
حدود ۹۰۰ هزار نفر از جمعیت استان در ۴۰ شهر استان ساکن هستند. 
وقتی به این جمعیت تعداد افرادی که روزانه از روستاها برای دریافت انواع 
خدمات اداری و غیر اداری به شهرها مراجعه می کنند اضافه می کنیم مالحظه می شود 
که شهرداری ها باید توان بسیار زیادی برای انجام وظایف ذاتی خود از جمله جمع آوری 
پسماند، حفظ فضای سبز، آتشنشانی، حمل و نقل عمومی درون شهری، آرامستان ها 
و غیره صرف نمایند.  یعنی شهرداری ها فقط به جمعیت ساکن در محدوده شهرها 
خدمات نمی دهند و بنابراین فشار مضاعفی که بر تاسیسات،  امکانات و فضاهای 
عمومی توسط جمعیتی سیال که تعداد روزانه آن از شبانه بیشتر است وارد می آید، 
و  عمرانی  بودجه  کل  است.  کرده  گران  و  پرهزینه  را  شهرها  مدیریت  و  نگهداری 

غیرعمرانی شهرهای استان که برای 
به  و  پیش بینی   ۹۹ سال 

نیز  شوراها  تصویب 
رسیده و شهرداران باید 
برای  را  توان خود  تمام 

متمرکز  آن  تحقق 
میلیارد   ۱۱۹۳ کنند 

تومان است که نسبت به سال قبل ۵۱ درصد افزایش داشته و سرانه امسال حدود 
در  ساکن  نفر  هر  برای  متوسط  بطور  یعنی  است.   تومان  هزار   ۴۰۰ و  میلیون  یک 
شهرهای استان یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بودجه عمرانی و غیرعمرانی توسط 
شهرداری ها پیش بینی شده است. بنابراین شهرداران باید عالوه بر کمک های دولت، 
عوارض دریافتی مالیات بر ارزش افزوده از ظرفیت قانون شهرداری، مزیت های نسبی 

و رقابتی شهرها استفاده و بودجه پیش بینی شده را محقق سازند. 
در عین حال نباید از نقش مهم مشارکت و همراهی فعال مردم با شهرداریها غافل 
ماند. هر شهروندی حق دارد خدمات قابل قبولی از شهرداری ها دریافت نماید اما 
این مستلزم همراهی،همگامی و مشارکت فعال ایشان در مدیریت شهر نیز هست.  
2۳ شهر استان زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت دارند و ۱۵ شهر نیز در ساحل خلیج فارس قرار 

دارند که  اقتصاد شهرهای استان متکی بر کشاورزی، خدمات، دریا و صنعت است.
از  کردن و پرهیز   نقطه قوت حرکت مدیریت شهری استان در همه جانبه عمل 
اقدامات تقلیدی و غیر مهم بوده است.شهرداران اگر به آسفالت کوچه و معابر، 
مدیریت  از  همزمان  اند  کرده  توجه  سبز  فضای  توسعه  و  شهری  منظر  و  سیما 
پسماند، رفع گره های ترافیکی، تقویت و ایجاد ایستگاه های آتش نشانی و مدیریت 
بحران شهرها غافل نشده اند.   اگر به مبلمان شهری و ایجاد مراکز تفریحی مردم 
پرداخته اند همزمان برای محالت کمتر برخوردار و بافت های فرسوده شهری نیز 
بزرگ و  اقدامات  به  افراد  از  این که بعضی  اند. علیرغم  اقدام داشته  و  ریزی  برنامه 
پرحجم بعنوان سرمایه گذاری در شهرهای استان معتقد هستند اما به نظر من 
که مکرر و مرتب از شهرهای استان بازدید می کنم و شاهد اقدامات ریز و درشت 
شهرداری ها هستم اجرای یک خیابان، ایجاد یک پارک محله ای، بازگشایی یک خیابان 
یا گره ترافیکی می تواند زمینه یک سرمایه گذاری و حتی ایجاد رونق و احیاء یک محله، 
منطقه و حتی کل شهر باشد. بنابراین معتقد به تجویز نسخه توسعه ای متناسب با 

ظرفیت و توان فعلی و افق هر شهر هستم. 
یکی از آسیب های جدی در تشابه سازی و مثل هم حرکت کردن شهرهاست.  تمام 
تالش ما در دفتر شهری استانداری این بوده که ضمن فراهم نمودن تجهیزات و 
امکانات ضروری شهرها، شهرداری ها در هر حوزه ای بر اساس برنامه و استراتژی 

مشخصی حرکت نمایند.

