

ولی این طرح موفقیت نداشت، و سوال  رهبری، وزیر و معاون اول رئیس جمهوری حضور دارند و بر انجام طرح نظارت می کنند

تصریح کرد: ابتدا باید مشاغل این افراد در نظر  اهواز شهرداراینجاست که ما چقدر می توانیم در اجرای این طرح موفق باشیم. 

ما می توانیم  گرفته شود و باید ببینیم اگر فردی آموزش الزم را ببیند و توانمند شود، آیا کاری برای این کارگر فراهم شده است؟

http://www.isna.ir/news/96080704009/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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بیان کرد: مشکل اساسی ما در آموزش و سپس  کتانبافبا صادر کردن نیروی متخصص و خدماتی اشتغال این افراد را مهیا کنیم. 

متعهد بودن به آموزش است و باید این آموزش ها مستمر باشند. وی با بیان اینکه شهرداری در بخش فرهنگی سالیان سال است 

، خاطرنشان کرد: نخست باید شهروند ایجاد کنیم تا احساس مالکیت در شهر داشته باشد. در این شرایط که به بیراهه می رود

گفت: بسیاری از افراد با روی آوردن به  اهواز شهردارشهروند مطالبه گر می شود و از کارهای حاشیه ای فاصله خواهد گرفت. 

ی روی نیاوردند که می توانیم در این زمینه اقدام کنیم. همچنین پرورش بلدرچین و فعالیت های خانگی به آسیب های اجتماع

باید افرادی که از کودکان کار سوءاستفاده می کنند، شناسایی شوند. قطعا شناسایی این افراد سخت نیست و می توانیم با کمک 

 شوند. انتهای پیامنیروهای اطالعاتی و نیروی انتظامی این افراد را شناسایی کنیم تا این کودکان ساماندهی 
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 شهردار اهواز؛

 احیای تاالب ها می تواند به حل مسئله ریزگردها کمک کند

  1396آبان  06شنبه  0۸:04 - شبستان

گفت: احیای تاالب ها می تواند به حل مسئله  اهواز شهردارخبرگزاری شبستان: 

 ریزگردها در خوزستان کمک نماید.

 اهواز شهردار کتانبافبه گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از مشهد، منصور 

آّبان( در نشست خبری شهرداران کالنشهرهای کشور که در شهرداری مشهد 5عصر)

برگزار شد گفت:شهرداری ها به عنوان پشتیبان خدمات رسانی دولت در افکار عمومی 

مطرح هستند و مردم شهرداری ها را به عنوان بخشی از دولت می بینند در صورتی که اینگونه نیست. وی اظهار داشت: درآمد 

زینه های شهرداری ها از محل پرداخت هایی است که مردم انجام می دهند، مجموعه عوارض هایی که شهرداری ها دریافت و ه

می کنند در قالب مالیات بر ارزش افزوده تجمیع شده و هر دوزه هم سهم کالنشهرها کاهش پیدا می کند که این سبب شده 

با بیان اینکه موضوع ریزگردها در خوزستان منشاء داخلی و  اهواز شهردار شهرداری ها در اداره شهر به مشکل برخورد کنند.

خارجی دارد، ادامه داد: منشاء داخلی ریزگردها بر اثر رفتارهایی است که انسانها در دوران مختلف در طبیعت داشته اند، اکتشاف 

گفت: برای کنترل نقاط فوق بحرانی اقداماتی  انبافکتنفت و از بین بردن تاالب ها از جمله مهمترین دالیل وجود ریزگردها است. 

را از سال گذشته مجموعه دستگاهها شروع کرده اند البته در کوتاه مدت اثرگذار نخواهد بود اما احیای تاالب ها می تواند به حل 

 4۸3مسئله ریزگردها کمک قابل توجهی کند. پایان پیام/ 

http://shabestan.ir/detail/News/665350
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 شهردار اهواز خبر داد

 واحد از سکونت گاه های پرخطر اهواز تا پایان سال جاری 84جابه جایی 

  1396آبان  05جمعه  19:04 - کیهان

واحد واقع در محله منبع آب از سکونت گاه های پرخطر و غیررسمی شهر  200واحد پرخطر از  ۸4از جابه جایی  اهواز شهردار

 خبر داد. اهواز

که چند روز پیش سقوط یک تخته سنگ و  اهوازدر بازدید میدانی از محله منبع آب  کتانبافخبرنگار کیهان: منصور  - اهواز

تخریب منزل در این محله جان دو کودک را گرفت اظهار کرد: طرح های ساماندهی این محله در برنامه سکونت گاه های پرخطر 

واحد مسکونی این محله ساماندهی شوند. وی با بیان این که از  2000ه تصویب و مقرر شده بود ک ۸5و غیررسمی در سال 

واحد آن وضعیت حادی دارند گفت:  15پرخطرتر و همچنین  ۸4واحد آن خطرناک و از این تعداد  ۸17واحد مذکور  2000

اول و به صورت فوری استاندار خوزستان در جلسه ستاد بحران مقرر کرد راه و شهرسازی و مدیریت بحران استان در مرحله 

واحد پرخطر دیر نیز امسال در دستور کار قرار  ۸4با بیان اینکه جابه جایی  اهواز شهردارواحد را انجام دهند.  15جابه جایی این 

 دارد افزود: برای جابه جایی مابقی واحدها مقرر شد استاندار طی رایزنی با وزیر راه و شهرسازی مجوزهای الزم برای این کار را

نیز اظهار کرد: برای جابه جایی شیرین  اهوازبه شهرهای اقماری  اهوازدرمورد انتقال ساکنین محله منبع آب  کتانبافاخذ کند. 

انتخاب شدند. وی خاطرنشان کرد: شیرین شهر نسبت به شهر رامین از شرایط  اهوازشهر و شهر رامین به عنوان شهرهای اقماری 

لیل پیشنهاد شد که با تسهیالتی که دراختیار ساکنین قرار داده می شود بخشی به صورت بالعوض بهتری برخوردار است به این د

 و بخشی به صورت وام نسبت به تخلیه و نقل مکان اقدام کنند.

http://kayhan.ir/fa/news/117493/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 صبح یکشنبه رخ داد

 نفر فوت کردند 2ریزش کوه در منطقه مسکونی کوی رمضان اهواز/

  1396مهر  30یکشنبه  0۸:14 - خبرگزاری مهر

به علت ریزش کوه در کوی رمضان اهواز، چهار نفر زیر آوار ماندند که دو نفر از  -اهواز 

 آنها فوت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر ، ساعت هفت صبح امروز، کوه در منطقه کوی رمضان اهواز 

 ریزش کرد و دو خانه در حوالی کوه روی ساکنانشان آوار شدند. 

 

خارج سازی افراد از زیر آوار از همان زمان آغاز شد و یک دختر و یک زن در یکی از خانه ها از تالش نیروی های امدادی برای 

 زیر آوار خارج شدند که متاسفانه دختربچه در بیمارستان فوت کرد. 

 

اله سال هم با وجود مصدومیت از زیر آور خارج و به بیمارستان منتقل شده است اما یک دختر بچه حدود هشت س 30یک آقای 

 زمانی از زیر آوار خارج شده که فوت کرده بود. 

 

این خانه های که در مجاورت کوه ساخته شده اند از مدتها قبل قرار بود، جابه جا شوند که متاسفانه این امر رخ نداد تا امروز 

 شاهد این حادثه باشیم. 

 

 هستند. چند خانه دیگر که در این حادثه آسیب ندیده اند نیز در معرض ریزش کوه

  سایت های دیگر:

 1396مهر  30یکشنبه  15:37 - شهردار آنالین

 کوی رمضان از سکونتگاه های پرخطر / احتمال ریزش و تخریب مجدد با وجود بارندگی

 1396مهر  30یکشنبه  0۸:25 - عصر ایران

 نفر فوت کردند )+عکس( 2ریزش کوه در منطقه مسکونی کوی رمضان اهواز/ 

 3961مهر  30یکشنبه  0۸:31 - جام جم

 نفر را گرفت +عکس 2ریزش کوه در اهواز جان 

http://www.mehrnews.com/news/4120907/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.shahrdaronline.com/view-42950.html
http://www.asriran.com/fa/news/567720/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
http://jamejamonline.ir/online/3040208303512591813/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3


 

 

 

 

 

 

 

 

249 

 

  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری
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 1396مهر  30یکشنبه  0۸:31 - فانوس

 ریزش کوه در منطقه مسکونی کوی رمضان اهواز

 1396مهر  30یکشنبه  0۸:40 - ستاره نیوز

 خانه در اهواز 2مرگبار کوه روی ریزش 

 1396مهر  30یکشنبه  0۸:47 - تابناک خوزستان

 نفر بر اثر ریزش کوه در منطقه مسکوی کوی رمضان اهواز+ تصویر 2فوت 

 1396مهر  30یکشنبه  09:00 - خبرگزاری تابناک

 کشته 2ریزش کوه در منطقه مسکونی در اهواز با 

 1396مهر  30یکشنبه  09:00 - شبکه خبر

 ریزش کوه بر روی خانه ها در اهواز

 1396مهر  30به یکشن 09:01 - خوزنیوز

 نفر فوت کردند 2ریزش کوه در منطقه مسکونی کوی رمضان اهواز/

 1396مهر  30یکشنبه  09:06 - تابناک باتو

 خانه در اهواز +تصاویر 2ریزش مرگبار کوه روی 

 1396مهر  30یکشنبه  09:07 - ایران آنالین

 ریزش مرگبار کوه در اهواز

 1396مهر  30یکشنبه  :1009 - 24رویداد 

 ریزش مرگبار کوه در اهواز

 1396مهر  30یکشنبه  09:21 - باشگاه خبرنگاران

 کودک در این حادثه دلخراش + تصاویر و اسامی مصدومین و فوتی ها 2یزش کوه در کوی رمضان اهواز / مرگ جزییات ر

 1396مهر  30یکشنبه  09:26 - تابناک آذربایجان شرقی

 کشته 2ریزش کوه در منطقه مسکونی در اهواز با 

 1396مهر  30یکشنبه  09:35 - سازه نیوز

 نفر فوت کردند 2ریزش کوه در منطقه مسکونی کوی رمضان اهواز/

 1396مهر  30یکشنبه  09:3۸ - شبکه اینترنتی آفتاب

 نفر فوت کردند 2ریزش کوه در منطقه مسکونی کوی رمضان اهواز/

 1396مهر  30یکشنبه  09:44 - روزنامه قانون

 کشته 2ریزش کوه در منطقه مسکونی در اهواز با 

 1396مهر  30یکشنبه  09:45 - آفتاب نیوز

 نفر فوت کردند+فیلم و عکس 2ریزش کوه در منطقه مسکونی کوی رمضان اهواز/ 

 1396مهر  30یکشنبه  09:55 - تهران نیوز

 خانه در اهواز + عکس2ریزش مرگبار کوه روی 

 3961مهر  30یکشنبه  10:11 - ملیت

http://fanousnews.ir/Content/Detail/78338/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://www.setarehnews.ir/fa/doc/news/113954/
http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/512398/%D9%81%D9%88%D8%AA-2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://www.tabnak.ir/fa/news/740550/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87
http://www.irinn.ir/fa/news/534278/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://www.khouznews.ir/fa/news/154989/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://tabnakbato.ir/fa/news/89255/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DB%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://www.ion.ir/News/273294.html
http://www.rouydad24.ir/fa/news/82687/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://www.rouydad24.ir/fa/news/82687/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://www.rouydad24.ir/fa/news/82687/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://www.yjc.ir/fa/news/6290503/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://www.tabnakazarsharghi.ir/fa/news/512448/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87
http://sazehnews.ir/fa/news/38331/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.aftabir.com/news/article/view/2017/10/22/1781956
http://www.ghanoondaily.ir/fa/news/detail/57742/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-
http://aftabnews.ir/fa/news/483919/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
http://tehrannews.ir/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%87-%DB%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2/
http://meliyat.com/fa/news/216377/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DB%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 خانه در اهواز /تصاویر 2ریزش مرگبار کوه روی 

 1396مهر  30یکشنبه  10:36 - تابناک یزد

 کشته +عکس 2ریزش کوه در منطقه مسکونی در اهواز با 

 1396مهر  30یکشنبه  10:40 - صد خبر

 جزییات ریزش کوه در کوی رمضان اهواز / مرگ دو کودک در این حادثه دلخراش + تصاویر

 1396مهر  30یکشنبه  10:56 - رجا نیوز

 بر اثر ریزش کوه در اهواز دو نفر کشته شدند

 1396مهر  30یکشنبه  11:1۸ - شریان

 بر اثر ریزش کوه در اهواز دو نفر کشته شدند

 1396مهر  30یکشنبه  11:22 - خبرگزاری فارس

 کشته برجای گذاشت +تصاویر 2ریزش کوه در اهواز 

 1396مهر  30یکشنبه  11:34 - جام نیوز

 ا گرفت +عکسنفر ر 2ریزش کوه در اهواز جان 

 1396مهر  30یکشنبه  11:36 - سایت تحلیلی خبری صبح تهران

 خانه در اهواز +تصاویر 2ریزش مرگبار کوه روی 

 1396مهر  30یکشنبه  14:50 - بولتن نیوز

 نفر را گرفت 2ریزش کوه در اهواز جان 

 1396مهر  30یکشنبه  5216: - هارپی نیوز

 نفر را گرفت +عکس 2ریزش کوه در اهواز جان 

 1396مهر  30یکشنبه  16:56 - روزنامه نصف جهان

 کودک را گرفت 2ریزش کوه، جان 

 1396مهر  30یکشنبه  20:24 - روزنامه نوآوران

 کوه اهواز روی دو ماشین ریزش کد

 1396آبان  01دوشنبه  21:5۸ - آریا

 خانه در اهواز ! 2بار کوه روی ریزش مرگ

http://www.tabnakyazd.ir/fa/news/512528/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
http://sadkhabar.ir/fa/news/344957/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://www.rajanews.com/news/278309/%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://shariyan.com/detail/106748
http://www.farsnews.com/13960730000408
http://www.jamnews.ir/detail/News/838655
http://sobhetehran.com/fa/pages/?cid=67571
http://www.bultannews.com/fa/news/535678/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://www.harpynews.com/fa/news/118010/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
http://nesfejahan.net/fa/news/54569/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://www.noavaranonline.ir/fa/news/101962
http://www.aryanews.com/News/120171023215716616/%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%8A-2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 شهردار اهواز:

 احتمال بروز مجدد حادثه رانش کوه/ منازل پرخطر اهواز بررسی می شوند

  1396مهر  30یکشنبه  15:29 - خبرگزاری تسنیم

گفت: باید برای جابه جایی این منازل خطرآفرین و پرخطر اقدامات جدی  اهواز شهردار

انجام داد چرا که فصل زمستان و بارندگی ها را در پیش داریم که احتمال تخریب و 

 ریزش را بیشتر می کنند.

، در پی حادثه رانش کوه و تخریب دو منزل  اهوازخبرگزاری تسنیم از به گزارش 

به دستور استاندار خوزستان جلسه ستاد بحران با  اهوازمسکونی در منطقه منبع آب 

در این جلسه ضمن عرض تسلیت اظهار داشت:  اهواز شهردار کتانبافهدف تعیین تکلیف این دست از منازل تشکیل شد. منصور 

شدن از حادثه معاون خدمات شهری و نیروهای سازمان آتش نشانی جهت انجام ماموریت های محوله در محل  پس از مطلع

حادثه حضور یافتند. وی با بیان اینکه در سال های گذشته تخریب هایی در این دست از منازل انجام شده اما همچنان ساخت 

عنوان کرد: این منازل باید  اهواز شهردارین موضوع تشکیل می شود. منازل جدید را شاهدیم، افزود: جلسه ای به منظور بررسی ا

توسط اداره کل راه وشهرسازی خوزستان در حوزه سکونتگاه های پرخطر قرار بگیرند. وی گفت: باید برای جابه جایی این منازل 

اریم که احتمال تخریب و ریزش خطرآفرین و پرخطر اقدامات جدی انجام داد چرا که فصل زمستان و بارندگی ها را در پیش د

 را بیشتر می کنند. انتهای پیام/

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/30/1552922/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 شهردار اهواز:

 بارندگی شرایط در کوی رمضان اهواز را خطرناک تر می کند

  1396مهر  30یکشنبه  14:00 - خبرگزاری مهر

و فوت دو کودک  اهوازبا اشاره به حادثه ریزش کوه در کوی رمضان  زاهوا شهردار - اهواز

 اظهار کرد: قطعا آغاز بارش باران در این منطقه شرایط را خطرناک تر هم می کند.

ظهر امروز در ستاد بحران خوزستان در خصوص  کتانبافبه گزارش خبرنگار مهر ، منصور 

: بعد از اطالع رسانی همکاران من در اظهار کرد اهوازواقع ریزش کوه در کوی رمضان 

منطقه هفت، سازمان آتش نشانی و معاون خدمات شهری در صحنه حضور پیدا کرده و 

با اشاره به اینکه هنوز دستگاه های امدادی و آتش نشانی در منطقه حضور دارند، ادامه داد:  کتانبافاقدامات الزم را انجام دادند. 

که طی سال های قبل انجام شده بود، باز هم ساخت منازل جدید انجام شد. وی خبر داد:  متأسفانه با وجود تخریب هایی

تأکید کرد: راه و شهرسازی  اهواز شهردارصبح در محل تشکیل جلسه خواهیم داد.  6هماهنگی هایی انجام شده و فردا ساعت 

هد. البته تعدادی از منازل جابجا شده اند که آمار باید این مناطق را در حوزه سکونتگاه های پرخطر خود در دستور کار قرار د

با تأکید بر لزوم اقدام جدی برای جابه جایی این منازل پرخطر هشدار داد: قطعا  کتانبافدقیق آنها را فعال در دسترس نداریم. 