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir
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جام جم درباره لزوم حمایت از  پیام رسان های داخلی گزارش

یزی و حرکت همه جانبه برنامه ر
پیشـرفتنقطه قوت مدیریت شهری استان؛ مـدار  روی  بــرازجـان، 

چغادک؛ 
گذرگاه توسعه 

آبادانی سوی  به  ؛پیش  خورموج 

بوشهر استان  های  شهرداری  ویژه 

گناوه؛ بندر  شهرداری 
وقفه   بی  تالش  و  هدفمند  فعالیت 
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 حمید بردستانی 
مدیرکل دفتر امور  شهری و شوراهای استانداری بوشهر

3

1

خورموج ؛پیش به سوی آبادانی
»احمد شیخیانی«؛

اجـرای  از  خورمـوج  شـهردار   
خدماتـی  عمرانـی،  پـروژه   72
توسـعه  بـرای  زیباسـازی  و 
همـه جانبـه دیـار عالـم خیـز و 
سـتیز  اسـتکبار  دلیـران  مهـد 
می گویـد کـه در زیـر می خوانیـد:

احداث پارک غدیر
احداث پارک محله ای دشتیها
احداث پارک شهرک شهید چمران

احداث پارک محله ای لنگک
احداث پارک و فضای سبز میدان 

بصیرت
کاشت 3000 اصله نهال

در  گل  قطعه  هزار   170 کاشت 
پارکها، میادین و بلوارها

 نقاشی دیواری در سطح شهر 
1000 متر مربع

 خرید و نصب عالئم ترافیکی
 تجهیز آتش نشانی به تجهیزات 

بروز
 خرید ۱ دستگاه خودرو آتش نشانی

پیشتاز  خودرو  دستگاه   ۱ خرید 
آتش نشانی

تعمیر و تجهیز ساختمان کشتارگاه

خرید یکدستگاه ماشین مخصوص 
حمل زباله

خرید 100 عدد مخزن زباله فلزی
خرید یکدستگاه ماشین جارو 

خیابانی
ساماندهی سایت پسماند )حفر 

) تراشه و ایجاد کمربند فضای سبز

شهرک  متری   48 خیابان  احداث 
ذوالفقار

احداث خیابان 32 متری شهرک 
آماده سازی

زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر
روکش آسفالت معابر

ترمیم حفاری های معابر
کف سازی پیاده روهای معابر 

سطح شهر
ترانس های  و  پایه ها  جابجایی 

برق واقع در مسیر تعریض
احداث خیابان جنوبی دره  میرشکاری
المان شهدای گمنام پارک  مفتون

ایجاد کمربند فضای سبز    از  محل 
منابع داخلی

جا نمایی و تملک سایت جدید 
داخلی پسماند از محل منابع 

زیرسازی و آسفالت کوچه ها  و معابر 
شهر از محل منابع استانی  و نفت

عمرانیپسماندزیبا سازی و خدمات شهریفضای سبز

ح های در دست اقدام برای  طر
سال جاری با منابع اعتباری



ضمیمه رایگان ویژه شــهرداری های اســتان بوشــهر 2

چغادک؛گذرگاه توسعه

( به طول ۸۰۰ متر شامل   اجرای بلوار امام خامنه ای )ورودی از سمت عالیشهر
خاکبرداری، اجرای کانال، اجرای روشنایی، زیرسازی و آسفالت به مساحت10000 متر مربع

زیرسازی  متر  طول ۶۵۰  به  جدول گذاری  خاکبرداری،  شامل  ملت  بلوار  تکمیل   
و آسفالت به مساحت 5850 مترمربع

 احداث زمین ورزشی چند منظوره غدیر به مساحت ۸۰۰ مترمربع شامل زیرسازی، 
اجرای کف با بتن، اجرای فنس، ساماندهی و کف سازی اطراف زمین به طور کامل، 

نورپردازی و نصب صندلی مخصوص تماشاگر
آرامستان شهر به طول 1260 متر   زیرسازی و آسفالت خیابان های گلزار شهدا و 
به مساحت 8820 مترمربع، روشنایی کامل خیابان ها و درختکاری اطراف آرامستان 

به طور کامل
 اجرای کانال و روکش آسفالت خیابان شهید عاشوری و خیابان جمهوری اسالمی 

شامل اجرای 720 متر کانال و روکش آسفالت به مساحت 6300 مترمربع
 اجرای روشنایی بلوارهای امام خمینی)ره( و امام خامنه ای و بلوار ورودی از سمت 
اهرم شامل صد ) 100( عدد پایه روشنایی دکوراتیو ۱2 متری با چراغ های ال ای دی 
جهت روشنایی بلوار ها و صد و پنجاه )150( عدد پایه سه متری واقع در حاشیه بلوار 

و اطراف پارکینگ ها
 زیرسازی و آسفالت خیابان شهید دستغیب و اجرای کانال سردار کاظمی شامل 

حدود 950 متر طول اجرای کانال و 2700 مترمربع زیرسازی و آسفالت
میثاق مهدوی،  اندیشه،  ارغوان،  نگهبان،  خیابان های  آسفالت  و  زیرسازی     
 و فرعی های آن و زیرسازی و آسفالت کوچه های فرعی محله های غربی و شرقی شهر 

جمعا 37800 متر مربع 
 اجرای آبنمای صخره ای در سطح شهر به مساحت ۱۵۰ مترمربع 

 تملک امالک واقع در مسیر اجرای بیش از بیست )20( پروژه عمرانی با مساحت 
بیش از 260هزار متر مربع

 راه اندازی ایستگاه مرکزی اتوبوسرانی شهرداری چغادک بعد از 20سال از تاسیس 
دستگاه  سه  و  اتوبوس  دستگاه  چهار  خرید  شامل  مستقل  طور  به  شهرداری 

کانکس جهت دفتر و سالن انتظار
 تجهیز ناوگان موتوری شهرداری به دو دستگاه ماشین بیل بکهو و حمل میت با 

همکاری دفتر امور شهری استانداری و سازمان شهرداری های کشور
با   خرید و نصب سردخانه مخصوص نگهداری میت شامل هشت سردخانه 

کشوی جداگانه.               
 اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماند در صد در صد شهر چغادک به طور کامل برای 
اولین بار در استان بوشهر به وسیله سه دستگاه ماشین و اشتغال به کار حدود 

پانزده نفر با همکاری بخش خصوصی و آموزش شهروندی
 ساماندهی سایت پسماند شامل دفن پسماندهای قدیمی اجرای راه های ارتباطی 
مابین محل های دفن به طول دو و نیم کیلومتر، برق رسانی به سایت، استقرار دفتر 

نگهبان در ورودی سایت دفن و درختکاری در اطراف سایت 
 تجهیز پارک های شهر شامل تمام پارک های سطح شهر

  ایجاد کمربند سبز در مجاورت جاده سالمت به طول دو کیلومتر
 کاشت درخت مثمر تقریبا در اکثر معابر و کوچه های شهر حدود 4000 نهال با 

همکاری شهرداری و شهروندان محترم
 بهسازی و ارتقاء مبلمان شهری                 

آموزش  آموزش مهارت های زندگی و   اجرای همایش های مستمر در خصوص 
شهروندی

 اجرای برنامه های فرهنگی مستمر در راستای طرح نشاط اجتماعی و طرح شهر 
دوستدار کودک

اوقات فراغت راستای غنی سازی  آموزشی در  و  برگزاری دوره های علمی- هنری   
 و اشتغالزایی جوانان

 چاپ و نشر سه عنوان کتاب با نام های )1- حقوق شهروندی –2- دخترخوب، پسر 
خوب 3- اصول پیشگیری از حریق و حوادث(

 اهداء زمین جهت احداث مرکز نیکوکاری حضرت فاطمه زهرا)س( با مجوز شورای 
اسالمی شهر. 