شهنی شهردار منطقه  در بارندگی ها نیز شرایط بهتر از این نخواهد بود و احتمال ریزش و تخریب مجدد وجود دارد. ارسالن

با تولیت فرمانداری شروع شد که بر اساس آن تملک، تخریب  ۸5نیز در این نشست گفت: طرحی به اسم مینا در سال  اهوازهفت 

منزل مسکونی تخریب شد و  200باب منزل مسکونی در دستور کار قرار گرفت. با اجرای این طرح  270و تبدیل به فضای سبز 

باب خانه را در سال قبل برای  55هر دلیل از جمله اتمام بودجه یا اراده اجرای طرح باقی ماند. وی افزود: تعدادی از آنها به 

تملک در دستور کار شرکت عمران و مسکن سازان قرار دادیم ولی این کار انجام نشد. عدم وجود متولی برای خانه دار کردن 

وظیفه شناسایی این منازل و تبدیل زمین به فضای سبز را بر عهده دارد. این اهالی یکی از مشکالت اصلی است و شهرداری فقط 

شهنی اضافه کرد: از سمت منبع آب نیز آب شرب به صورت چشمه چهار فصل در دالیه های کوه این منطقه درز پیدا کرده 

ن و منبع آب وضعیت است. در حال حاضر اهالی خیابان های بختیاری، یک طباطبایی و چهار خالدی در منطقه کوی رمضا

مناسبی ندارند. در حال حاضر خیابان یک طباطبایی از همه پرخطرتر است و اگر تخته سنگ موجود در آن سقوط کند حداقل 

باب منزل مسکونی در معرض ریزش خیلی فوری و در اولویت هستند. وی  ۸4سه خانه تخریب می شود. در این خیابان ها 

بل تخریب کردیم و با توجه به فقر این خانوارها اگر بحث سکونت مردم این مناطق را حل نکنیم، خانه را هفته ق 47تصریح کرد: 

 اهوازامکان دستیابی به نتیجه مطلوب وجود ندارد. به گزارش خبرنگار مهر ، ساعت هفت صبح امروز، کوه در منطقه کوی رمضان 

. در این حادثه یک پسر سه ساله و یک دختر هشت ساله به ریزش کرد و دو خانه در حوالی کوه، روی ساکنانشان آوار شدند

http://www.mehrnews.com/news/4121483/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

ساله  30ساله و مرد  25ساله، زن  9علت گیر افتادن در زیر آوار فوت کردند. همچنین چهار نفر شامل دختر پنج ساله، پسر 

 مصدوم شده اند و به بیمارستان منتقل شدند.

  سایت های دیگر:

 1396مهر  30یکشنبه  14:41 - باشگاه خبرنگاران

 کوی رمضان اهوازخطر در کمین 

 1396مهر  30یکشنبه  15:00 - خبر آنالین

 بارندگی شرایط در کوی رمضان اهواز را خطرناک تر می کند

 1396مهر  30یکشنبه  15:26 - شهر فردا

 بارندگی شرایط در کوی رمضان اهواز را خطرناک تر می کند

 1396مهر  30یکشنبه  15:46 - خبرگزاری برنا
 شهردار اهواز:

 خت و ساز غیر مجاز در منطقه کوی رمضان و منبع آب ادامه دارد/ خطر سقوط تخته سنگ بر سر اهالی خیابان طباطباییسا

http://www.yjc.ir/fa/news/6291299/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://www.khabaronline.ir/detail/719767
http://shahrefarda.ir/fa/news/55864/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.bornanews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-78/627935-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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یر کشور :تنها راه تقویت شورا ها و شهرداری ها جلب اعتماد مردم معاون وز

 است

  1396مهر  27پنجشنبه  23:05 - ایرنا

معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور گفت:تنها راه تقویت  -ایرنا -اهواز

شورا جلب اعتماد مردم و ترجیح منافع مردم بر منافع شخصی، خانوادگی و جناحی 

 است.

به گزارش ایرنا سید محمد علی افشانی شامگاه پنجشنبه در نشست توسعه شهری و 

شورای شهر و شهرداران استان در استانداری  روستایی خوزستان با حضور روسای

خوزستان اظهار کرد: نهاد شورا به عنوان یک نهاد اجتماعی نوپا، دارای اهمیت فراوانی بوده و باید به عنوان یک وظیفه دینی و 

 ملی برای تقویت آن تالش کرد. 

را بر قانون و رعایت حقوق انسان ها و تعامل برای  وی ادامه داد: اکنون باید مبنای رفتارمان را جمع گذاشته و مبنای عمل مان

 احقاق حقوق مردم بگذاریم. 

 افشانی بیان کرد: اگر مبنای رفتار ما قانون باشد، بسیاری از مشکالتی که رخ داده و می دهد، اتفاق نخواهد افتاد. 

رد و همین امر بر موقعیت حساس این وی بیان کرد: اکنون سال هاست که حیات کشور به شرایط اقتصادی خوزستان بستگی دا

 استان می افزاید. 

وی گفت: در حال حاضر تمام درآمد محقق شده شهرداری اهواز از نصف درآمد تحقق یافته شهرداری شیراز نیز کمتر است که 

 این امر جای تامل دارد که چنین استانی نتواند درآمد باالیی داشته باشد. 

درصدی دولت از مالیات  50ت نمی تواند مشکل درآمد پایین شهرداری ها را حل کند اما برای سهم افشانی ادامه داد: اکنون دول

 بر ارزش افزوده به صورت جدی می توان پیگیری کرد. 

 وی گفت: مشکآلن اقتصادی شهرداری ها زمانی رفع می شود که اعتماد مردم نسبت به این ارگان باال برود. 

ی رفع مشکالت شهرداری ها در کنار ما قرار گرفته و اطمینان داشته باشند پولی که پرداخت می افشانی گفت: باید مردم برا

 کنند به بهترین شکل هزینه می شود. 

وی بیان کرد: امروزه طرح های جامع خوبی تصویب شده و طرح های تفضیلی آن نوشته می شود اما این طرح ها به راحتی کنار 

 اقعی کلمه ارزش های زیست محیطی به تاراج گذاشته می شوند. گذاشته می شود و به معنای و

 وی ادامه داد: باید طرح های تفضیلی و هادی را جدی گرفت و از دستکاری در آن جلوگیری شود. 

وی بیان کرد: اکنون فروش ارزش های زیست محیطی در شهرهای کشور به وضوح احساس می شود و یکی از دالیل اصلی 

http://www.irna.ir/fa/News/82701957/
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 و شهرداری ها عدم اشراف بر قانون است.  اختالف شورا ها

7152/6064  

 خبرنگار: محمد رضا خبازان** انتشار دهنده: محسن بهاروند 

 

  newsroom@irna.irارتباط با سردبیر 

 

 تماس بی واسطه با مسئولین

  سایت های دیگر:

 1396مهر  29شنبه  21:15 - شوشان
هردار اهواز: عدم وجود درآمدهای پایدار موجب بروز مشکل برای شهرداری ها شده است / نشست توسعه روستایی و شهری خوزستان / ش

 معاون عمرانی استانداری خوزستان : خوزستان با سرانه استاندارد فضای سبز فاصله بسیاری دارد
 تنها راه تقویت شورا جلب اعتماد مردم است

 1396مهر  2۸جمعه  10:4۸ - خبرگزاری برنا
 معاون وزیر کشور:

 ارزش های زیست محیطی به تاراج گذاشته می شوند

 1396مهر  2۸جمعه  14:12 - ایلنا
 در نشست توسعه شهری و روستایی خوزستان عنوان شد؛

 ابراز تأسف معاون وزیر کشور از درآمد پایین شهرداری اهواز

 1396آبان  03چهارشنبه  10:51 - شهردار آنالین

 راهکار تقویت شورا ها و شهرداری ها

 1396آبان  03چهارشنبه  15:27 - 24رویداد 

 تنها راه تقویت شورا ها و شهرداری ها جلب اعتماد مردم است

http://shooshan.ir/fa/news/79051/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.bornanews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/626950-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-94/548897-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://www.shahrdaronline.com/view-43161.html
http://www.rouydad24.ir/fa/news/83407/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.rouydad24.ir/fa/news/83407/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.rouydad24.ir/fa/news/83407/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 لحاظ شود 97اختصاص عوارض آالیندگی نفت به اهواز در قانون بودجه 

  9613مهر  2۸جمعه  10:22 - ایسنا

، اهوازحلقه چاه فعال نفت در  220با بیان اینکه با وجود فعالیت بیش از  اهواز شهردار

مردم این شهر از عوارض آالیندگی نفت بی بهره هستند، گفت: وضعیت آلودگی کنونی 

موضوع آالیندگی نفت و صنایع مربوطه لحاظ  97می طلبد تا در قانون بودجه  اهوازدر 

 شود.

در همایش شوراها و شهرداران خوزستان که  کتانبافبه گزارش خبرنگار ایسنا، منصور 

مهرماه( در سالن شهید هاشمی استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: موضوع آلودگی، محیط زیست،  27امشب )پنجشنبه 

ه ای را برای شهروندان به همراه داشته است. هوا، آب و خاک به علت عدم توجه انسان ها به این نعمت خدادادی، مشکالت عدید

وی ادامه داد: با توجه به ریزگردها، پیامدهای ناشی از فعالیت های صنعتی، صنایع نفت و فعالیت های تولیدی فوالد و تولید 

ن، می فاضالب و پساب های صنعتی و خانگی، و رهاسازی آن در رودخانه و به نابودی کشاندن بهترین خاک در خطه خوزستا

 اهواز شهردار، موضوع آالیندگی نفت و صنایع مربوطه گنجانده شود. 97طلبد که برای جبران این نقیصه در قانون بودجه سال 

، مردم این شهر از عوارض آالیندگی نفت بی بهره هستند. اهوازحلقه فعال چاه نفت در کالنشهر  220افزود: با وجود بیش از 

درصد جمعیت در  70قوانین شهرداری ها در کشور به روز نیستند، عنوان کرد: متأسفانه در حالی که با اشاره به اینکه  کتانباف

شهرها زندگی می کنند، شهرداری ها در نظام اداری کشور تعریف مناسبی ندارند. به علت عدم وجود درآمدهای پایدار و به 

که اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده به طور مساوی بین  منظور جلوگیری از شهرفروشی ناشی از این مشکل، پیشنهاد می شود

دولت و شهرداری ها تقسیم شود. وی ادامه داد: آنچه که در حال حاضر به عنوان بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به حساب 

ارض جرایم رانندگی، شهرداری ها واریز می شود، قابل محاسبه نیست زیرا قانون به شهرداری ها اجازه حسابرسی نداده است. عو

خواستار  اهواز شهردارعوارض سوخت، گمرک و عوارض فرودگاهی به موقع و به صورت کامل به شهرداری پرداخت نمی شود. 

پیگیری بخش بدهی ها و معوقات دولت به شهرداری ها شد و گفت: بحث بافت فرسوده و عدم پرداخت سهم دولت و همچنین 

با بیان اینکه به حمایت  کتانبافساله بسیار مهم و قابل توجه دیگری است که باید پیگیری شود. عدم ارائه بسته های تشویقی، م

 اهوازنیاز داریم، اظهار کرد: بیش از یک دهه است که کالنشهر  اهوازقاطع دولت از پروژه مترو و حوزه تاکسیرانی و اتوبوسرانی 

نیز دوره ای است که می توان با حمایت و کمک دولت این مساله را برای  تالش دارد تا مترو را راه اندازی کند، این دوره فعلی

حل کرد. وی ادامه داد: همچنین بحث اتوبوسرانی از دیگر مشکالت اساسی شهر است که مردم را گرفتار کرده است.  اهوازمردم 

ری شود. با وجود ساختمان های بلند تأمین ماشین آالت و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی از دیگر بحث هایی است که باید پیگی

در شهر، حتی از یک دستگاه خودروی آتش نشانی مناسب که بتوان آن را در موقع نیاز مورد استفاده قرار داد، برخوردار نیستیم. 

http://www.isna.ir/news/96072815755/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-97-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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اشیه تصریح کرد: عمده اراضی در بحث ح اهوازبا اشاره به مشکالت ناشی از اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی در  اهواز شهردار

نشینی و اسکان غیررسمی بدون سند مالکیت و تصرفی هستند و باید حتما تعیین تکلیف شوند و شرایطی ایجاد شود که مردم 

بتوانند از حداقل امکانات و خدمات شهری بهره مند شود. به گزارش ایسنا؛ همچنین در این جلسه، یوسف زمانی اصل شهردار 

تبصره شش قانون بودجه، به شهرداری هایی که در مسیر حرکت زوار  "و"ارات بند شوش گفت: تا سال گذشته از محل اعتب

حسینی در مراسم اربعین بودند، کمک هایی می شد که این کمک ها امسال هم به صورت ناقص انجام شده است و هم در 

ها چه در بحث اربعین و چه در  تخصیص این اعتبارات، برخی از شهرها حذف شده اند. وی ادامه داد: انتظار می رود این کمک

بحث راهیان نور انجام شود. متأسفانه در بحث درآمدهای پایدار در کشور هم کالنشهرها و هم شهرهای کوچک نتوانستند موفق 

 "و"باشند و در خوزستان نیز وضعیت به همین شکل است. شهردار شوش عنوان کرد: انتظار می رود که از محل اعتبارات بند 

هزار نفر  100ش قانون بودجه که پارسال تخصیص داده شد، امسال نیز به ویژه به شهرهایی مانند شوش که باالتر از تبصره ش

جمعیت دارند و نه کالنشهر محسوب می شوند و نه در این اعتبارات جای دارند، رقمی اختصاص یابد. زمانی اصل با اشاره به 

ها بیان کرد: تعدیل نیرو از عهده شهرداری ها برنمی آید. چهار درصدی که باید  مشکالت مالی ناشی از تعدیل نیرو در شهرداری

نفر از کارگران  20بابت شرایط شغلی به نیروهای بازنشسته پرداخت شود، خیلی برای شهرداری سنگین است. در ماه گذشته 

کارگران برای ما یک میلیارد تومان  شهرداری شوش بازنشسته شدند که در مجموع این چهار درصد و همچنین بحث سنوات این

 هزینه داشت. انتهای پیام

  سایت های دیگر:

 1396مهر  2۸جمعه  11:10 - انتخاب

 97درخواست شهردار اهواز: اختصاص عوارض آالیندگی نفت به اهواز در قانون بودجه 

 1396مهر  30یکشنبه  23:02 - روزنامه ابتکار
 شهردار اهواز در همایش شوراها و شهرداران:

 لحاظ شود 97اختصاص عوارض آالیندگی نفت به اهواز در قانون بودجه 

http://www.entekhab.ir/fa/news/371709
http://ebtekarnews.com/index.php?newsid=91587
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شهردار اهواز: مشخص نشدن سهم دولت در بافتهای فرسوده مهمترین 

 چالش ماست

  1396مهر  2۸جمعه  09:26 - ایرنا

و مشخص  اهوازگفت:وجود بافت فرسوده در کالنشهر  اهوازشهردار کالنشهر  -ایرنا -اهواز

 نشدن سهم دولت برای ترمیم و بازسازی این بافت مهمترین مشکل و دغدغه ماست.

شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی توسعه شهری و  کتانبافبه گزارش ایرنا منصور 

وزستان با حضور روسای شورای شهر و شهرداران استان که در سرسرای روستایی خ

شهید هاشمی استانداری خوزستان برگزار شد اظهار کرد: همچنین بحث آلودگی محیط 

زیست، آب و هوا و ریزگردها به دلیل عدم توجه برخی افراد موجب بروز مشکالت فراوانی برای شهروندان شده است. وی افزود: 

ماند فعالیت های صنعتی و صنایع نفت و صنایع وابسته به آن و ذوب فلزات و تولید انواع فوالد و فاضالب و پسماند ریزگرد، پس

است که برای جبران این معضل  اهوازهای صنعتی و خانگی و رهاسازی آن در رودخانه یکی دیگر از مشکالت اصلی کالنشهر 

ادامه داد: در حال حاضر  اهواز شهردارسهم شهرها در قانون گنجانده شود.  باید در بودجه سال آینده موضوع آالیندگی نفت و

درصد  70حلقه چاه نفت فعال از حق آالیندگی بی بهره اند. وی تصریح کرد: بیش از  220با وجود بیش از  اهوازمردم کالنشهر 

رداری ها نداشته و قوانین شهرداری با جمعیت کل کشور در شهرها زندگی می کنند اما نظام اداری کشور تعریف درستی از شه

اظهار کرد: عدم وجود درآمدهای پایدار، شهرداری ها را با مشکالت عمده ای مواجه  کتانبافشرایط روز کشور همخوانی ندارد. 

رداری کرده و برای این که این مشکل منجر به شهر فروشی نشود انتظار می رود مالیات بر ارزش افزوده به صورت مساوی بین شه

و دولت تقسیم شود. وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر آن بخش از مالیات بر ارزش افزوده ای که از سوی دولت به شهرداری 

ها تعلق می گیرد به دلیل این که قانون اجازه بازرسی به شهرداری ها را نمی دهد، قابل محاسبه نیست و همین امر مشکالت 

بیشتر از گذشته نیاز به حمایت دولت در  اهوازده است. وی افزود: در چنین شرایطی نیز شهرداری زیادی را برای ما ایجاد کر

انتظار راه اندازی آن را می  اهوازسال است مردم  10بهبود وضعیت اتوبوسرانی و تاکسیرانی و ساخت مترو دارد که بیش از 

از در زمین های تصرفی و بدون سند مالکیت از مشکالت تصریح کرد: همچنین حاشیه نشینی و سکونت غیرمج کتانبافکشند. 