 اهداء زمین جهت احداث ساختمان کمیته امداد امام خمینی چغادک با مجوز 
شهرداری اسالمی شهر. 

شورای  مجوز  با  رمضان  مقاومت  حوزه  ساختمان  احداث  جهت  زمین  اهداء   
اسالمی چغادک

پروژه های تکمیل شده

پروژه های در دست اقدام
خاکبرداری،  مترمکعب   53000 شامل  خمینی)ره(  امام  بلوار  بازسازی  و  نوسازی   
55000مترمربع زیرسازی، 36500 مترمربع آسفالت، 15000 متر مربع اجرای پیاده رو بتنی، 
اجرای 3500 مترمربع سکوی حاشیه ای  ایمنی، اجرای ۴۰۰۰ متر طول جدول با سنگ 
آبروی  3000 مترطول اجرای  پارکینگ ها و  9000 مترطول جدول گذاری حاشیه  گرانیت، 

بتنی) قاشقی( جداکننده بین سواره رو پارکینگ ها
مترمکعب   36000 حدود  شامل  بزرگراه(  )حاشیه  فارس  خلیج  پارک  احداث   
مترمربع   4600  ، سبز فضای  مربع  متر  هزار   7000 کف سازی،  مربع  متر   10000 زیرسازی، 
و  رستوران  آالچیق،  نمازخانه،  بهداشتی،  سرویس های  اجرای  کودکان،  بازی  فضای 

اجرای تاسیسات آب و برق 
طول،  متر   3400 رفوژ  جدول  شامل  متر   1700 طول  به  )ع(  علی  امام  بلوار  اجرای   

زیرسازی 15000 هزار مترمکعب و 15500 مترمربع آسفالت
همکف  طبقه  طبقه  سه  در  جلسات  سالن  و  شهر  شورای  ساختمان  اجرای   
ساختمان شورای اسالمی شهر چغادک و طبقات اول و دوم به صورت سالن پیش 

بینی شده
در   83 ابعاد  به  گمنام(  شهدا  )روبروی  متری   3570 نفره   9 مصنوعی  چمن  اجرای   
43 شامل 3800 مترمکعب زیرسازی، جدول گذاری 2۵۰ متر طول اجرای فنس اطراف 

زمین کامل به متراژ حدود ۱۰۰۰ متر مربع و نورپردازی
 اجرای زیرسازی خیابان صنعت به طول 850 متر و عرض ۱۸ متر و اجرای کانال به 

طول 1700 متر 
 اجرای جدول گذاری و زیرسازی خیابان فرعی بلوار امام خامنه ای به طول ۶۵۰ متر 

و عرض16 متر 
 اجرای زیرسازی و جدول گذاری خیابان شهروند جنب پارک بزرگ غدیر به طول 2۵۰ 

متر و عرض 18 متر
 اجرا بلوار ورودی از سمت اهرم شامل اجرای کانال و رفیوژ وسط به طول 800 متر و 

اجرای روشنایی بلوار و درختکاری بلوار
 تکمیل پل عابر پیاده تقاطع شهید عاشوری به طول 45 متر

تی پروژه های آ
استانداری،  همکاری  با  چغادک  راهی  سه  ساماندهی   
فرمانداری و اداره کل راهداری و حمل و نقل استان بعد از 

حدود سی سال پیگیری
اطراف  ساماندهی  و  کندرو  مسیر  یا  جانبی  راه  احداث   
معاونت  حوزه  خوب  خیلی  مساعدت  با  کار  بزرگراه  این 
عمرانی استانداری بوشهر، فرمانداری شهرستان بوشهر و 
از حدود سی  اداره کل راهداری و حمل و نقل استان بعدا 