بوده که باید تعیین تکلیف شده و شرایطی ایجاد شود که مردم از حداقل امکانات شهری بهره مند  اهوازدیگر شهرداری در 

ا را با چالش گردند. وی یادآور شد: عوارض سوخت، گمرک و فرودگاهی به موقع به شهرداری ها پرداخت نمی شود و همین امر م

جدی مواجه کرده است. همچنین در این جلسه فرامند هاشمی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان گفت: 

تا یکصد  50هزار نفر جمعیت ، شش شهر بین  100شهر باالی  10شهر بوده که از این تعداد،  76تعداد شهرهای خوزستان 

هزار نفر جمعیت دارند. وی با بیان این که جمعیت کل استان طبق آمار سال  50ز زیر شهر دیگر نی 60هزار نفر جمعیت و 

http://www.irna.ir/khuzestan/fa/News/82702070/
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میلیون نفر بوده که سرانه  554هزار نفر است گفت: اکنون جمعیت شهری استان سه میلیون و  750، چهار میلیون و  13۸5

مترمربع ، فاصله زیادی با استاندارد فضای  14تا  12مترمربع است که با توجه به سرانه استاندارد  ۸.7فضای سبز شهری معادل 

هزار میلیارد  27حدود 1396سبز داریم. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان گفت: همچنین بودجه مصوب سال 

دجه میلیون ریال محاسبه شده است. وی ادامه داد: باالترین سهم بو7.7ریال است که سرانه بودجه هر شهروند در سال جاری 

درصد بودجه شهرهای  54میلیون ریال است که معادل  12.7بوده و سرانه آن  اهوازمصوب در بین شهرها مربوط به کالن شهر 

شهر بوده و بودجه  10هزار نفر استان  100استان را به خود اختصاص داده است. هاشمی زاده اظهار کرد: تعداد شهرهای باالی 

هزار میلیارد ریال است. وی افزود: اعتبارات ارزش افزوده عوارض و آالیندگی  25عادل م1395شهرداری های استان در سال 

میلیارد ریال بوده که این عدد در مقایسه  ۸00که به حساب شهرداری ها واریز شده، حدود هشت هزارو  1395استان در سال 

دل بودجه چند استان شمالی و شرقی است. با بودجه دیگر استان ها بودجه بسیار قابل حساب و رقم سنگینی بوده و معا

تماس بی  newsroom@irna.irخبرنگار: محمدرضاخبازان** انتشار دهنده: محسن بهاروند ارتباط با سردبیر  7152/6064

 واسطه با مسئولین
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 بازدید معاون شهردار از مرکز ترک اعتیاد بانوان

  1396مهر  25سه شنبه  13:24 - عصر اهواز

ستانداری و بهزیستی خوزستان از مرکزاقامتی درمان اعتیاد بانوان به همراه هیئتی از ا اهواز شهردارمعاون اموراجتماعی وفرهنگی 

 فرشتگان بازدید به عمل آوردند.

، عزیزی مدیر  اهواز شهردار وفرهنگی اموراجتماعی معاون جان آهن امروز صبح – اهوازامتیاز خبر: از تعداد رای دهندگان عصر 

اه دکتر کریمی کیا مدیر کل اموراجتماعی استانداری ، فرانک موسوی امور اجتماعی و جمعی از کارشناسان این معاونت به همر

مدیرکل اموربانوان استانداری خوزستان و عباسی معاون پیشگیری بهزیستی استان از مرکز اقامتی میان مدت درمان اعتیاد 

صورت گرفته در این مرکز ، نوع  بانوان با نام فرشتگان بازدید به عمل آوردند. این مدیران در این بازدید در جریان اقدامات

در  اهوازخدمات دهی به مدد جویان ، مشکالت و کاستی های پیش روی این مرکز قرار گرفتند. شایان ذکر است که شهرداری 

مرد  11نفر شامل  23می باشد و در همین رابطه روز گذشته  اهوازحال اجرای طرح جمع آوری معتادان متجاهر از سطح شهر 

 +Google | Google 35 5.0 Agency News Ahwaz Asr جمع آوری نموده است.  اهوازاز سطح شهر  زن را 12و 

http://asrahwaz.ir/fa/news/48944/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF.html
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 شهردار اهواز:

 جای کار فاخری مثل باغ موزه دفاع مقدس در اهواز خالی است

  1396مهر  24دوشنبه  00:15 - خبرگزاری مهر

به علت  اهوازگفت: جای کار فاخری مثل باغ موزه دفاع مقدس در  اهواز شهردار - اهواز

 رکز هشت سال دفاع مقدس بودن آن، خالی است.م

شامگاه یکشنبه در مراسم هماهنگی ساخت  کتانبافبه گزارش خبرنگار مهر ، منصور 

باغ موزه دفاع مقدس استان خوزستان اظهار کرد: خوزستان مرکز دفاع مقدس بود و 

 مشخص شده به همین دلیل عقیده دارم، 5سرنوشت دفاع مقدس در عملیات کربالی 

جای کار فاخری مثل ساخت باغ موزه دفاع مقدس در این استان خالی بود. وی افزود: استان خوزستان در مورد ساخت باغ موزه 

 کتانبافنسبت به سایر استان ها کمی تعلل داشته ولی باید بتوانیم باغ موزه دفاع مقدس را هرچه سریعتر راه اندازی کنیم. 

تحت مدیریت و نظارت استاندار محوریت کار ساخت باغ موزه دفاع مقدس  اهوازهرداری عنوان کرد: باعث افتخار است که ش

گفت: نقش بخش هایی همجچون صنعت، نفت، آموزش و پرورش و همه اقشار مردمی قابل تعریف  اهواز شهردارخوزستان شود. 

بری تعیین کرده بودیم که خوشبختانه کار 10هکتاری باغ موزه  300در پروژه باغ موزه دفاع مقدس هست؛ برای این مجموعه 

هکتار را به محیط زیست دادیم تا موزه محیط زیست،  300هکتار از این  10بیان کرد: کتانبافزمین اکنون تحویل شده است. 

)امیدوارم  باغ پرندگان و حیوانات بومی خوزستان، باغ ایرانی را راه اندازی کنند. البته مکانی برای رصدخانه و نجوم و پارک بانوان

 زودتر به نتیجه برسد( دیده شده است.

  سایت های دیگر:

 1396مهر  24دوشنبه  00:1۸ - عصر اهواز

 جای کار فاخری مثل باغ موزه دفاع مقدس در اهواز خالی است

 1396مهر  24دوشنبه  09:06 - شهید نیوز

 واز خالی استجای کار فاخری مثل باغ موزه دفاع مقدس در اه

 1396مهر  24دوشنبه  09:06 - خبرگزاری دفاع مقدس

 جای کار فاخری مثل باغ موزه دفاع مقدس در اهواز خالی است

http://www.mehrnews.com/news/4115077/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://asrahwaz.ir/fa/news/48512/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AF%D8%B1.html
http://www.shahidnews.com/view/175729/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.defapress.ir/fa/news/262092/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 نشست شهردار اهواز با مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان

  1396مهر  19چهارشنبه  17:45 - ایلنا

مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: ساماندهی صنایع فاقد مجوز زیست 

 محیطی در مرکز شهر با همکاری شهرداری انجام می شود.

هدف از این  اهوازشهردار جدید  کتانبافمنصور  به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان،

 اهوازنشست را بهره مندی از قوانین، رهنمودهای زیست محیطی در مدیریت کالشهر 

در دوره جدید و همچنین موضوعات مهمی در حوزه شهری مدیریت پسماندهای شهری، 

صنعتی و بهداشتی عنوان کرد و گفت: کارهای خوبی در دوره قبلی شروع شده بود که متاسفانه به خوبی دنبال نشد و امروز باید 

 شهرداربرنامه های جدید داشته باشیم.  از همان محل چهار سال پیش کار را شروع کنیم که بسیار مشکل است چرا که باید

در ادامه افزود: در بحث فضای سبز شهری نیز باید با احیای گونه های بومی سازگار با منطقه از یکنواختی فضای سبز خارج  اهواز

ه و در شویم و در زمینه رودخانه کارون توجه به ساحل سازی و ادامه ساماندهی ساحل کارون از ورود فاضالب جلوگیری کرد

را شهر با سابقه طوالنی  اهوازهستیم . وی شهر  اهوازاین زمینه نیازمند مشارکت استانداری و مجموعه آب و فاضالب استان و 

دانست و گفت: روزگاری بسیاری از مردم آرزوی سکونت در این شهر را داشتند ولی متاسفانه با بروز مشکالت زیست محیطی 

ز شهر افزایش یافته است و باید با فراهم آوردن زیر ساخت های رفاهی و زیست محیطی زندگی در حال حاضر میل به مهاجرت ا

را برای مردم در این شهر بهتر گردد. احمد رضا الهیجان زاده مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان نیز در این نشست 

ایعی که فاقد مجوزهای زیست محیطی و آالینده گفت:باید صن اهوازبه عنوان شهردار جدید  کتانبافضمن تبریک انتصاب آقای 

هستد شناسایی و آنها را ساماندهی کرده و در پرداخت عوارض آالیندگی در زمینه بهبود وضعیت شهر اقدام شود . وی ادامه داد: 

ر این زمینه نیز انجام می شد، هنوز اقدامی نشده که باید د 92برای موضوع پسماندهای شهری و تفکیک از مبدا که باید از سال 

خواستار مشارکت در موضوع  اهوازبرنامه داشته باشیم. مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان از شهردار جدید کالنشهر 

نگهداری ایستگاه های سنجش آلودگی هوا شد و گفت: در بسیاری از شهرهای کشور ایستگاه های سنجش با مشارکت شهرداری 

ده در بحث حفاظت از رودخانه خواستار تامین محلی در حاشیه رودخانه کارون با مشارکت شهر نگه داری می شوند . الهیجان زا

 داری جهت استقرار نیروهای محیط بان به منظور جلوگیری از صید غیر مجاز وکنترل ورودی پساب به رودخانه کارون شد.

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-94/545552-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 رئیس شورای اسالمی شهر اهواز:

 شهردار اهواز باید با فساد با قاطعیت برخورد کند

  1396مهر  1۸سه شنبه  1۸:29 - کیهان

 ت: شهردار اهواز باید با فساد با قاطعیت برخورد کند.رئیس شورای اسالمی شهر اهواز گف

 خبرنگار کیهان:  -اهواز

 

محمدجعفر فلسفی در آیین معارفه منصور کتانباف شهردار جدید با تأکید بر اینکه روزی نیست که در رابطه با فساد مراجعه ای 

در این زمینه هر روز مردم به ما مراجعه می نداشته باشیم گفت: موضوع فسادستیزی از اصلی ترین دغدغه های مردم است. 

 کنند و شهردار اهواز باید برای سالم سازی سیستم، اصالح و تغییر با قدرت عمل کند و در اراده وی خللی نباید به وجود بیاید. 

الکترونیکی تالش وی عنوان کرد: شهردار باید در الکترونیکی کردن ارائه خدمات شهری به مردم و تأسیس و راه اندازی دفاتر 

 کرده و با فساد و مظاهر آن با قاطعیت برخورد کند. 

 وی بیان کرد: همه باید برای حل مشکالت همت کنند تا انگیزه ماندن مردم در شهر اهواز تقویت شود. 

ی اهواز افزود: شهردار اهواز نیز در این آیین با تأکید بر بهبود کیفیت خدمات شهری و توسعه متوازن در محالت و مناطق شهر

 وظیفه داریم که فاصله مناطق کمتر برخوردار با مناطق برخوردار را تنظیم کنیم. 

منصور کتانباف با تأکید بر توسعه فضای سبز شهری و همچنین برون شهری یعنی کمربند سبز اهواز عنوان کرد: طرح کمربند 

توانیم بخش اعظمی از آن را انجام دهیم. البته در دوره قبل هزار هکتار مساحت است که در این دوره می  7سبز اهواز دارای 

 نیز حدود یک هزار هکتار از این کمربند سبز اجرایی شد. 

وی تصریح کرد: توسعه و بهبود کمی و کیفی خدمات و حمل ونقل و ترافیک شهری اعم از اتوبوسرانی، تاکسیرانی، قطار شهری 

 ل مورد نیاز اهواز است که در این زمینه باید در مسیر مناسب حرکت کنیم.و دیگر امکانات مربوط به حوزه حمل و نق

  سایت های دیگر:

 1396مهر  19چهارشنبه  13:09 - بی باک نیوز

 شهردار اهواز باید با فساد با قاطعیت برخورد کند

http://kayhan.ir/fa/news/116079/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.bibaknews.com/973012/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF.html
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اهواز مهیا برای تبدیل به شهر هوشمند / ایجاد بستر درآمدزایی برای 

 شهرداری

  1396مهر  19چهارشنبه  11:12 - شهردار آنالین

گفت: اجرایی شدن تفاهم نامه شهر هوشمند در این  اهواز شهرداررآنالین: شهردا

کالنشهر باید در راستای انتفاع شهروندان و نیز ایجاد بسترهای درآمدی برای شهرداری 

 باشد.

امروزه مفهوم شهر هوشمند با ویژگی هایی نظیر سیستم حمل و نقل هوشمند، 

همگانی در تمام نقاط شهر، پرداخت های  ساختمان های هوشمند، دسترسی به اینترنت

، سیستم های پردازشگر آالینده های محیطی و بسیاری از فناوری های دیگر تصور می شود . همزمان  NFCمبتنی بر فناوری 

با پرطرفدار شدن ایده شهرهای هوشمند در عرصه جهانی و بهینه سازی زیرساخت های عمومی با استفاده از اینترنت اشیاء، 

یکی از شهرهایی است که طبق گفته  اهوازکت به سمت ارائه خدمات هوشمند شهری در داخل ایران نیز آغاز شده است . حر

های استاندار زیرساخت های الزم برای اجرای این طرح مهیا است، ه به عنوان نمونه می توان به شرکت ایرانسل اشاره کرد که 

زیرساخت های خوبی در استان ایجاد کرده است. در باب اهمیت اجرای این طرح می توان گفت هرچه این خدمات الکترونیک 

شود هم مدیریت روانتر می شود و هم برای مدیریت شهری منابع جدیدی شکل می گیرد و مدیریت شهری از حالت بیشتر 

سنتی و کسب درآمدهای روتین سنتی خارج می شود. همچنین این کار هرچه بیشتر گسترش پیدا کند عایدی بیشتری نصیب 

خلق می شود بیشتر باشد، سهم شهرداری  اهوازن روش در شهرداری برای مدیریت شهر خواهد شد. هرچه حجم ثروتی که از ای

بیشتر خواهد بود و این باعث می شود درآمد بیشتری نصیب شهرداری شود و شهردار نیز قدرت مانور بیشتری داشته باشد و 

شدن هرچه سریعتر خدمات باکیفیت تر و بهتری به شهروندان ارایه کند . به همین دالیل است که استاندار خوزستان بر عملیاتی 

، شهردار خوزستان نیز شامگاه گذشته در جلسه شهر هوشمند، حوزه الکترونیک را با اهمیت کتانبافاین طرح تأکید دارد. منصور 

 "در ارائه خدمات رسانی به مردم مهم است .  اهوازتقویت و بهبود زیرساخت های الکترونیک در شهرداری "خواند و اظهارکرد: 

در روزهای گذشته پیگیری های ویژه ای برای ارتقا و بهبود شرایط نرم افزاری و الکترونیکی در شهرداری انجام " وی تصریح کرد:

 شهردار "شد و بر همین اساس می توان امیدوار بود تا به صورت موازی، نیازهای شهروندان و شهرداری الکترونیک رفع شود . 

برای اجرایی کردن این تفاهم باید بر اساس سواد "شمند متفاوت است، بیان کرد: با تاکید بر اینکه کار در بخش شهر هو اهواز

http://www.shahrdaronline.com/view-42296.html
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اجرایی شدن این "وی افزود:  "عمومی شهروندان و نیازهای موجود شهری اقدام به برنامه ریزی در بخش های مختلف کنیم . 

و یکی از اپراتورهای  اهوازهمکاری شهرداری طرح نیاز به بررسی های دقیق و کارشناسی شده دارد و در همین راستا تفاهم نامه 

تلفن همراه در کشور به مخابرات ارسال و مقرر شد این تفاهمنامه در راستای انتفاع شهروندان و نیز ایجاد بسترهای درآمدی 

ه انتظار می رود این تفاهمنامه نیاز به توافقات دیگری دارد ک"در پایان خاطرنشان کرد:  کتانباف "باشد .  اهوازبرای شهرداری 

و  اهوازدر آینده ای نزدیک و ظرف مدت کمتر از یک ماه جلسات و نشست های تخصصی بین اپراتور تلفن همراه، شهرداری 

 "برای رسیدن به توافقات مشترک آغاز شود .  اهوازدانشگاه چمران 
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 گونه گیاهی جدید به جای کنوکارپوس در خوزستان2تکثیر 

  1396مهر  19چهارشنبه  10:26 - ایرنا

با اشاره به جایگزینی گونه های گیاهی جدید به جای  اهواز شهردار -ایرنا  - اهواز

انتخاب شده که در  اهوازگونه گیاهی دارای رشد و صنعتی برای  2کنوکارپوس گفت: 

 نهالستان خورستان در حال تکثیر است.

چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: خوزستان گونه های  کتانبافمنصور 

گیاهی بسیاری خوبی را از گذشته در خود داشته است که در این دوره قصد داریم گونه 

هایی که سابقه کشت در خوزستان داشته را دوباره در فضای شهری استفاده کنیم. وی افزود: مطالعات بر روی گونه های جدید 

گونه درختی اظهار  2بدون اشاره به نام این  اهواز شهردارام شده و گیاهانی متناسب با اقلیم خوزستان آزمایش شده است. انج

گونه بومی خوزستان هستند که در دوره ای رو به انقراض رفتند اما در چهار سال گذشته احیا شدند و اکنون در  2کرد: این 

رختان کونوکارپوس با توجه به نزدیکی فصل بارندگی اشاره کرد و گفت: هرس حال تکثیرهستند. وی همچنین به هرس د

با  کتانبافدر حال انجام است.  اهوازدرختان کنوکارپوس از ابتدای مهر امسال آغاز شده و به صورت گسترده در همه مناطق 

کرد: دستگاه های اجرایی مرتبط نیز  بیان اینکه تالش می شود هرس این درختان پیش از شروع بارندگی به اتمام برسد اضافه

در حال انجام است.  اهوازقول مساعد برای همکاری در زمینه هرس این درختان داده اند اما فعال این کار با ظرفیت شهرداری 

شد آغاز  1392همزمان با نخستین باران های پائیزی از سال  اهوازبراساس این گزارش تنگی نفس شهروندان خوزستانی به ویژه 

گزینه به عنوان عامل این  1۸هزار نفر به دلیل مشکالت تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کردند.  60و پائیز این سال بیش از 

تنگی نفس ها بررسی شد. تاکنون چهار احتمال، مشعل های در حال سوزندان چاه های نفت، سوزاندن مزارع نیشکر، سوزاندن 

در آخرین اعالم نظر، گرده های  اهوازعامل تنگی نفس معرفی شده و دانشگاه علوم پزشکی زباله و گرده های گیاهی به عنوان 

پارسال اعالم کرد: آمار  اهوازگیاه کونوکارپوس را به عنوان عامل اصلی این نفس تنگی ها معرفی کرد. دانشگاه علوم پزشکی 

درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش  ۸0تا  70تان، مراجعه بیماران تنفسی به دنبال نخستین بارندگی پائیزی، با هرس درخ

 newsroom@irna.irخبرنگار: عاطفه جوادی ** انتشار دهنده: عبدالحمید راجی ارتباط با سردبیر  6037 /7164یافت. 

 تماس بی واسطه با مسئولین

  سایت های دیگر:

 1396مهر  19چهارشنبه  10:35 - نشوشا

 گونه گیاهی جدید به جای کنوکارپوس در خوزستان2تکثیر 

 1396مهر  19چهارشنبه  11:00 - باشگاه خبرنگاران

http://www.irna.ir/khuzestan/fa/News/82692238/
http://shooshan.ir/fa/news/78338/%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-2%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://shooshan.ir/fa/news/78338/%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-2%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://shooshan.ir/fa/news/78338/%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-2%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.yjc.ir/fa/news/6276245/%DA%A9%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 کنوکارپوس جایگزین پیدا کرد

 1396مهر  19چهارشنبه  11:47 - موج

 حذف گونه گیاهی آلرژی زا از فضای شهری اهواز

http://www.mojnews.com/fa/tiny/news-189911
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 شهردار اهواز:

 خدمات الزم به جامعه معلوالن اهوازی ارائه شود

  1396 مهر 19چهارشنبه  0۸:37 - خبرگزاری تسنیم

باید مورد توجه قرار گیرد و  اهوازاظهار داشت: نیاز جامعه معلوالن شهر  اهواز شهردار

 این را می توان در شهرداری کشورمان و کشورهای غربی متوجه شد.

امروز در جلسه شورای آموزش و  کتانباف، منصور  اهوازبه گزارش خبرگزاری تسنیم از 

حوزه استاندار برگزار شد، با اشاره به حمل و نقل پرورش خوزستان که در سالن جلسات 

باید  اهوازدانش آموزان معلول و رسیدگی به آنها اظهار داشت: نیاز جامعه معلوالن شهر 

مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان این که شهرداری در کشورهای غربی مالک شهر و سایر امور در شهرداری ها است اما در ایران 

یست و به تازگی شاهد تغییراتی هستیم، عنوان کرد: شهرداری تهران به عنوان استثنایی شهرداری ایران، صد درصد به این گونه ن

با اشاره به  اهواز شهردارهزینه ایاب و ذهاب معلوالن را پرداخت می کند و اقدامات دیگری نیز برای این قشر انجام می دهد. 

ان کرد: در این دوره کمک های به آموزش و پرورش خوزستان صورت گرفت و ، خاطرنشاهواز شهرداردوره قبلی به عنوان 

بتوان بیش  اهوازگفت: امید است که در این دوره شهرداری  کتانبافمصوباتی را از شورای شهر در این خصوص دریافت کردیم. 

در آینده نزدیک باید بتوانیم در این کار از گذشته به جامعه معلوالن خدمات ارائه داد چرا که عمده خانواده آن نیازمند هستند، 

خیر فعالیت کرد و پس از بسترسازی های الزم حتما اقدامات صورت خواهد گرفت. اولویت جدی و نگاه نخست به برطرف کردن 

مشکالت کالس های ابتدایی است همچنین در این جلسه اردشیر شجاعی با اشاره به این که توسعه کمی و کیفی پیش دبستانی 

زو اولویت های درسی است، اظهار داشت: ساز و کارهای پیش دبستانی را از تابستان امسال آغاز کردیم اما شاهد وقفه کوتاهی ج

به دلیل مشکالت کمبود نیروی انسانی در حوزه ابتدایی طی هفته گذشته بودیم. معاون ابتدایی آموزش و پرورش خوزستان با 

نخست به رفع مشکالت کالس های ابتدایی بود و با رفع این مشکل برنامه توسعه انجام شد،  اشاره به این که اولویت جدی و نگاه

هزار مربی پیش دبستانی انجام شده که از جمله برنامه ها تدوین دوره های آشنایی کار با کودک،  4گفت: برنامه ریزی الزم برای 

بتوانیم در راستای کیفی سازی گام های بزرگ و بلندی را برداریم. مهارت آموزی و دوره های الزم است تا برگزاری این کارگاه ها 

 انتهای پیام/

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/19/1542295/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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  سایت های دیگر:

 1396مهر  19چهارشنبه  10:51 - باشگاه خبرنگاران

 ارائه خدمات الزم به جامعه معلوالن اهوازی

 1396مهر  19چهارشنبه  11:12 - شهر فردا

 خدمات الزم به جامعه معلوالن اهوازی ارائه شود

 1396مهر  19چهارشنبه  20:35 - بدر پرس
 شهردار اهواز:

 خدمات الزم به جامعه معلوالن اهوازی ارائه شود

http://www.yjc.ir/fa/news/6276197/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://shahrefarda.ir/fa/news/54734/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://badrpress.ir/fa/news/32250/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 

 

 

 

 

 

 

 

270 

 

  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 

 شهردار اهواز:

 میلیارد تومان برای اجرا نیاز دارد 600متروی اهواز 

  1396مهر  1۸سه شنبه  19:1۸ - خبرگزاری تسنیم

میلیارد تومان برای اجرا نیاز دارد، گفت:  600 اهوازبا بیان اینکه متروی  اهواز شهردار

 شهرداری بیشتر از دولت برای مترو کار کرده است.

امروز در برنامه مطالبات شهری  کتانباف، منصور  اهوازبه گزارش خبرگزاری تسنیم در 

به عنوان یکی از  اهوازاظهار داشت:  اهوازگاه شهید چمران در جمع دانشجویان دانش

کالن شهرهای کشور باید دارای شاخصه های باشد که از این شاخصه ها تنها وسعت و 

جمعیت را داراست و سایر شاخصه های دیگر را هنوز به دست نیاورده است. وی با بیان اینکه هر کجا مدیری توانمند، دلسوز و 

به شاخصه های کالن شهری برسد،  اهوازرکت به سوی پیشرفت بود، افزود: باید کارهای صورت بگیرد تا متخصص داشتیم ح

شبکه معابر باید از حداقل پیش نیازها برخوردار باشند و حمل و نقل شهری تعدیل شود. مهم ترین اقدام این است که ما به جای 

بیان کرد: شهرداری  اهواز شهرداررائه خدمات به شهر خود را دارد. ساکنین شهر شهروند باشیم زیرا شهروند حس مشارکت در ا

ماه است که حقوق کارکنان فضای سبز و حتی کارمندان و نیروی پیمانی را نداده است و اتوبوس های حمل و نقلی  5 اهواز

ر پاسخ به اشاره یکی از شهری نیز بیمه نیستند و حتی توان پرداخت بیمه تعداد قلیل اتوبوس های موجود را ندارد. وی د

گفت: حلقه مفقوده در اداره شهری شهرهای ایران مدیریت واحد شهری است که  اهوازدانشجویان در رابطه با مشکالت فاضالب 

نیز تابع این موضوع است. خدمات فاضالبی در گذشته نه چندان دور زیر نظر شهرداری بود اما بنا به تصویبی به سازمان  اهواز

ادامه داد: متصدی جمع آوری و تمام  کتانبافای وزارت نیرو منتقل شد و سپس به شرکت های آبفا تبدیل شدند.  های منطقه

امور مربوطه به بخش فاضالب شرکت آبفا است و تنها باید هماهنگی نزدیکی با شهرداری داشته باشد. مشکالت فاضالب شهر 

ود و رقم های مورد نیاز برای بازسازی باال اما دریافتی هزینه ها کم است. در تمام نقاط اعم از قدیمی و نو مشاهده می ش اهواز

خاطرنشان کرد: بخشی که مربوط به حریم شهر است از  اهوازوی در پاسخ به موضوع مطرح شده در خصوص گرد و خاک شهر 

به عهده بگیرد. شهردار کالن جمله فضای سبز، پارک های درون و برون شهری و کمربند سبز زیر نظر شهرداری است که باید 

کیلومتر ساحل سازی ایجاد شد،  1۸ماهه بنده  27کیلومتر و در دوره  14قبل و بعد از انقالب اسالمی  اهوازگفت: در  اهوازشهر 

هکتار  1000شهرداری تنها مسئول هماهنگی کمربند سبز است اما به دلیل عدم همکاری دستگاه های مربوطه در همان دوره 

هکتار از کمربند احداث شده پایدار است، افزود: کیفیت اولیه این  ۸00سبز توسط شهرداری ایجاد شد. وی با بیان اینکه  کمربند

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/18/1542311/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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کمربند حفظ نشده است زیرا درختان عمر معینی داشتند. قطعا برای بهبود این وضع باید سرانه های فضای سبز درون شهری 

در  کتانبافقه ای کنیم و حتما باید توسعه فضای سبز و کمربند سیز داشته باشیم. را تبدیل به فضای سبز محله ای و فرا منط

اظهار داشت: در جلسه با مالک شرکت کی سون در تهران  اهوازپاسخ به پرسش یکی از دانشجویان در رابطه با متروی شهری 

ال کار مترو است. بنده به مالک این عدم وجود نقدینگی در بخش شهرداری و دولتی مطرح شد که دلیل تعطیلی بیش از یکس

بد نام شدید و با راه اندازی مترو اعتبار از دست رفته خود را به دست خواهید آورد. وی در همین  اهوازشرکت گفتم که با متروی 

دیم که است و به گونه ای رفتار کر اهوازخصوص ادامه داد: دلیل عدم موفقیت در متروی مشهد نیز ناکار آمدی این شرکت در 

میلیارد است که ادعای ما بر این است که  50دیگر در ایران کار مترو به این شرکت داده نشود. سهم دولت در خصوص مترو 

بیان کرد: مترو تنها با پول حرکت می کند و نه با قول و وعده  اهواز شهردارشهرداری بیشتر از دولت برای مترو کار کرده است. 

میلیارد تومان  50د تومان نیاز دارد تا کار آن پیش برود، در بهترین شرایط و حالت سهم دولت بیش از میلیار 600و وعید. مترو 

تصریح کرد: شهرداری زمین، پروانه و سایر اقدامات دیگر را برای راه  کتانبافاست و مابقی هزینه را شهرداری تهیه می کند. 

میلیارد تومان است که  600تنها بخش اول مترو راه اندازی شود تهیه کردن  ارائه کرد اما برای اینکه اهوازاندازی متروی شهری 

میلیارد دیگر را می توانیم از طریق دولت تهیه کنیم.  40میلیارد تومان آن از طریق اسناد خزانه تهیه شد. وی تاکید کرد:  50

اما مسئله این است که آمدن پیمانکار بدون پول  مهم ترین کار این است که پیمانکار را پای کار بیاوریم که در حال انجام است

است. من  اهوازدرصد جمعیت شهر  50در خصوص مشکالت پارک بانوان گفت: این حق اهواز شهردارموضوع را حل نمی کند. 

ن اضافه شما را به پارک بانوان دوره پیش بنده دعوت می کنم در بازدید هفته گذشته مشاهده کردم که نه تنها اینکه آجری بر آ

نشده بلکه تخریب نیز شده است چرا پارکی که برای آن هزینه شد و تقریبا آماده بهره برداری بود جوالنگاه حیوانات رها شده 

 شهری است؟ امید است که در کوتاه ترین فرصت پارک بانوان احیا شود. انتهای پیام/

  سایت های دیگر:

 1396مهر  1۸سه شنبه  19:30 - قدس آنالین
 شهردار اهواز:
 میلیارد تومان برای اجرا نیاز دارد 600متروی اهواز 

 1396مهر  1۸سه شنبه  20:20 - موج

 مشکالت مالی شدید در شهرداری اهواز

http://qudsonline.ir/news/567884/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.mojnews.com/fa/tiny/news-189754
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 راه اندازی کارگروه بررسی بناهای تاریخی منطقه یک شهرداری

  1396مهر  16یکشنبه  14:57 - خبر آنالین

و  اهوازنشست مشترک رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهر 

به منظور بررسی و تبادل نظر پیرامون وضعیت بناهای تاریخی  اهوازشهردار منطقه یک 

 یک برگزار شد. منطقه شهرداریدر محل  اهوازمرکز شهر 

به گزارش خبرآنالین: نشست مشترک رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

به منظور بررسی و تبادل نظر پیرامون  اهوازو شهردار منطقه یک  اهوازگردشگری شهر 

که غالمرضا جلیلی نیا ریاست  یک برگزار شد. در این دیدار منطقه شهرداریدر محل  اهوازوضعیت بناهای تاریخی مرکز شهر 

و بابک محمدی شهردار منطقه و مدیران این منطقه برگزار شد بر ضرورت پایش بناهای تاریخی مرکز شهر  اهوازاداره میراث 

تاکید شد.طی این نشست مقرر شد کارگروه هایی برای بررسی موردی بناها و اقدامات مشترک به منظور حفاظت و استفاده  اهواز

 46تشکیل شود.  اهوازلیت این اماکن جهت رونق صنعت گردشگری از قاب

http://www.khabaronline.ir/detail/715040
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 تنفیذ حکم شهردار اهواز

  1396مهر  01شنبه  22:25 - باشگاه خبرنگاران

 در وزارت کشور تنفیذ می گردد. اهواز شهردارمهرماه حکم  2فردا یکشنبه، 

شهریور ماه  ۸، در جلسه  اهوازبه گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 

عضو شورا به عنوان شهردار این  13با رای قاطع  کتانبافمنصور  اهوازشورای شهر 

وزارت  برای صدور حکم شهرداری به کتانبافکالنشهر انتخاب شد. پس از این انتخاب 

هفته عبدالرضا  3کشور معرفی شد تا مراحل قانونی آن طی شود. حال با گذشت بیش از 

امضا کرد. قرار است آئین رسمی تحویل و  اهوازرا به عنوان شهردار کالنشهر  کتانبافرحمانی فضلی، وزیر کشور حکم منصور 

کشوری و استانی در وزارت کشور برگزار شود. انتهای  روز یکشنبه دوم مهر ماه با حضور مسئوالن اهوازتنفیذ حکم شهرداری 

 تنفیذ می شود اهواز شهردارپیام/گ فردا حکم 

  سایت های دیگر:

 1396مهر  02یکشنبه  00:51 - شهر فردا

 حکم شهردار اهواز امروز تنفیذ می شود

http://www.yjc.ir/fa/news/6254778/%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://shahrefarda.ir/fa/news/52791/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 عوامل شهرداری اهواز زمین خواری می کنند!

  1396دی  04دوشنبه  07:5۸ - عصر اهواز

 در حال حاضر این کارمندان شهرداری هستند که در کوی علی آباد اهواز زمین می فروشند.

 امتیاز خبر: از تعداد رای دهندگان 

 

شاره به تعاریف ا ضمن شد، برگزار خوزستان استانداری در که خوزستان اجتماعی شورای جلسه در کتانباف منصور –عصراهواز 

حریم شهری و محدوده شهری اظهار کرد: تکلیف همه شهرها بر اساس طرح های جامع و تفضیلی در شورای عالی معماری 

 کشور مشخص شده است. 

 

 توسعه حواشی شهر قابل مدیریت است 

نیز از آن استثنا نیست. در وی تصریح کرد: عدم انجام تکالیف حاکمیتی توسط دستگاه ها در کل کشور رخ داده است و اهواز 

 صورت انجام این تکالیف، توسعه حواشی شهر قابل مدیریت است و قانون هم برای این بحث وجود دارد. 

 

شهردار اهواز ادامه داد: خروجی عدم انجام تکالیف دستگاه ها، بخشی نگری نهادها و بخش های مختلف و عدم کار جمعی همین 

محله کم برخوردار  20کل کشور و از جمله اهواز شاهد هستیم و یک سوم جمعیت اهواز در  اتفاقاتی است که در حال حاضر

 سکونت دارند. 

 

کم “است که ما اصرار داریم به محالت یادشده ” حاشیه نشین“کتانباف افزود: البته اصطالح وزارت کشور برای این محالت 

جام می دادند و یا همین حاال نیز انجام دهند می تواند از این گونه توسعه بگوییم. اگر تمام دستگاه ها وظایف خود را ان” برخوردار

 های شهری جلوگیری و یا آن را ساماندهی کرد. 

 

 عوامل شهرداری اهواز در کوی علی آباد اهواز زمین می فروشند 

http://asrahwaz.ir/fa/news/62412/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF.html
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ه ای هستند، عنوان کرد: در وی با بیان اینکه در کل کشور عوامل شهرداری فروشندگان زمین در محالت کم برخوردار و حاشی

 اهواز نیز این موضوع وجود دارد. در حال حاضر این کارمندان شهرداری هستند که در کوی علی آباد اهواز زمین می فروشند. 

 

وی ادامه داد: در این محله یک گروه برای ساخت و ساز غیرمجاز مستقر می شوند که قوانین و مقررات را هم می دانند و اقدام 

 ساخت و ساز می کنند و مردم را در منازل احداث شده سکونت می دهند و سپس سراغ محله بعدی می روند. به 

 

شهردار اهواز افزود: در واقع یک عده سودجو هستند که برای شهر اهواز و استان خوزستان مساله ایجاد می کنند و این عده به 

 وضوع به صورت حاکمیتی برخورد کرد. نوعی توسط کل مجموعه حمایت می شوند. باید با این م

 

کتانباف خواستار تشکیل کارگروهی به منظور بررسی این مساله در صورت صالحدید توسط استاندار شد و ادامه داد: اطالعات 

می تواند به شناسایی مسببان فروش، تفکیک و واگذاری غیرقانونی اراضی در محالت حاشیه ای و کم برخودار کمک کند. مبنای 

 اقدامات این عده سودجوی از نیازمندان و ضعیفان است. 