سال در حال انجام است.
امام  بلوار  مجاورت  در  واقع  شهرداری  بازارچه  احداث   
خامنه ای به طول حدود ۵۰۰ متر شامل حدود ۷۰ غرفه فروش 

محصوالت محلی و غیره می باشد.
 احداث میادین ورودی از سمت عالیشهر و اهرم، مجاور 
و  چغادک  آتش نشانی  روبه روی  بنی هاشم،  قمر  مسجد 

تقاطع خیابان شهدا به صنعت
 اجرای بلوارسالمت به طول دو کیلومتر و عرض سی متر

 اجرای مبلمان شهری بلوار امام خمینی)ره( و امام خامنه ای
 تکمیل بلوار امام علی به طول دو کیلومتر

 احداث ساختمان اداری شهرداری در چهار طبقه
 تکمیل پارک غربی به مساحت سی هزار مترمربع.            

 » ما شهر را شایسته
یف چغادک    مردم شر

یم« می ساز

یر اعالم کرد: ح ز یت شهری در سال گذشته را به شر »مهندس علی زارعی«؛ شهردار چغادک، اقدامات تحول گرا و برنامه های توسعه محور مدیر

اجرای پارک بزرگ خلیج فارس واقع در بزرگراه

بهسازی بلوار ورودی از سمت اهرم

تجهیز پارک ها

پروژه بزرگ بهسازی بلوار امام خمینی)ره(

پروژه بهسازی آرامستان زمین چند منظورهساماندهی بلوار امام خامنه ای ورودی از سمت عالیشهر بلوار امام علی - فاز دو

ما
آبن

ی 
جرا

ا



3ضمیمه رایگان ویژه شهرداری های استان بوشهر

ح فضای سبز اجرای 10 طر بازپیرایی میدان کشاورز راه اندازی خط تولید گرانول از الستیک فرسوده

احداث گذر بیست متری شهید دستغیب

احداث زمین چمن مصنوعی

احداث سایت پسماند

ساماندهی ورودی شهر از سمت اهرم نکوداشت مادران آسمانیبرافراشتن پرچم روز برازجان ح پیاده  روسازی اجرای طر

احداث فضای سبز حاشیه دره آردو

مساحت3500  به  نفری   ۱۰۰۰ الی   ۷۰۰ همایش  سالن  اجرای    
آموزشی،  کالس های  همایش،  سالن  شامل  مترمربع 
اطراف  سازی  محوطه  و  غیره  و  گالری  اداری،  قسمت های 

ساختمان به مساحت 5 هزار مترمربع
کشی،  جاده  جمله  از  برازجان  شهر  پسماند  سایت  احداث   
ایجاد شبکه برق، دفن بهداشتی، تفکیک از مبدا و در مقصد، 
نصب دستگاه های بازیافت و تولید پالستیک در محل سایت، 
نصب دستگاه بازیافت الستیک های فرسوده و تولید گرانول 
شهرداری  پسماند  سایت  شد  باعث  اقدامات  این  تمامی  که 

ح پایلوت استان انتخاب گردد. برازجان به عنوان طر
 احداث، تکمیل و اجرای 28خیابان با ایجاد رکورد بیش از 240 
هزار مترمربع عملیات زیرسازی و آسفالت و ترمیم نوار حفاری 
از مهم ترین پروژه های  )احداث گذر 20متری شهید دستغیب 
سال ها  از  پس  که  بود  شهروندان  مطالبات  از  یکی  و  احداثی 

اجرا شد و  خیابان حسین آباد را به علی آباد متصل کرد(
 گام بلند در ساماندهی ترافیک هسته مرکزی شهر و اجرای 
پدافند غیر عامل با بازگشایی ادامه بلوار شریعتی و اتصال به 
بلوار الفتح در محور خروجی شهر با تملک بیش از30 واحدهای 
مسکونی و تجاری و انجام عملیات عمرانی به مساحت22 هزار 