 

  

 

Asr Ahwaz News Agency 5.0 35  

Google | Google+ 

  سایت های دیگر:

 1396دی  04دوشنبه  0۸:47 - شهردار آنالین

 محله کم برخوردار سکونت دارند 20در یک سوم جمعیت شهر اهواز 

http://www.shahrdaronline.com/view-45863.html
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نشست معاون شهردار اهواز با معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه حضرت ولی 

 عصر )عج(

  1396دی  03یکشنبه  13:00 - شوشان

معاون اموراجتماعی وفرهنگی شهردار اهواز با معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه حضرت 

ولی عصر )عج( دیدار کرد. به گزارش سایت شهرداری اهواز ، صبح امروز نشست امیر 

آهن جان معاون اموراجتماعی وفرهنگی شهردار اهواز با حاج آقا میرعالئی برگزار شد. 

اجتماعی وفرهنگی شهرداری اهواز برگزار گردید در در این نشست که در معاونت امور

 خصوص مسائل فرهنگی شهر اهواز بحث و تبادل نظر شد. ...

با معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه حضرت ولی عصر )عج( دیدار کرد. به گزارش  اهواز شهردارمعاون اموراجتماعی وفرهنگی 

با حاج آقا میرعالئی برگزار  اهواز شهردارعاون اموراجتماعی وفرهنگی ، صبح امروز نشست امیر آهن جان م اهوازسایت شهرداری 

 اهوازبرگزار گردید در خصوص مسائل فرهنگی شهر  اهوازشد. در این نشست که در معاونت اموراجتماعی وفرهنگی شهرداری 

 بحث و تبادل نظر شد.

http://shooshan.ir/fa/news/82641/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%AC
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 کتانباف: برای اداره شهر باید تولید درآمد داشته باشیم

  1396آذر  26یکشنبه  23:29 - تابناک خوزستان

 گفت: تا تولید درآمد نداشته باشیم، نمی توانیم شهر را اداره کنیم. اهواز شهردار

آذرماه در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار  26در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که امروز  کتانبافمنصور 

کرد: شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است. شهرداری یک بخش خصوصی است، اما یک بخش خصوصی عمومی. شهرداری 

زود: تعدادی کالنشهر در کشور وجود دارد و قوانین کشور نهاد غیردولتی است که به عنوان پیشانی دولت شناخته می شود. وی اف

به سمتی حرکت کرده است که این کالنشهرها از منابع دولتی بی بهره شوند. دولت خود را موظف نمی داند حتی یک ریال به 

ه وظایف این شهرداری ها کمک کند، مگر در بحث مترو. در بحث حمل و نقل عمومی و دیگر موضوعات، دولت مدتی است ک

درصد هزینه  ۸2.5تصریح کرد: برای خرید اتوبوس، دولت باید  اهواز شهردارخود را یا انجام نداده یا به خوبی انجام نداده است. 

درصد توسط شهرداری ها پرداخت می شود اما تاکنون دولت یک ریال نیز به ما نداده است. تنها امسال  17.5را پرداخت کند و 

این خصوص به ما اختصاص داده شده است. در بحث حمل مسافر، دولت باید یک سوم هزینه بلیت مسافر را یک وام با بهره در 

میلیارد تومان می شود، اما ببینید که آیا از این منبع حتی چهار  40از جرایم رانندگی حدود  اهوازپرداخت کند. همچنین سهم 

گفت: منبع درآمد شهرداری ها بر اساس قوانین ارزش افزوده مشخص  کتانبافمیلیارد تومان به شهرداری اختصاص یافته است؟ 

شده است. این قانون، قانون بسیار مترقی است اما بسیار بد اجرا می شود. در گذشته خود ما مراجعه کرده و عوارض را دریافت 

چقدر بوده است. ما به حقوق مان  می کردیم. اما حاال تنها سهم ما را به ما می دهند ولی به ما نمی گویند کل درآمد حاصله

دست پیدا نمی کنیم یا حداقل در این زمینه ابهام داریم و این مسأله ناشی از وجود اشکال در قانون است. وی افزود: بخش عمده 

 دیگر درآمد شهرداری ها از وصول عوارض است. درآمدهای ناپایدار، دیگر منبع درآمد شهرداری ها هستند که اصال درآمدهای

خوبی نیستند و شهرداری ها از روی ناچاری به این سمت حرکت می کنند. یکی از آن ها درآمد از عوارض ساخت و ساز است. 

هیچ شهردار آگاهی عالقمند نیست که این بخش قدرتمند شود. چرا که شاید با درآمد حاصل از آن، شهرداری روزمرگی های 

ادامه داد: بهترین درآمد،  اهواز شهردارای اصالح شرایط ناشی از آن در شهر هزینه کند. خود را اداره کند اما باید ده ها برابر بر

درصد درآمد شهرداری  50درآمد پایدار است. درآمدی که مردم از قِب ل خدمات دریافتی پرداخت می کنند. تقریبا همه یا بیش از 

ه ها و زیربنا، کاهش محسوسی پیدا کرده است. اما هزینه های ها از طریق صدور پروانه ساخت و ساز تأمین می شود. تعداد پروان

میلیارد تومان از  63شهرداری پابرجا است. دفترچه بیمه پرسنل اتوبوسرانی به دلیل مشکالت مالی تمدید نمی شود. شهرداری 

 130رد تومان بود که میلیا 640، درآمد نقدی و غیرنقدی ما حدود 95گفت: در سال  کتانبافتأمین اجتماعی طلبکار است. 

میلیارد تومان آن را درآمد غیرنفتی تشکیل می داد. بیش از این مقدار به پیمانکاران عمرانی بدهکار هستیم. به گونه ای که اگر 

میلیارد تومان درآمد داشته باشیم و یک ریال از این درآمد را خرج نکنیم، باز هم نمی توانیم بدهی های خود را  ۸00یک سال 

http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/539957/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
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ه کنیم. وی تأکید کرد: با حرف زدن، شرایط شهر بهبود پیدا نمی کند، بلکه با ثروت این اتفاق می افتد. یکی از راه های تسوی

میلیارد تومانی هستیم. مبلغی هم به سازمان قطار  300اصالح شرایط، دریافت وام است. برای قطار شهری در حال اخذ یک وام 

میلیون تومان اسکنت پرداخت  ۸00که دریافت می کنیم، باید هر ماه پنج میلیارد و  شهری پرداخت شده است اما برای وامی

ادامه داد: تا تولید درآمد نداشته باشیم، نمی توانیم شهر  اهواز شهردارماه بعد نیز باید اصل مبلغ وام را پرداخت کنیم.  36کنیم. 

اتفاق بیافتد، اما عوارض دریافت نکنیم.  اهوازتا ساخت و ساز در را اداره کنیم. ما عالقمند هستیم که شرایط به گونه ای باشد 

با اشاره به اعتراض  کتانبافشرایط ایده آل این است که پروانه ساخت و ساز رایگان بدهیم اما درآمد مستمر خوبی داشته باشیم. 

دا ابالغ می کنم که نصب نیوجرسی اصناف به گذاشتن نیوجرسی در مقابل مغازه ها توسط شهرداری تصریح کرد: حداکثر تا فر

برای گرفتن مطالبات ممنوع است. از اتحادیه ها نیز می خواهم بر اساس قوانین خود عمل کنند. ما نیوجرسی ها را جمع می 

کنیم تا همکاری را ببینیم. اگر همکاری از سوی اصناف برای پرداخت مطالبات شهرداری صورت نگیرد، از طریق قانون و با ابزار 

قانونی اقدام می کنیم. وی تصریح کرد: برخی پاساژها و ساختمان ها در شهر وجود دارند که نه در ساخت و ساز و نه در بهره 

وری ایمنی ندارند. هزاران نفر در آن پاساژ رفت و آمد می کنند. اگر به آن رسیدگی نشود، می تواند منجر به حوادثی مانند 

ستیم به ساختمان هایی که شرایط ایمنی مناسب ندارند، اخطار دهیم و در صورت عدم توجه شود. ما ملزم ه اهوازپالسکو در 

ادامه داد: اما به تنهایی نمی توانیم این کارها را انجام دهیم. ما مسئول جان مردم هستیم و  اهواز شهردارآن ها را پلمب کنیم. 

 نبع: ایسناباید از فعالیت ابنیه ای که ایمنی ندارند، جلوگیری کنیم. م

  سایت های دیگر:

 1396آذر  27دوشنبه  10:07 - سازه نیوز

 کتانباف: برای اداره شهر باید تولید درآمد داشته باشیم

http://sazehnews.ir/fa/news/38622/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
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 قالده سگ در اهواز 50اعتراض حامیان حقوق حیوانات به کشتار 

  1396آذر  26یکشنبه  00:44 - ایرنا

 شهرداری: گفت حیوانات حقوق حامی و زیست محیط فعاالن از یکی -ایرنا – اهواز

قالده سگ بی صاحب به شیوه ای غیرقانونی کرده  50اقدام به کشتار  اهوازسه  منطقه

 است.

در روزهای  اهوازسه  منطقه شهردارینیما حسین زاده شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: 

گ های بی صاحب در پارک شهروند باعث فساد امعا و اخیر با خوراندن نوعی سم به س

نحوه واکسیناسیون و عقیم سازی و  ۸7احشاء و سپس تلف شدن آنها شده است. وی با بیان اینکه مصوبه وزارت کشور در سال 

ین کشتار سگ های بدون صاحب ممنوع شده، ا ۸7بودجه ساالنه و حتی درمان سگ ها را مشخص کرده، اظهار کرد: از سال 

بوده ایم. کشتار سگ های بدون صاحب در  اهوازدر حالیست که در روزهای اخیر شاهد کشتار گسترده سگ های بی صاحب در 

سال های اخیر به شدت از سوی فعاالن حقوق حیوانات در کشور مورد انتقاد قرار گرفته است. در پی تجمع فعاالن محیط زیست 

، سازمان حفاظت محیط زیست 94های بدون صاحب در چند شهر کشور در سال و حامی حیوانات به کشتار بیرحمانه سگ 

و مصوبه وزارت کشور، سگ های بدون صاحب  اهوازالیحه مقابله با حیوان آزاری را به دولت ارائه کرد. بر اساس دستور دادستان 

وم کند. مردادماه امسال نیز تعدادی از تنها مجاز است سگ های بیمار و یا هار را معد اهوازباید زنده گیری شود و شهرداری 

حامیان حیوانات با تجمع در مقابل ساختمان استانداری خوزستان نسبت به کشتار سگ های بدون صاحب توسط شهرداری 

تماس بی  ir.newsroom@irnaخبرنگار: ندا رضاپور**انتشار: کبری آقازری ارتباط با سردبیر  6002اعتراض کردند.  اهواز

 مسئولینواسطه با 

  سایت های دیگر:

 1396آذر  26یکشنبه  09:04 - تابا نیوز
 ایرنا

 قالده سگ در اهواز 50حیوانات به کشتار اعتراض حامیان حقوق 

http://www.irna.ir/fa/News/82765811/
http://tabanews.ir/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-50-%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2/
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 کتانباف در شورای اداری شهرستان اهواز؛

 وضعیت کنونی اهواز در شأن مردم این شهر نیست

  1396آذر  21سه شنبه  19:05 - تابا نیوز

.... این وضعیت در شأن مردم اهواز نیست. قطعاً شهرداری به تنهایی قادر به حل موضوع 

شد. لذا مدیریت ارشد اهواز و استان باید تدبیری کرده و همه ارگانها هم باید به نمی با

شهرداری کمک کنند. به گزارش تابا؛ شورای اداری شهرستان اهواز با حضور خون 

میرزایی سرپرست فرمانداری شهرستان اهواز، کتانباف شهردار اهواز و فلسفی رییس 

برگزار شد. در  96/9/21ستانی صبح امروز شورای اسالمی شهر و مسئولین شهری و ا

این جلسه شهردار اهواز طی گزارشی به تبیین وضعیت موجود شهر پرداخت و گفت: مشکالت فعلی اهواز ریشه در گذشته ها 

دارد که بخشی از آنها در جنگ تحمیلی و برخی دیگر به بعد از این دوران باز می گردد که مشکالتی اساسی و حل نشده است. 

محله داریم که خدمات رسانی به آنها از سطح متوسط خدمات  20نصور کتانباف در تشریح این موضوع اظهار داشت: در اهواز م

پایین تر است و عموما ساکنین این مناطق از کارکنان دولت هستند، تعاونی های مسکن از سازمان مسکن و شهرسازی زمین 

هزار پالک قانونی ساخته شده، اما  13آنان فکری نکرده است. در کوی مهدیس گرفته و ساخته است، ولی برای زیرساخت های 

از خدمات ابتدایی محروم هستند و این وضعیت در محالت دیگر که بعضا به عنوان سکونتگاه های غیر رسمی پدید آمده اند و 

از این محالت از امکاناتی نظیر آب و  هزار نفر می رسد بغرنج تر است. علیرغم برخوردار بودن برخی300جمعیت این محالت به 

بازار غیر رسمی  30برق، نبود امکانات دیگری همچون سیستم فاضالب و ..این مناطق را تهدید می کند. وی ادامه داد: وجود 

 چهره ی شهر را به شکل نامناسبی دگرگون کرده است.وجود هزاران دستفروش، وانت بارها، سد معبرهای صنفی) از قبیل مصالح

فروش ها( و غیر صنفی از داخل و خارج استان موضوع را پیچیده تر کرده است. اگر در هنگام بروز این پدیده، آن را مدیریت 

کنیم، مساله آسان تر است تا اینکه بعداً با وضعیت پیچیده ای مثل اکنون مواجه شویم. شهردار اهواز اظهار داشت: از روزی که 

گرفتم، یکی از مطالبات جدی مردم از شهرداری، ساماندهی این ناهنجاری ها است. این وضعیت  بنده این مسئولیت را به عهده

در شان مردم اهواز نیست. قطعاً شهرداری به تنهایی قادر به حل موضوع نمی باشد. لذا مدیریت ارشد اهواز و استان باید تدبیری 

نه استاندارخوزستان و فرماندار اهواز همراهی خوبی با شهرداری کرده و همه ارگانها هم باید به شهرداری کمک کنند. خوشبختا

دارند. شهردار اهواز اولین اقدام خود را ساماندهی وضعیت نظافت و رفت و روب عنوان و تصریح کرد: یکی از نخستین اولویت 

اختصاص دادم که تاثیرات  های سه ماهه ی ابتدای فعالیتم را به موضوع ساماندهی خدمات شهری در همه ی محالت شهر اهواز

آن را می توان در شهر مشاهده کرد، گرچه تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم. هر چند وجود مطالبات قبلی پیمانکاران 

هکتار بلوار ساحلی که در دوره های قبلی با زحمات  100و نداشتن قرارداد برخی از آنان کار را دشوار کرد. وی افزود: حدود 

داث شده بود، برخی از امکانات آنها نظیر تابلوهای برق، سیستم آبیاری، سرویس های بهداشتی و غیره به سرقت رفته و زیاد اح

http://tabanews.ir/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%86%DB%8C/
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

یا اینکه تخریب شده بودند. متاسفانه به جای آنکه پارکهای ساحلی تفرجگاه خانواده ها شوند، محل جوالن قلیان فروش ها، دکه 

مینه تدبیر جدی اندیشیده شود. وی ادامه داد: آخر هفته ها شهروندان برای استراحت به ها و غیره شده است که باید در این ز

جای حضور در پارکهای ساحلی، به شهرهای مجاور می روند، در صورتیکه باید برعکس باشد و سابق هم این گونه بود. بهرحال 

شهرداری اهواز، روشنایی پارک های ساحلی و با کمک هم می توانیم مشکالت را حل کنیم. اکنون به همت جهادی کارکنان 

اصلی برقرار شده و در حال آماده کردن پارک های ساحلی برای ایام نوروز هستیم. کتانباف همچنین از فعال شدن پروژه قطار 

کی از شهری خبر داد و گفت: پس از یک سال وقفه، با رایزنی های انجام شده، مجددًا پروژه قطار شهری اهواز فعال شد و ی

نیز در حال انجام کار و ریل گذاری هم در حال انجام است و در حال تالش برای احیای خطوط اعتباری  TBMدستگاههای 

میلیارد ریال بوده و با توجه به اینکه برای راه اندازی یک خط  3000برای این پروژه هستیم، البته مبلغ پیش بینی شده حدود 

میلیارد ریال نقدینگی نیازمندیم، شهردار اهواز افزود:باید در فکر منابع 6000واگن ها به قطار شهری بدون احتساب هزینه ی 

دیگر برای تامین ادامه پروژه قطار شهری باشیم. باید توجه داشته باشیم پروژه های بزرگ اگر متوقف شوند، فعال کردن آن 

پایان ادامه یابد. سایر پروژه های عمرانی نیز فعال شده و به  بسیار دشوار است و این کار بزرگی بود که انجام شد و امیدوارم تا

امید خدا به زودی شاهد افتتاح تقاطع های غیرهمسطح و چند سرای محله و چند پروژه ی دیگر خواهیم بود. کتانباف در ادامه 

خریداری شده که به بخش  دستگاه مینی بوس 9دستگاه اتوبوس و  52روزه ی خود اشاره و اذعان کرد:  ۸0به برخی اقدامات 

مخزن پسماند نیز در حال خریداری است که از ماه آینده در مناطق مختلف شهر نصب می  5000خصوصی واگذار می شود،

نقطه ی حادثه خیز ترافیکی سطح شهر شناسایی شده و عملیات اصالح هندسی آنها نیز به زودی آغاز می  70شود، همچنین

هستیم. منصور کتانباف در پایان  BRTمذاکره برای راه اندازی یک خط تندرو اتوبوسرانی  شود. وی همچنین گفت: در حال

توافق اولیه با بانک شهر را یادآور شد و خاطرنشان کرد: در صورت تصویب این تفاهم نامه در شورای شهر و فرمانداری اهواز، 

ن و عمرانی شهری، از قبیل احداث تقاطع های همسطح و میلیارد ریال اعتبار را برای پروژه های کال 3000بانک شهر تا سقف 

غیرهمسطح، مسیرهای ارتباطی،ساحل سازی،خرید ماشین آالت مجهزآتش نشانی) جهت عملیات نجات در برج ها( و پروژه 

 های کالن دیگر در اختیار شهرداری اهواز قرار می دهد. ...

از مطالبات جدی مردم از شهرداری، ساماندهی ناهنجاری ها است. این  از روزی که بنده این مسئولیت را به عهده گرفتم، یکی

و استان باید  اهوازنیست. قطعاً شهرداری به تنهایی قادر به حل موضوع نمی باشد. لذا مدیریت ارشد  اهوازوضعیت در شأن مردم 

با حضور خون میرزایی  اهوازداری شهرستان تدبیری کرده و همه ارگانها هم باید به شهرداری کمک کنند. به گزارش تابا؛ شورای ا

و فلسفی رییس شورای اسالمی شهر و مسئولین شهری و استانی  اهواز شهردار کتانباف، اهوازسرپرست فرمانداری شهرستان 

طی گزارشی به تبیین وضعیت موجود شهر پرداخت و گفت: مشکالت  اهواز شهرداربرگزار شد. در این جلسه  96/9/21صبح امروز 

ریشه در گذشته ها دارد که بخشی از آنها در جنگ تحمیلی و برخی دیگر به بعد از این دوران باز می گردد که  اهوازفعلی 

محله داریم که خدمات  20 اهوازدر تشریح این موضوع اظهار داشت: در  کتانبافمشکالتی اساسی و حل نشده است. منصور 

رسانی به آنها از سطح متوسط خدمات پایین تر است و عموما ساکنین این مناطق از کارکنان دولت هستند، تعاونی های مسکن 

از سازمان مسکن و شهرسازی زمین گرفته و ساخته است، ولی برای زیرساخت های آنان فکری نکرده است. در کوی مهدیس 

ساخته شده، اما از خدمات ابتدایی محروم هستند و این وضعیت در محالت دیگر که بعضا به عنوان  هزار پالک قانونی 13

هزار نفر می رسد بغرنج تر است. علیرغم برخوردار بودن 300سکونتگاه های غیر رسمی پدید آمده اند و جمعیت این محالت به 

دیگری همچون سیستم فاضالب و ..این مناطق را تهدید می کند.  برخی از این محالت از امکاناتی نظیر آب و برق، نبود امکانات

بازار غیر رسمی چهره ی شهر را به شکل نامناسبی دگرگون کرده است.وجود هزاران دستفروش، وانت  30وی ادامه داد: وجود 
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

چیده تر کرده است. اگر بارها، سد معبرهای صنفی) از قبیل مصالح فروش ها( و غیر صنفی از داخل و خارج استان موضوع را پی

در هنگام بروز این پدیده، آن را مدیریت کنیم، مساله آسان تر است تا اینکه بعداً با وضعیت پیچیده ای مثل اکنون مواجه شویم. 

اظهار داشت: از روزی که بنده این مسئولیت را به عهده گرفتم، یکی از مطالبات جدی مردم از شهرداری، ساماندهی  اهواز شهردار

نیست. قطعاً شهرداری به تنهایی قادر به حل موضوع نمی باشد. لذا  اهوازاین ناهنجاری ها است. این وضعیت در شان مردم 

و استان باید تدبیری کرده و همه ارگانها هم باید به شهرداری کمک کنند. خوشبختانه استاندارخوزستان و  اهوازمدیریت ارشد 

اولین اقدام خود را ساماندهی وضعیت نظافت و رفت و روب عنوان  اهواز شهرداررداری دارند. همراهی خوبی با شه اهوازفرماندار 

و تصریح کرد: یکی از نخستین اولویت های سه ماهه ی ابتدای فعالیتم را به موضوع ساماندهی خدمات شهری در همه ی محالت 

رد، گرچه تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم. هر اختصاص دادم که تاثیرات آن را می توان در شهر مشاهده ک اهوازشهر 

هکتار بلوار ساحلی  100چند وجود مطالبات قبلی پیمانکاران و نداشتن قرارداد برخی از آنان کار را دشوار کرد. وی افزود: حدود 

سیستم آبیاری، سرویس های که در دوره های قبلی با زحمات زیاد احداث شده بود، برخی از امکانات آنها نظیر تابلوهای برق، 

بهداشتی و غیره به سرقت رفته و یا اینکه تخریب شده بودند. متاسفانه به جای آنکه پارکهای ساحلی تفرجگاه خانواده ها شوند، 

محل جوالن قلیان فروش ها، دکه ها و غیره شده است که باید در این زمینه تدبیر جدی اندیشیده شود. وی ادامه داد: آخر هفته 

ا شهروندان برای استراحت به جای حضور در پارکهای ساحلی، به شهرهای مجاور می روند، در صورتیکه باید برعکس باشد و ه

، اهوازسابق هم این گونه بود. بهرحال با کمک هم می توانیم مشکالت را حل کنیم. اکنون به همت جهادی کارکنان شهرداری 

 کتانبافده و در حال آماده کردن پارک های ساحلی برای ایام نوروز هستیم. روشنایی پارک های ساحلی و اصلی برقرار ش

همچنین از فعال شدن پروژه قطار شهری خبر داد و گفت: پس از یک سال وقفه، با رایزنی های انجام شده، مجدداً پروژه قطار 

هم در حال انجام است و در حال تالش نیز در حال انجام کار و ریل گذاری  TBMفعال شد و یکی از دستگاههای  اهوازشهری 

میلیارد ریال بوده و با توجه به  3000برای احیای خطوط اعتباری برای این پروژه هستیم، البته مبلغ پیش بینی شده حدود 

 شهردارمیلیارد ریال نقدینگی نیازمندیم، 6000اینکه برای راه اندازی یک خط قطار شهری بدون احتساب هزینه ی واگن ها به 

افزود:باید در فکر منابع دیگر برای تامین ادامه پروژه قطار شهری باشیم. باید توجه داشته باشیم پروژه های بزرگ اگر  اهواز

متوقف شوند، فعال کردن آن بسیار دشوار است و این کار بزرگی بود که انجام شد و امیدوارم تا پایان ادامه یابد. سایر پروژه های 

و به امید خدا به زودی شاهد افتتاح تقاطع های غیرهمسطح و چند سرای محله و چند پروژه ی دیگر  عمرانی نیز فعال شده

دستگاه مینی بوس  9دستگاه اتوبوس و  52روزه ی خود اشاره و اذعان کرد:  ۸0در ادامه به برخی اقدامات  کتانبافخواهیم بود. 

پسماند نیز در حال خریداری است که از ماه آینده در مناطق مخزن  5000خریداری شده که به بخش خصوصی واگذار می شود،

نقطه ی حادثه خیز ترافیکی سطح شهر شناسایی شده و عملیات اصالح هندسی آنها  70مختلف شهر نصب می شود، همچنین

تیم. منصور هس BRTنیز به زودی آغاز می شود. وی همچنین گفت: در حال مذاکره برای راه اندازی یک خط تندرو اتوبوسرانی 

در پایان توافق اولیه با بانک شهر را یادآور شد و خاطرنشان کرد: در صورت تصویب این تفاهم نامه در شورای شهر و  کتانباف

میلیارد ریال اعتبار را برای پروژه های کالن و عمرانی شهری، از قبیل احداث تقاطع  3000، بانک شهر تا سقف اهوازفرمانداری 

همسطح، مسیرهای ارتباطی،ساحل سازی،خرید ماشین آالت مجهزآتش نشانی) جهت عملیات نجات در برج های همسطح و غیر

 p/ir.tabanews://http?=19۸27قرار می دهد. لینک کوتاه:  اهوازها( و پروژه های کالن دیگر در اختیار شهرداری 
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 شهردار اهواز خبر داد:

 "میدان ساعت  "قطار شهری در ایستگاه  TBMآغاز به کار دستگاه 

  1396آذر  21سه شنبه  15:43 - تابناک خوزستان

)حفاری تونل( قطار  TBMبا تشریح جزئیات روند پیشرفت فیزیکی عملیات پروژه مترو از به کارگیری دستگاه  اهواز شهردار

 شهری در ایستگاه میدان ساعت خبر داد.

یات خاکریزی دسترسی اظهار کرد: عمل اهوازدر خصوص آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه قطار شهری  کتانبافمنصور 

شرقی ایستگاه میدان شهید بندر به منظور بازگشایی مسیر جنوب به شمال تقاطع غیر همسطح این میدان و دسترسی شرقی 

ایستگاه نفت و بازگشایی مسیر اصلی و مستقیم بلوار پاسداران در محدوده یاد شده انجام شده است. وی ادامه داد: عملیات 

فاصل ایستگاه زیتون به سمت ایستگاه فرودگاه و ایستگاه میدان شهید بندر به طول تقریبی یک هزار روسازی تونل کارون حد 

شامل ایستگاه فرودگاه،  اهوازمتر و عملیات آب بندی ایستگاه های بخش شمالی فاز اول خط یک پروژه قطار شهری  3۸0و 

همچنین به آماده سازی  اهواز شهردارددا آغاز شده است. زیتون، شهید بندر، نفت، میدان خلیج فارس و مرکز فرهنگی نیز مج

پس از یک سال عدم فعالیت مجددا  TBMمسیر تونل های کرخه و کارون جهت عملیات روسازی اشاره و تصریح کرد: دستگاه 

ت حفاری کارون در ایستگاه میدان ساعت مستقر و در حال فعالیت است. عملیا TBMبه کارگیری شده و درحال حاضر دستگاه 

بیان کرد: همچنین سوزن های خط  کتانبافاز ایستگاه میدان ساعت به سمت ایستگاه مسجد آذربایجانی ها نیز آغاز شده است. 

)االستیک( برای این پروژه تامین شده و انتشار سه هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت  puو فرش  HEIریلی از شرکت 

 و وزارت کشور نیز به تصویب رسیده است. منبع: ایسنا اهوازدر شورای شهر  اهواز تکمیل فاز نخست خط یک قطارشهری

http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/537481/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-tbm-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-
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 کتانباف:

 انجام می شود 97سال ساماندهی سه ورودی شهر اهواز در 

  1396آذر  1۸شنبه  17:11 - شوشان

سه ورودی اهواز از مسیرهای خرمشهر، شیبان و حمیدیه که مسیرهای پرتردد هستند ساماندهی  97شهردار اهواز گفت: در سال 

شیبان با  -انجام می شود. منصور کتانباف در بازدید از از ورودی اهواز 9۸سال می شوند و ساماندهی سه ورودی دیگر نیز در 

اشاره به اهمیت ورودی های شهر گفت: ورودی ها به عنوان دروازه شهرها در همه ادوار از اهمیت باالیی برخوردار بوده و این 

الزم است ورودی ها را در ابعاد مختلف ترافیکی، ورودی ها به نوعی گویای بخشی از هویت و درون شهرها به شمار می روند. پس 

شهرسازی، عمرانی، زیباسازی و بدنه سازی ساماندهی کنیم. وی افزود: در کالنشهرهای پیشرفته که کلیه زیرساخت ها و کارهای 

نگاهی انسان محور اساسی از قبیل بزرگراه ها، قطارشهری، پل ها و غیره را ایجاد کرده اند، اکنون به جای نگاه ماشین محور، 

وجود دارد و دغدغه مدیران این شهرها این است که این امکانات و زیرساخت ها چگونه در اختیار رفاه و آسایش شهروندان قرار 

گیرد. با توجه به اینکه ما هنوز در حوزه های زیرساختی کارهای زیادی داریم، باید با استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته، 

انسان محور خود را در پروژه ها غالب کنیم. کتانباف با اشاره به ورودی های اهواز گفت: در دوره های گذشته هفت ورودی نگاه 

کوت عبداله از سمت آبادان نیز اجرا شد اما این مطالعات ابتر ماند و باید مابقی ورودی ها با مطالعات -شناسایی و ورودی اهواز

ش مشکالت و خساراتی را در زمینه های مختلف از قبیل بروز تخلفات و تصادفات را شاهد صورت گرفته، انجام شود تا کاه

باشیم. پس باید موضوع ساماندهی ورودی ها را در اولویت قرار دهیم. ضمن آنکه ساماندهی مبادی ورودی جزو مطالبات جدی 

اهند کرد. شهردار اهواز با اشاره به فرآیند انجام مردم است. مردم وقتی مطالبه گر شوند، قطعا در انجام پروژه ها همکاری خو

سه ورودی اهواز از مسیرهای خرمشهر، شیبان و حمیدیه  97پروژه های ساماندهی ورودی های شهر اهواز اظهار کرد: در سال 

مطالعات  انجام می شود. طرح و 9۸که مسیرهای پرتردد هستند ساماندهی می شوند و ساماندهی سه ورودی دیگر نیز در سال 

قبلی با بهره گیری از نظرات کمیسیون های مرتبط شورای شهر و همه کارشناسان باید به روزرسانی شود و به تصویب شورای 

عالی ترافیک استان برسد و با همکاری بین بخشی از طریق فرمانداری و استانداری موضوع معارضین دولتی نیز حل و فصل 

مبادی ورودی از لحاظ ترافیکی و عمرانی و به تدریج موضوعات نظیر زیباسازی، سیما و منظر شود. وی ادامه داد: در فاز اول، 

شهری، زیباسازی، بدنه سازی، ساماندهی دستفروشان و وانت بارها، معضل نخاله ها و غیره نیز انجام می شود. ساماندهی این 

اطق خواهد بود. کتانباف به لزوم رعایت همه جوانب سه ورودی که از جمله نقاط پرجمعیت شهر هستند، محرک توسعه این من

در طراحی و انجام پروژه ها اشاره و تصریح کرد: هر پروژه ای باید پیوست های مختلفی از نظر ترافیکی، فرهنگی، اجتماعی و 

ترافیکی و غیره با  غیره را دارا باشد تا در آینده دچار مشکل نشویم. ضمن آنکه باید همه حوزه های مختلف عمرانی، شهرسازی،

http://shooshan.ir/fa/news/81709/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-97-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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هم هماهنگ بوده و از کار کردن جزیره ای پرهیز کنند. باید همه نظرات را جمع آوری و جمع بندی کرد و سپس با درنظرگیری 

آنها کار فنی انجام دهیم. به گزارش ایسنا، در ادامه محمد جعفر فلسفی، رییس شورای اسالمی شهر اهواز، نیز به معضل نخاله 

اشاره کرد و گفت: متاسفانه نخاله ریزی وضعیت نگران کننده ای دارد و قوانین الزم جهت برخورد با متخلفان های سطح شهر 

ناکافی و فاقد بازدارندگی الزم است. نخاله ریزی عالوه بر نازیبا کردن چهره شهر، موجب نارضایتی مردم می شود. ضمن آنکه در 

رکت های مردمی استفاده کرد. به گزارش ایسنا، مهران باباپور نایب رییس شورای حل این مشکل مانند سایر مشکالت باید از مشا

اسالمی شهر اهواز نیز با اشاره به مشکل مالکیت زمین های حاشیه نشین گفت: نداشتن سند مالکیت، زمینه ساز معضالت 

تصرفات بسیاری شده است و این موضوع  بسیاری نظیر ساخت و سازهای غیرقانونی و بدون مجوز، تغییر کاربری های غیرقانونی و

یکی از مشکالت پروژه ساماندهی مبادی شهر است. وی با انتقاد از طوالنی شدن پروسه تصویب طرح جدید تفضیلی افزود: این 

موضوع سردرگمی شهرداری، مردم و سایر ارگان ها را در پی داشته و الزم است شهرداری اهواز از طریق سازمان مسکن و 

زی که متولی موضوع است پیگیری خود را انجام دهد. نایب رییس شورای اسالمی شهر اهواز همچنین به ضرورت تناسب شهرسا

های فرهنگی در زیباسازی شهر به ویژه ورودی ها اشاره و اظهارکرد: اهواز با دارا بودن قومیت ها و ویژگی های مختلف اجتماعی، 

ر زمینه فرهنگی است و در این تنوع باید به حوزه زیباسازی به ویژه در ورودی شهر تاریخی و مذهبی دارای پتانسیل متعددی د

توجه شده و هر ورودی با ویژگی غالب فرهنگی همان منطقه مزین شود. به گزارش ایسنا، مازیار جهانبخشی رییس کمیسیون 

ی اشاره و اظهار کرد: یکی ازملزومات داشتن عمران شورای اسالمی شهر اهواز نیز به اهمیت ورودی های شهر از نظر هویت فرهنگ

هویت شهری، داشتن المان واحد شهری است که متاسفانه اهواز از نداشتن چنین موضوعی رنج می برد. المان های متعددی 

این  نظیر پل سیاه، پل سفید، فلکه پنج نخل، پل کابلی و غیره در مقاطع مختلف به عنوان شاخصه اهواز مطرح شدند که باید از

سردرگمی بیرون رفت و به یک وحدت نظر در این زمینه دست یابیم. وی همچنین خواستار توجه ویژه شهرداری اهواز به فلکه 

فرودگاه به عنوان یکی از مبادی ورودی شهر و استفاده از ظرفیت های موجود در آن مسیر برای زیباسازی آن شد. به گزارش 

سم موسی پور رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر اهواز نیز به اهمیت منطقه ایسنا، حجت االسالم و المسلمین جا

سه شهرداری اشاره کرد و گفت: متاسفانه به این منطقه آنگونه که باید توجه نشده است، دستفروشان و وانت بارها عالوه بر 

ای شهروندان است. کوی ملت مانند جزیره ای در محدود کردن معابر، نازیبایی را نصیب منطقه کرده اند و این یکی از گالیه ه

شیبان این معضل نیز برطرف شود. وی  -محاصره بازارچه های رسمی و غیررسمی است که امیدوارم با ساماندهی ورودی اهواز 

در پایان خواستار تشکیل کارگروهی تخصصی و پیگیری ویژه این موضوع به صورت خاص شد. به گزارش ایسنا، محمد هادی 

قنوات عضو شورای اسالمی شهر اهواز با ابراز خرسندی از تشکیل این نشست به مشکل اراضی حاشیه اهواز اشاره کرد و گفت: 

امیدوارم سازمان امالک و اسناد شهرداری اهواز هر چه زودتر شروع به کار کنند که تشکیل این سازمان گام مهمی در جهت رفع 

: شورای اسالمی شهر در این زمینه آمادگی هرگونه همکاری را دارد. همچنین سرهنگ مشکالت این اراضی است. وی بیان کرد

پیریایی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان اهواز گفت: خوشبختانه با وجود آقای کتانباف شهردار اهواز اهتمام خاصی 

مشکالت و معضالت ترافیکی است و همواره  به موضوع حل مشکالت ترافیکی دارد و ساماندهی مبادی ورودی شهر که از جمله

باعث بروز خسارات جانی و مالی شده است، گام مهمی در پیشگیری از حوادث رانندگی و کاهش تخلفات است. وی در پایان 

 جهت هرگونه همکاری با شهرداری اهواز در حوزه های ترافیکی اعالم آمادگی کرد. ...