و 400 مترمربع
 زیرسازی و آسفالت  152 کوچه به متراژ 148 هزار مترمربع

ح فضای سبز با وسعت 75 هزار مترمربع  اجرای 10طر
هزار   38 متراژ  به  شهر  سطح  روسازی  پیاده  پروژه   10 اجرای   

مترمربع
مصنوعی  چمن  جمله  از  مصنوعی  چمن  زمین   12 احداث   

زیتون، سکونتگاه های غیررسمی و محله اکبرآباد
 اجرای دیوار حفاظتی سطح شهر به طول 1050 متر طول

فرسوده  میادین  و  پارک ها  احداث  و  بازپیرایی  و  بهسازی   
شهری از جمله پارک بزرگ آزادی 

فضای  احداث  با  بوشهر  سمت  از  شهر  ورودی  ساماندهی   
سبز و مبلمان شهری

 ساماندهی ورودی شهر از سمت اهرم و احداث فضای سبز 
حاشیه دره آردو

غسالخانه شامل  آرامستان  زیرساخت های  احداث   
 و  ساختمان های اداری به مساحت  429 مترمربع

با 820 مترمربع زیر   احداث ساختمان خانه محله در 2 طبقه 
بنا )با همکاری اداره راه وشهرسازی(

 خرید و بازسازی ماشین آالت و افزودن به ناوگان شهری
آتش  و تجهیز سازمان  ایمنی  تامین دستگاه های پیشرفته    

نشانی
حذف  کنار  در  شهری  پرترافیک  تقاطع های  هوشمندسازی   

نقاط حادثه خیز با اصالح هندسی معابر
 احداث فاز اول شهربازی پارک آزادی با افتتاح زیپ الین

مدیریت  مختلف  بخش های  در  مقاومتی  اقتصاد  تحقق   
شهری با مدیریت هزینه و رعایت اصول صرفه جویی منابع

اجتماعی تامین  به  شهرداری  دیون  تکلیف  تعیین   
 و بخشودگی جرایم مالی

مزایای  و  حقوق  بموقع  پرداخت  در   مالی  انضباط  ایجاد   
کارکنان شهرداری همچنین پرداخت مطالبات پیمانکاران

 ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با اجرای تمثال مبارک شهدا 
روی دیوارهای بلندمرتبه سطح شهر

پلیمری  بازی های  وسایل  به  پارک   ۶ از  بیش  تجهیز   
و همچنین ایمن سازی آنها با نصب کفپوش استاندارد

 نصب 2 دکل پایه پرچم 40 متری در میدان مقاومت، فضای 

سبز شهداء گمنام
 نصب بیش از 170تابلو اطالعات شهری

ح محله پاک و پاکسازی معابر عمومی  پاکسازی محالت در طر
مسکونی،  واحدهای  در  حریق  اطفاء  عملیات  انجام170   

تجاری، کشاورزی و 96 عملیات امداد و نجات
 برگزاری140 کارگاه آموزشی مقابله با حریق  ویژه کارآموزان فنی 

و حرفه ای ، مدارس، دستگاه های اجرایی
 برگزاری 12 کارگاه مهارت های زندگی در محالت مختلف شهر

 برگزاری 50 برنامه محله پویا در راستای نشاط اجتماعی
همایش  و  مذهبی  و  ملی  اعیاد  در  بزرگ  جشن   8 برگزاری   
مادران آسمانی با نکوداشت مادران شهدا با حضور هنرمندان 

و چهره های کشوری در برازجان 
 چاپ 4 عنوان کتاب کودک با موضوع فرهنگ شهروندی

آموزشی  کارگاه ها، همایش ها، سمینارهای  21 مورد  برگزاری   
و مهارت زندگی با انواع بازی های کودکانه با همکاری خانه های 