از مسیرهای خرمشهر، شیبان و حمیدیه که مسیرهای پرتردد هستند ساماندهی  اهوازسه ورودی  97گفت: در سال  اهواز شهردار

شیبان با  -اهوازدر بازدید از از ورودی  کتانبافانجام می شود. منصور  9۸می شوند و ساماندهی سه ورودی دیگر نیز در سال 

عنوان دروازه شهرها در همه ادوار از اهمیت باالیی برخوردار بوده و این اشاره به اهمیت ورودی های شهر گفت: ورودی ها به 
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ورودی ها به نوعی گویای بخشی از هویت و درون شهرها به شمار می روند. پس الزم است ورودی ها را در ابعاد مختلف ترافیکی، 

ای پیشرفته که کلیه زیرساخت ها و کارهای شهرسازی، عمرانی، زیباسازی و بدنه سازی ساماندهی کنیم. وی افزود: در کالنشهره

اساسی از قبیل بزرگراه ها، قطارشهری، پل ها و غیره را ایجاد کرده اند، اکنون به جای نگاه ماشین محور، نگاهی انسان محور 

روندان قرار وجود دارد و دغدغه مدیران این شهرها این است که این امکانات و زیرساخت ها چگونه در اختیار رفاه و آسایش شه

گیرد. با توجه به اینکه ما هنوز در حوزه های زیرساختی کارهای زیادی داریم، باید با استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته، 

گفت: در دوره های گذشته هفت ورودی  اهوازبا اشاره به ورودی های  کتانبافنگاه انسان محور خود را در پروژه ها غالب کنیم. 

کوت عبداله از سمت آبادان نیز اجرا شد اما این مطالعات ابتر ماند و باید مابقی ورودی ها با مطالعات -اهوازشناسایی و ورودی 

د صورت گرفته، انجام شود تا کاهش مشکالت و خساراتی را در زمینه های مختلف از قبیل بروز تخلفات و تصادفات را شاه

باشیم. پس باید موضوع ساماندهی ورودی ها را در اولویت قرار دهیم. ضمن آنکه ساماندهی مبادی ورودی جزو مطالبات جدی 

با اشاره به فرآیند انجام  اهواز شهردارمردم است. مردم وقتی مطالبه گر شوند، قطعا در انجام پروژه ها همکاری خواهند کرد. 

از مسیرهای خرمشهر، شیبان و حمیدیه  اهوازسه ورودی  97اظهار کرد: در سال  اهوازشهر پروژه های ساماندهی ورودی های 

انجام می شود. طرح و مطالعات  9۸که مسیرهای پرتردد هستند ساماندهی می شوند و ساماندهی سه ورودی دیگر نیز در سال 

ان باید به روزرسانی شود و به تصویب شورای قبلی با بهره گیری از نظرات کمیسیون های مرتبط شورای شهر و همه کارشناس

عالی ترافیک استان برسد و با همکاری بین بخشی از طریق فرمانداری و استانداری موضوع معارضین دولتی نیز حل و فصل 

منظر  شود. وی ادامه داد: در فاز اول، مبادی ورودی از لحاظ ترافیکی و عمرانی و به تدریج موضوعات نظیر زیباسازی، سیما و

شهری، زیباسازی، بدنه سازی، ساماندهی دستفروشان و وانت بارها، معضل نخاله ها و غیره نیز انجام می شود. ساماندهی این 

به لزوم رعایت همه جوانب  کتانبافسه ورودی که از جمله نقاط پرجمعیت شهر هستند، محرک توسعه این مناطق خواهد بود. 

ه و تصریح کرد: هر پروژه ای باید پیوست های مختلفی از نظر ترافیکی، فرهنگی، اجتماعی و در طراحی و انجام پروژه ها اشار

غیره را دارا باشد تا در آینده دچار مشکل نشویم. ضمن آنکه باید همه حوزه های مختلف عمرانی، شهرسازی، ترافیکی و غیره با 

نظرات را جمع آوری و جمع بندی کرد و سپس با درنظرگیری  هم هماهنگ بوده و از کار کردن جزیره ای پرهیز کنند. باید همه

، نیز به معضل نخاله اهوازآنها کار فنی انجام دهیم. به گزارش ایسنا، در ادامه محمد جعفر فلسفی، رییس شورای اسالمی شهر 

جهت برخورد با متخلفان های سطح شهر اشاره کرد و گفت: متاسفانه نخاله ریزی وضعیت نگران کننده ای دارد و قوانین الزم 

ناکافی و فاقد بازدارندگی الزم است. نخاله ریزی عالوه بر نازیبا کردن چهره شهر، موجب نارضایتی مردم می شود. ضمن آنکه در 

حل این مشکل مانند سایر مشکالت باید از مشارکت های مردمی استفاده کرد. به گزارش ایسنا، مهران باباپور نایب رییس شورای 

نیز با اشاره به مشکل مالکیت زمین های حاشیه نشین گفت: نداشتن سند مالکیت، زمینه ساز معضالت  اهوازمی شهر اسال

بسیاری نظیر ساخت و سازهای غیرقانونی و بدون مجوز، تغییر کاربری های غیرقانونی و تصرفات بسیاری شده است و این موضوع 

. وی با انتقاد از طوالنی شدن پروسه تصویب طرح جدید تفضیلی افزود: این یکی از مشکالت پروژه ساماندهی مبادی شهر است

از طریق سازمان مسکن و  اهوازموضوع سردرگمی شهرداری، مردم و سایر ارگان ها را در پی داشته و الزم است شهرداری 

همچنین به ضرورت تناسب  ازاهوشهرسازی که متولی موضوع است پیگیری خود را انجام دهد. نایب رییس شورای اسالمی شهر 

با دارا بودن قومیت ها و ویژگی های مختلف اجتماعی،  اهوازهای فرهنگی در زیباسازی شهر به ویژه ورودی ها اشاره و اظهارکرد: 

تاریخی و مذهبی دارای پتانسیل متعددی در زمینه فرهنگی است و در این تنوع باید به حوزه زیباسازی به ویژه در ورودی شهر 

وجه شده و هر ورودی با ویژگی غالب فرهنگی همان منطقه مزین شود. به گزارش ایسنا، مازیار جهانبخشی رییس کمیسیون ت

نیز به اهمیت ورودی های شهر از نظر هویت فرهنگی اشاره و اظهار کرد: یکی ازملزومات داشتن  اهوازعمران شورای اسالمی شهر 

از نداشتن چنین موضوعی رنج می برد. المان های متعددی  اهوازکه متاسفانه  هویت شهری، داشتن المان واحد شهری است
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مطرح شدند که باید از این  اهوازنظیر پل سیاه، پل سفید، فلکه پنج نخل، پل کابلی و غیره در مقاطع مختلف به عنوان شاخصه 

به فلکه  اهوازستار توجه ویژه شهرداری سردرگمی بیرون رفت و به یک وحدت نظر در این زمینه دست یابیم. وی همچنین خوا

فرودگاه به عنوان یکی از مبادی ورودی شهر و استفاده از ظرفیت های موجود در آن مسیر برای زیباسازی آن شد. به گزارش 

نیز به اهمیت منطقه  اهوازایسنا، حجت االسالم و المسلمین جاسم موسی پور رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر 

شهرداری اشاره کرد و گفت: متاسفانه به این منطقه آنگونه که باید توجه نشده است، دستفروشان و وانت بارها عالوه بر سه 

محدود کردن معابر، نازیبایی را نصیب منطقه کرده اند و این یکی از گالیه های شهروندان است. کوی ملت مانند جزیره ای در 

شیبان این معضل نیز برطرف شود. وی  - اهوازاست که امیدوارم با ساماندهی ورودی محاصره بازارچه های رسمی و غیررسمی 

در پایان خواستار تشکیل کارگروهی تخصصی و پیگیری ویژه این موضوع به صورت خاص شد. به گزارش ایسنا، محمد هادی 

اشاره کرد و گفت:  اهوازاضی حاشیه با ابراز خرسندی از تشکیل این نشست به مشکل ار اهوازقنوات عضو شورای اسالمی شهر 

هر چه زودتر شروع به کار کنند که تشکیل این سازمان گام مهمی در جهت رفع  اهوازامیدوارم سازمان امالک و اسناد شهرداری 

مشکالت این اراضی است. وی بیان کرد: شورای اسالمی شهر در این زمینه آمادگی هرگونه همکاری را دارد. همچنین سرهنگ 

اهتمام خاصی  اهواز شهردار کتانبافگفت: خوشبختانه با وجود آقای  اهوازریایی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان پی

به موضوع حل مشکالت ترافیکی دارد و ساماندهی مبادی ورودی شهر که از جمله مشکالت و معضالت ترافیکی است و همواره 

ام مهمی در پیشگیری از حوادث رانندگی و کاهش تخلفات است. وی در پایان باعث بروز خسارات جانی و مالی شده است، گ

 در حوزه های ترافیکی اعالم آمادگی کرد. اهوازجهت هرگونه همکاری با شهرداری 

  سایت های دیگر:

 1396آذر  1۸شنبه  1۸:47 - سازه نیوز
 کتانباف:

 انجام می شود 97اماندهی سه ورودی شهر اهواز در سال س

http://sazehnews.ir/fa/news/38566/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-97-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 شهردار اهواز درگذشت شهردار ویس را تسلیت گفت

  1396آذر  15چهارشنبه  15:00 - باشگاه خبرنگاران

 منصور کتانباف، شهردار اهواز ضایعه درگذشت شهردار شهر ویس را تسلیت گفت.

 ضایعه درگذشت شهردار شهر ویس را تسلیت گفت. اهواز شهردار، کتانبافمنصور 

http://www.yjc.ir/fa/news/6350351/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA
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 شهردار اهواز: فضای سبز شهری و پارکها ، سرمایه های شهر هستند

  1396آذر  0۸چهارشنبه  11:40 - تابا نیوز

جلسه برنامه ها و چشم اندازهای فضای سبز شهری به ریاست منصور کتانباف شهردار 

ر شد. به گزارش تابا ؛ در این جلسه شهردار اهواز، معاونین شهردار و مدیران مناطق برگزا

اهواز با تاکید بر لزوم اجرای برنامه های مطلوب فضای سبز گفت: با توجه به اینکه در 

آستانه ی بهار هستیم، باید نمایشگاه گل و گیاه برگزار شود و از آنجاییکه این برنامه در 

ی الزم جهت پرهیز از تداخل در تقویم نمایشگاه بین المللی نیز وجود دارد باید هماهنگ

این خصوص انجام شود. منصور کتانباف با اشاره به لزوم ایجاد شهربازی های جدید در اهواز گفت: دو نقطه از شهر شامل ابتدای 

 محدوده مسیر دغاغله به سمت پلیس راه قدیم و محدوده پارک مالیات را برای این مسئله مد نظر داریم که با توجه به کاربری

های موجود، فضای مناسبی برای ایجاد شهربازی های جدید و مدرن است. وی افزود: در طراحی و احداث شهربازی ها و پارک 

های جدید نباید به سمت دیوارکشی ها و ساختن سازه ها رفت، چرا که فلسفه ی وجود این مکانها، ایجاد تفرجگاهی با فضای 

کاربری های تجاری به ماهیت این فضاها ضربه می زند. شهردار اهواز با بیان این سبز برای آسایش و شادی شهروندان است و 

نکته که تامین آب خام جهت نگهداری کمربند فضای سبز موجود از دغدغه های مهم حوزه ی خدمات شهری است، اظهار 

می شود. کتانباف همچنین با تاکید  داشت: با راه اندازی ایستگاه پمپاژ دغاغله ، بخشی از این مشکل در محدوده مذکور برطرف

هکتار در مسیرهای مشخص شده انجام می شود  250بر لزوم توسعه ی کمربند فضای سبز گفت: توسعه ی فضای سبز به میزان 

و در این راستا باید صنایع فوالد و شرکت نفت و سایر ارگانها هم مشارکت الزم را در کاشت و نگهداشت داشته باشند. شهردار 

از با اشاره به لزوم انبوه سازی در حوزه ی فضای سبز خاطرنشان کرد: به این منظور باید لکه گیری فضای سبز با کاشت گونه اهو

هکتار فضای سبز انجام و این فضاها به  15های مناسب و متنوع گیاهی در اولویت قرار گیرد به طوری که در هر منطقه حداقل 

کمیت نباید مانع کیفیت شود، ما فضای سبز با کیفیت می خواهیم. وی همچنین در خصوص  تدریج به پارکها تبدیل شوند. این

راه اندازی آبنماها اظهار کرد: اگر در میادین اصلی و پارکها آبنماهای غیرفعال داریم باید هر چه سریعتر و مجددا راه اندازی 

شود. کتانباف در ادامه بر ضرورت عملیاتی کردن راهبرد  شوند و در صورت نیاز به احداث آبنماهای جدید، باید آبنما ساخته

توسعه ی حوزه ی فضای سبز تاکید کرد و گفت: این راهبرد باید به صورت نقشه های عملیاتی با اهداف مشخص و زمان بندی 

یق قانون از انجام و ابالغ شود. همچنین وظایف هر مجموعه باید به تفکیک مشخص شده و در این مسیر باید ضمن رعایت دق

بوروکراسی اداری پرهیز شود تا امور سریعتر به سرانجام برسد. وی همچنین خواستار نظارت بر اجرای دقیق امور و کارکرد 

 پیمانکاران متناسب با میزان عملکرد آنها و رعایت اصل صرفه جویی شد. ...

، معاونین شهردار و مدیران مناطق اهواز شهردار فکتانباجلسه برنامه ها و چشم اندازهای فضای سبز شهری به ریاست منصور 

با تاکید بر لزوم اجرای برنامه های مطلوب فضای سبز گفت: با توجه به  اهواز شهرداربرگزار شد. به گزارش تابا ؛ در این جلسه 

http://tabanews.ir/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87%D8%A7-%D8%8C-%D8%B3/
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تقویم نمایشگاه بین المللی نیز اینکه در آستانه ی بهار هستیم، باید نمایشگاه گل و گیاه برگزار شود و از آنجاییکه این برنامه در 

با اشاره به لزوم ایجاد شهربازی  کتانبافوجود دارد باید هماهنگی الزم جهت پرهیز از تداخل در این خصوص انجام شود. منصور 

گفت: دو نقطه از شهر شامل ابتدای محدوده مسیر دغاغله به سمت پلیس راه قدیم و محدوده پارک مالیات  اهوازهای جدید در 

را برای این مسئله مد نظر داریم که با توجه به کاربری های موجود، فضای مناسبی برای ایجاد شهربازی های جدید و مدرن 

است. وی افزود: در طراحی و احداث شهربازی ها و پارک های جدید نباید به سمت دیوارکشی ها و ساختن سازه ها رفت، چرا 

جگاهی با فضای سبز برای آسایش و شادی شهروندان است و کاربری های تجاری به که فلسفه ی وجود این مکانها، ایجاد تفر

با بیان این نکته که تامین آب خام جهت نگهداری کمربند فضای سبز موجود از  اهواز شهردارماهیت این فضاها ضربه می زند. 

پاژ دغاغله ، بخشی از این مشکل در دغدغه های مهم حوزه ی خدمات شهری است، اظهار داشت: با راه اندازی ایستگاه پم

همچنین با تاکید بر لزوم توسعه ی کمربند فضای سبز گفت: توسعه ی فضای سبز به  کتانبافمحدوده مذکور برطرف می شود. 

هکتار در مسیرهای مشخص شده انجام می شود و در این راستا باید صنایع فوالد و شرکت نفت و سایر ارگانها هم  250میزان 

با اشاره به لزوم انبوه سازی در حوزه ی فضای سبز خاطرنشان  اهواز شهردارت الزم را در کاشت و نگهداشت داشته باشند. مشارک

کرد: به این منظور باید لکه گیری فضای سبز با کاشت گونه های مناسب و متنوع گیاهی در اولویت قرار گیرد به طوری که در 

نجام و این فضاها به تدریج به پارکها تبدیل شوند. این کمیت نباید مانع کیفیت شود، هکتار فضای سبز ا 15هر منطقه حداقل 

ما فضای سبز با کیفیت می خواهیم. وی همچنین در خصوص راه اندازی آبنماها اظهار کرد: اگر در میادین اصلی و پارکها 

صورت نیاز به احداث آبنماهای جدید، باید آبنما  آبنماهای غیرفعال داریم باید هر چه سریعتر و مجددا راه اندازی شوند و در

در ادامه بر ضرورت عملیاتی کردن راهبرد توسعه ی حوزه ی فضای سبز تاکید کرد و گفت: این راهبرد  کتانبافساخته شود. 