بازی کودک
 ترویج فرهنگ کتابخوانی با نصب  باکس کتابخانه در صنوف 

مختلف و برگزاری مسابقه کتابخوانی
 حمایت از نویسندگان بومی با خرید کتاب

 توزیع انبوه بسته های فرهنگی
روی  پیاده  و  سواری  دوچرخه  همایش های  متعدد  برگزاری   

خانوادگی
مختلف  عرصه های  در  عزیز  معلوالن  مقام آوران  از  تقدیر   

علمی، فرهنگی، مذهبی، هنری و ورزشی
موضوعات  با  شهروندی  آموزش  پوسترهای  انتشار  و  تولید   

مختلف 
  برگزاری ایستگاه های متعدد خوشنویسی، نقاشی و کاریکاتور.

پیشـرفت مـدار  وی  ر بــرازجـان، 
»مهندس محمد حسن محمدی«؛ گوشه هایی از تالش

یر اعالم کرد: ح ز یت شهری برازجان در سال ۹۸ را  به شر  و سازندگی مدیر
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ضمیمه رایگان ویژه شهرداری های استان بوشهر

بـــا تو هستم، ز تو هرگز نشدم دور ولی      
چه توان کرد که بانگ جــــرسی نیست مرا
، به جان تـــــو قســم      پــــرده از روى بینداز
ݣݣݣه)غیـــر دیــــدار رخت مـــلتمسی نیست مرا امام خمینی  )ر

  صاحب امتیاز :           
  سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  

 تحریریه شهرستانها:            ۰2۱-۴۴2۳۳۵۱۱

  سرپرست استان بوشهر: علیرضا برازجانی
 دفتر سرپرستی استان بوشهر :۰۷۷-۳۴2۳2۵2۹          

 دورنگار :۳۴2۳۰۷۳۰- ۰۷۷      

شهرداری  بندر گناوه؛
فعالیت هدفمند و تالش بی وقفه  

رویکرد شهرداری بندرگناوه، جهش چشمگیر فعالیت ها در راستای بهبود سیما و منظر شهری و تحقق 
مطالبات شهروندان گرامی است.

 در سایه مشارکت عمومی و همراهی موثر شهروندان و تالش بی وقفه خدمتگزاران مردم در مدیریت 
شهری، پروژه های عمرانی شهرداری گناوه به صورت هدفمند با سرعت و کیفیت مناسب به بهره برداری 

ح زیر می باشد: رسیده و یا درحال اجراست که مهمترین آن ها به شر
1 پروژه بزرگ پل سردار شهیدقاسم سلیمانی پس از وقفه ای نسبتا طوالنی، ظرف مدت ۶ ماه به بهره 

برداری رسید تا در کنار ایجاد مسیرهای ارتباطی جدید و گسترش خیابان ساحلی، چشم اندازی کم نظیر را 
پیش روی شهروندان و گردشگران گناوه قرار دهد.

ج و رینگ ارتباطی  ، معابر و خیابان های منطقه نوروزآباد از بن بست خار 2 با احداث خیابان ۳۰ متری خور

، ایجاد شد. عملیات الیروبی، پاکسازی و احداث خیابان ۳۰ متری خور به طول ۱۱۰۰ متر در  جدید در کنار خور
مدت ۵ ماه به بهره برداری رسید.

3 گسترش و تکمیل خیابان ساحلی گناوه به طول ۶۰۰ متر و اتصال آن به روستای مال خلیفه ای، ضمن 

ایجاد مسیر ارتباطی جدید برای روستاهای ساحلی با مرکز شهرستان، چشم اندازی جدید و چشم نواز از 
زیبایی های ساحل گناوه را پیش روی شهروندان و گردشگران قرار داده است.