د به تفکیک باید به صورت نقشه های عملیاتی با اهداف مشخص و زمان بندی انجام و ابالغ شود. همچنین وظایف هر مجموعه بای

مشخص شده و در این مسیر باید ضمن رعایت دقیق قانون از بوروکراسی اداری پرهیز شود تا امور سریعتر به سرانجام برسد. وی 

همچنین خواستار نظارت بر اجرای دقیق امور و کارکرد پیمانکاران متناسب با میزان عملکرد آنها و رعایت اصل صرفه جویی شد. 

 http://tabanews.ir/?p=1۸495لینک کوتاه: 
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 بخش دوم: آمار و اطالعات تکمیلی

 عنوان تاثیرگذارترین خبرها

 بازنشر تاریخ انتشار منتشرکننده عنوان
ضریب 

 بازدید

ریزش کوه در منطقه مسکونی کوی رمضان 

 نفر فوت کردند 2اهواز/
 ۳۱۰۷ ۳۲ 30/07/1396 خبرگزاری مهر

بارندگی شرایط در کوی رمضان اهواز را 

 خطرناک تر می کند
 ۱۴۶۶ ۴ 30/07/1396 خبرگزاری مهر

برخی ساکنان منبع آب برای انتقال به شهر 

 رامین و شیرین شهر ... 

خبرگزاری جمهوری 

 اسالمی ایران
15/0۸/1396 ۳ ۱۱۸۹ 

کالن شهر اهواز  7مدیر شهرداری منطقه 

 منصوب شد
 ۱۲۲۰ ۱ 17/10/1396 خبرگزاری فارس

خدمات الزم به جامعه معلوالن اهوازی ارائه 

 شود
 ۱۱۵۴ ۳ 19/07/1396 خبرگزاری تسنیم

جمع آوری، تفکیک و ساماندهی متکدیان در 

 سطح اهواز ادامه دارد
 ۱۱۵۳ ۴ 05/09/1396 خبرگزاری تسنیم

پیشنهاد شست وشوی درختان کنوکارپوس 

 اهواز به جای هرس

خبرگزاری دانشجویان 

 ایران
22/0۸/1396 ۵ ۱۱۲۳ 

سالن چند منظوره مدیریت بحران در اهواز  ۸

 احداث می شود
 ۱۱۴۹ ۳ 16/10/1396 خبرگزاری تسنیم

پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و اتوبوس با 

 همکاری بانک شهر
 ۹۶۳ ۴۶ 04/07/1396 شما نیوز

به ساکنان منطقه حادثه دیده اهواز قبال 

 اخطار داده شده بود

خبرگزاری دانشجویان 

 ایران
30/07/1396 ۴ ۱۰۶۶ 

رئیس شورای شهر اهواز :فسادستیزی از مهم 

 ترین دغدغه های ... 

خبرگزاری جمهوری 

 اسالمی ایران
12/07/1396 ۲ ۱۰۹۰ 

 حکم شهردار اهواز تنفیذ شد
خبرگزاری دانشجویان 

 ایران
02/07/1396 ۵ ۱۰۵۵ 
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 بازنشر تاریخ انتشار منتشرکننده عنوان
ضریب 

 بازدید

هزار گیاه کنوکارپوس 20هرس حدود 

 متداخل با شبکه برق در اهواز

خبرگزاری دانشجویان 

 ایران
14/0۸/1396 ۲ ۱۰۵۷ 

دولت فکری به حال اهواز کند/ مشکالت شهر 

 اهواز روز به روز در ... 
 ۹۸۰ ۴ 09/10/1396 خبرگزاری فارس

منازل همجوار حادثه انفجار گاز در اهواز در 

 خطرند

خبرگزاری دانشجویان 

 ایران
0۸/0۸/1396 ۱ ۱۰۴۱ 

 ۶۹۷ ۸ 1۸/07/1396 شهردار آنالین شهر اهواز حالت ویرانه به خود گرفته است
گونه گیاهی جدید به جای 2تکثیر 

 کنوکارپوس در خوزستان

خبرگزاری جمهوری 

 اسالمی ایران
19/07/1396 ۳ ۸۸۹ 

منزل مسکونی نا امن در اهواز تخلیه و  40

 تخریب شد

خبرگزاری جمهوری 

 اسالمی ایران
2۸/0۸/1396 ۳ ۸۸۰ 

ضرورت جابه جایی نمایشگاه بین المللی 

 اهواز برای حل مشکل ... 
 ۶۶۹ ۶ 29/09/1396 تابناک خوزستان

تزریق پول تنها راه حل مشکالت پروژه 

 متروی اهواز است

خبرگزاری جمهوری 

 اسالمی ایران
15/0۸/1396 ۱ ۸۷۸ 
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 آمار نسبت خبرهای منتشر شده در سایت های استانی

 

 
 

 ضریب بازدید تعداد بازنشر تعداد اخبار نام استان

 ۲۶۸۵ ۴۰ ۲۶ خوزستان
 ۳ ۰ ۰ اردبیل

 ۲ ۰ ۰ آذربایجان شرقی
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 تاثیرگذارترین خبرهای منتشر شده در سایت های استانی

 

 ضریب بازدید تعداد بازنشر تعداد اخبار نام استان

 ۲۶۸۵ ۴۰ ۲۶ خوزستان

 بازنشر عنوان خبر
ضریب 

 بازدید
 زمان انتشار بازنشرکننده منتشرکننده

با حسن نیت به شهردار جدید اهواز 

 کمک شود/فسادستیزی از مهم ... 
 12/07/1396  عصر اهواز ۰ ۰

تیراندازی های بی حساب و کتاب در 

 خوزستان نگرانی مشترک مردم ... 
۴ ۴۲۲ 

تابناک 

 خوزستان
 14/07/1396 

برخورد با فساد و مفسدان در شهرداری 

 جدی ترین خواسته مردم از ... 
 16/07/1396  رهیاب ۷۸ ۱

 
     ۳ ۰ ۰ اردبیل

 زمان انتشار بازنشرکننده منتشرکننده ضریب بازدید بازنشر عنوان خبر

  14/09/1396 ساواالن خبر واحد مرکزی خبر ۳ ۰ انفجار گاز در اهواز
     ۲ ۰ ۰ آذربایجان شرقی

 بازنشر عنوان خبر
ضریب 

 بازدید
 زمان انتشار بازنشرکننده منتشرکننده

ریزش کوه در منطقه مسکونی در 

 کشته 2اهواز با 
۰ ۲ 

خبرگزاری 

 مهر

تابناک آذربایجان 

 شرقی
30/07/1396 

 
     ۱ ۰ ۰ اصفهان

 بازنشر عنوان خبر
ضریب 

 بازدید
 زمان انتشار بازنشرکننده منتشرکننده

کودک را  2ریزش کوه، جان 

 گرفت
۰ ۱ 

خبرگزاری 

 مهر

روزنامه نصف 

 جهان
30/07/1396 
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 فراوانی خبرها بر اساس وب سایت

 

 ضریب بازدید تعداد بازنشر خبرهای بازنشری تعداد اخبار اسم سایت

 ۱۱۳۲۸ ۳۶ ۷ ۱۳ خبرگزاری دانشجویان ایران
 ۷۲۸۹ ۷۲ ۰ ۸ خبرگزاری مهر
 ۹۸۹۱ ۲۱ ۲ ۱۴ خبرگزاری تسنیم

 ۷۷۳۰ ۲۵ ۱ ۱۶ خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران
 ۲۳۵۵ ۲۹ ۱۵ ۱۲ تابناک خوزستان

 ۹۶۳ ۴۶ ۰ ۱ شما نیوز
 ۶۲۰۷ ۸ ۱ ۸ خبرگزاری فارس

 ۱۵۱۸۵ ۱ ۱۷ ۶ باشگاه خبرنگاران جوان
 ۱۶۶۷ ۱۰ ۱۹ ۲۲ شوشان

 ۲۹۶۳ ۳ ۵ ۴ خبر آنالین
 ۱۳۲۳ ۵ ۴ ۳ خبرگزاری کار ایران
 ۸۹۶ ۵ ۴ ۲ واحد مرکزی خبر
 ۶۹۷ ۸ ۱۴ ۲ شهردار آنالین

 ۸۴۸ ۰ ۴ ۰ انتخاب
 ۴۶۰ ۳ ۴ ۲ دانا

 ۷۴۶ ۰ ۲ ۰ عصر ایران
 ۳۲۲ ۴ ۵ ۴ رهیاب
 ۲۵۰ ۷ ۸ ۷ بدر پرس

 ۴۰۵ ۰ ۱ ۰ خبرگزاری تابناک
 ۲۶۴ ۰ ۳ ۱ خبرگزاری برنا

 ۲۴۶ ۱ ۱ ۱ شبکه اینترنتی آفتاب
 ۱۵۰ ۴ ۱۱ ۳ خوزنیوز

 ۱۸۴ ۰ ۱ ۰ اتحادیه طال،جواهر و سکه تهران
 ۱۷۰ ۰ ۲ ۰ آفتاب نیوز
 ۱۶۷ ۰ ۱ ۰ جام جم

 ۱۴۹ ۱ ۱ ۳ روزنامه کیهان
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 ضریب بازدید تعداد بازنشر خبرهای بازنشری تعداد اخبار اسم سایت

 ۱۰۱ ۲ ۵ ۱ ایران آنالین
 ۷۲ ۰ ۷ ۱ خبر گزاری موج
 ۷۱ ۰ ۱ ۰ اقتصاد آنالین

 ۶۸ ۰ ۱ ۰ روز نو
 ۶۴ ۰ ۱ ۰ تابناک باتو
 ۶۰ ۰ ۳ ۱ قدس آنالین

 ۵۶ ۰ ۱ ۰ مجله فناوری موبنا
 ۵۴ ۰ ۱ ۰ رجا نیوز

 ۵۴ ۰ ۳ ۰ خبرگزاری آریا
 ۵۲ ۰ ۱ ۱ خبرگزاری بین المللی قرآن

 ۵۰ ۰ ۱۰ ۰ شهر فردا
 ۴۲ ۰ ۲ ۰ بولتن نیوز
 ۳۹ ۰ ۱ ۰ جام نیوز
 ۳۴ ۰ ۱ ۰ شریان

 ۳۲ ۰ ۴ ۰ همشهری استانها
 ۳۲ ۰ ۲ ۰ باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران

 ۳۰ ۰ ۱ ۰ شبکه خبر
 ۲۴ ۰ ۶ ۰ فانوس

 ۲۴ ۰ ۱ ۰ راه پرداخت
 ۱۷ ۰ ۱ ۰ خبرگزاری ایمنا

 ۱۶ ۰ ۱ ۰ پول نیوز
 ۱۶ ۰ ۳ ۱ شعار سال

 ۱۵ ۰ ۰ ۱ خبرگزاری شبستان
 ۱۴ ۱ ۵ ۲ راهنمای سفرمن

 ۱۴ ۰ ۱ ۰ پارسینه
 ۱۳ ۰ ۱ ۰ پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

 ۱۳ ۰ ۱ ۰ رکنا
 ۱۲ ۰ ۱ ۰ عصر بانک
 ۱۲ ۰ ۱ ۰ بانک مردم
 ۶ ۴ ۶ ۶ تابا نیوز
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 ضریب بازدید تعداد بازنشر خبرهای بازنشری تعداد اخبار اسم سایت

 ۶ ۴ ۹ ۷ عصر اهواز
 ۱۰ ۰ ۱ ۰ میهن صنعت
 ۸ ۰ ۱ ۰ روزنامه قانون

 ۸ ۰ ۲ ۰ 24رویداد 
 ۸ ۰ ۱ ۰ تدبیر و امید
 ۸ ۰ ۱ ۰ تجارت آنالین

 ۷ ۰ ۱ ۰ خبرگزاری دفاع مقدس
 ۶ ۰ ۱ ۰ صدای ایران
 ۶ ۰ ۱ ۰ اقتصادگردان
 ۶ ۰ ۱ ۱ روزنامه ابتکار
 ۵ ۰ ۱ ۰ تهران نیوز

 ۵ ۰ ۱ ۰ ایران اکونومیست
 ۵ ۰ ۱ ۰ روزنامه بازار کار

 ۴ ۰ ۲ ۰ روزنامه مناقصه و مزایده
 ۲ ۲ ۱ ۱ افق روز
 ۳ ۰ ۱ ۰ ستاره نیوز

 ۳ ۰ ۱ ۰ روزنامه کسب و کار
 ۳ ۰ ۳ ۰ پایگاه خبری ذاکر
 ۳ ۰ ۱ ۰ ساواالن خبر
 ۳ ۰ ۱ ۰ مرور نیوز

 ۲ ۰ ۰ ۱ پایداری ملی وابسته
 ۲ ۰ ۱ ۰ روزنامه رسالت

 ۲ ۰ ۱ ۰ تابناک آذربایجان شرقی
 ۲ ۰ ۱ ۰ عصر اعتبار

 ۲ ۰ ۱ ۰ بانکداری ایرانی
 ۱ ۰ ۱ ۰ شهید نیوز
 ۱ ۰ ۱ ۰ گلونی

 ۱ ۰ ۱ ۰ بی باک نیوز
 ۱ ۰ ۱ ۰ سرمد نیوز

 ۱ ۰ ۱ ۰ روزنامه نصف جهان
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 ضریب بازدید تعداد بازنشر خبرهای بازنشری تعداد اخبار اسم سایت

 ۱ ۰ ۱ ۰ دنیای بانک
 ۱ ۰ ۱ ۰ صد خبر

 ۱ ۰ ۱ ۰ اقتصاد تهران
 ۱ ۰ ۱ ۰ روزنامه آفرینش
 ۱ ۰ ۱ ۰ پولی مالی
 ۱ ۰ ۱ ۰ افق تازه
 ۱ ۰ ۱ ۰ هارپی نیوز
 ۰ ۱ ۶ ۱ اکسین پرس
 ۰ ۰ ۱ ۰ تابناک یزد

 ۰ ۰ ۱ ۰ روزنامه نوآوران
 ۰ ۰ ۱۱ ۱ سازه نیوز
 ۰ ۰ ۱ ۰ ملیت

 ۰ ۰ ۲ ۰ هفت روز خبر
 ۰ ۰ ۲ ۰ آبادان نیوز
 ۰ ۰ ۱ ۰ کیمیا نیوز
 ۰ ۰ ۱ ۰ مالی پرس
 ۰ ۰ ۱ ۰ نمایه بانک
 ۰ ۰ ۱ ۰ دیوان اقتصاد
 ۰ ۰ ۱ ۰ اکو فارس

 ۰ ۰ ۱ ۰ بن3
 ۰ ۰ ۱ ۰ ایستا نیوز
 ۰ ۰ ۱ ۰ جامع نیوز

 ۰ ۰ ۲ ۰ سایت تحلیلی خبری صبح تهران
 ۰ ۰ ۱ ۰ نقدینه
 ۰ ۰ ۱ ۰ 24بانکداری 

 ۰ ۰ ۱ ۰ امید خوزستان
 ۰ ۰ ۱ ۰ طلوع خوزستان

 ۰ ۰ ۰ ۱ روزنامه نور خوزستان
 ۰ ۰ ۱ ۰ هما پرس
 ۰ ۰ ۱ ۰ خوزنا
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 ضریب بازدید تعداد بازنشر خبرهای بازنشری تعداد اخبار اسم سایت

 ۰ ۰ ۱ ۰ دیار کارون
 ۰ ۰ ۱ ۰ 24سراج

 ۰ ۰ ۱ ۰ ایران ویج
 ۰ ۰ ۱ ۰ 24خوز 

 ۰ ۰ ۱ ۰ کارگر نیوز
 ۰ ۰ ۱ ۰ 24بانکداران 

 ۰ ۰ ۱ ۰ پایگاه خبری آبا



 

 

 

 

 

 

 

 

300 

 

  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 نمودار نسبت سایت هایی که بیشترین خبر را تولید کرده اند

 

 
 

 ضریب بازدید تعداد بازنشر خبرهای بازنشری تعداد اخبار اسم سایت

 ۱۶۲۹ ۱۰ ۰ ۲۲ شوشان
 ۷۵۱۲ ۲۵ ۰ ۱۶ خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران

 ۸۹۱۳ ۲۱ ۰ ۱۴ خبرگزاری تسنیم
 ۸۶۶۱ ۳۶ ۰ ۱۳ خبرگزاری دانشجویان ایران

 ۲۳۵۵ ۲۹ ۰ ۱۲ تابناک خوزستان



 

 

 

 

 

 

 

 

301 

 

  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 سایت های منتشر کننده خبر
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 نمودار نسبت سایت هایی که بیشترین بازنشر خبر را داشته اند

 

 
 

 خبرهای بازنشری تعداد اخبار اسم سایت

 ۱۹ ۲۲ شوشان
 ۱۷ ۶ باشگاه خبرنگاران جوان

 ۱۵ ۱۲ تابناک خوزستان
 ۱۴ ۲ شهردار آنالین
 ۱۱ ۱ سازه نیوز
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 سایت های منتشر کننده و بازنشر کننده خبر
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

نمودار نسبت سایت هایی که خبرهای آنها بیشترین ضریب بازدید را داشته 

 اند

 

 
 

 ضریب بازدید تعداد بازنشر خبرهای بازنشری تعداد اخبار اسم سایت

 ۱۵۱۸۵ ۱ ۱۷ ۶ باشگاه خبرنگاران جوان
 ۱۱۳۲۸ ۳۶ ۷ ۱۳ خبرگزاری دانشجویان ایران

 ۹۸۹۱ ۲۱ ۲ ۱۴ خبرگزاری تسنیم
 ۷۷۳۰ ۲۵ ۱ ۱۶ خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران

 ۷۲۸۹ ۷۲ ۰ ۸ خبرگزاری مهر
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 نمودار نسبت خبرهای بازنشر شده به بازنشر نشده ها
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

سایت هایی که بیشترین خبر را منتشر کرده اند )سمت چپ( و بازنشر کرده 

 اند )سمت راست(
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 نمودار فراوانی اخبار بر اساس تاریخ
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 نمودار فراوانی اخبار بر اساس ساعت
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 نمودار نسبت متوسط بازنشر به تعداد خبرهای منتشر شده در آن ساعت
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 نمودار فراوانی خبرهای منتشر شده در سایت های استانی
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 تبه الکساآمار خبرهای منتشر شده و بازنشر شده بر اساس ر
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  تحلیلی شهرداری اهواز-بولتن خبری

  1396یکم مهر الی هجدهم دی ماه 

 