4 تکمیل پیاده راه سالمت در مجاورت رودخانه دره گپ، ضمن بهبود مبلمان شهری، بستری مناسب 

راه  ایجاد کرده است. هم اکنون فازهای ۳، ۴ و ۵ پیاده  را برای پیاده روی و استراحت شهروندان  و زیبا 
، بهار و ارشاد اسالمی درحال گسترش است. سالمت در خیابان های بندر

)عج( در ورودی شهر 5 احداث پیاده راه ولی عصر

6 احداث میدان بزرگ لنگر

، تامین روشنایی و تعریض بلوار بندر 7 تکمیل رفیوژ

8  بهسازی پیاده راه جمهوری اسالمی
9 عملیات احداث پل ورودی توسط شهرداری، یکی از مهمترین پروژه های عمرانی شهرستان گناوه در 

سال های اخیر است. 
عملیات احداث پل ورودی از اسفندماه ۹۸ آغاز گردیده و تا مهرماه سال جاری به بهره برداری می رسد.

10 احداث خیابان بزرگ سپهر

11 آسفالت گسترده معابر سطح شهر در ۱2 فاز جدید به متراژ ۴۰۰ هزار متر مربع

12 احداث کانال های دفع آب های سطحی در نقاط مختلف شهر

13 تکمیل بلوار و آغاز عملیات تامین روشنایی خیابان حرم به حرم

14 آغاز عملیات تعریض خیابان کمربندی

15 احداث و بهره برداری از میدان بزرگ امام علی)ع( در ورودی شهر که موجب ساماندهی حادثه خیزترین 

از  نقطه ترافیکی گناوه به دلیل تالقی محورهای خوزستان و کهگلویه و بویراحمد با استان بوشهر پس 
چند دهه شد. 

در  بندرگناوه  شهیدسلیمانی  سردار  گردشگری  مجموعه  احداث  و  خور  حاشیه  ساماندهی  عملیات   16

دست اجراست.
آالچیق، کافی شاپ و نیز احداث  این مجموعه شامل جداره سازی، اجرای سنگفرش، فضای سبز، ساخت 

مجموعه تفریحات ساحلی و دریایی خواهد بود.
17 نصب المان های متعدد در نقاط مختلف شهر

18آغاز عملیات احداث دهکده گردشگری خلیج فارس در فضایی به وسعت ۱2 هکتار که شامل پارک آبی،     

، رستوران، اقامت گاه های کپری، فضاهای ورزشی، آالچیق، کافی شاپ، پارک کودک ، مجموعه بازی های  پالژ
الکترونیکی و تورهای تفریحی دریایی خواهد بود.

اجرای دیوارنگاری به میزان ۳۰۰۰ متر مربع 19

20احداث بازارچه های صنایع دستی بانوان، بازارچه ماهی فروشان و بازارچه باباعلیشاه

خریداری صدها مخزن زباله جدید و خودروی مخزن شوی 21

22ساماندهی آرامستان شهرداری

ساماندهی سایت پسماند شهرداری 23

24 کاشت هزاران بوته گل و صدها نهال در نقاط مختلف شهر

بهسازی کامل خیابان نیرو 25

نصب تابلوی بیش از 2۵۰۰ کوچه و خیابان سطح شهر 26

نصب المان لنج سنتی در ورودی شهر با کمک خّیر گرامی 27

آغاز عملیات اجرایی احداث خیابان مجاور خور در کوی بسیجیان به طول ۶۰۰ متر 28

آغاز عملیات اجرایی احداث خیابان مجاور خور در مجاورت جاده مال خلیفه ای 29

آغاز عملیات اجرایی احداث خیابان مجاور خیابان فضیلت به طول ۳۵۰ متر 30

ح های در دست اقدام که بزودی عملیات اجرایی آنها آغاز می شود: طر
۱- احداث مجتمع بزرگ صنفی شهرداری گناوه جهت خروج صنایع آالینده از شهر

2- پیاده روسازی بلوار امام علی)ع(
۳- بازسازی پیاده روهای بلوار مصلی

۴- احداث خیابان آفرینش
۵- ادامه عملیات آسفالت معابر شهر

. ۶- اجرای کانال دفع آب های سطحی در جاده کمربندی به طول 2هزار متر

))سید جواد حسینی حقیقی((؛ 
، از عملکرد یکساله و چشم انداز آینده بندر گناوه می گوید: شهردار

کاشت نهال در سطح شهرپروژه احداث پل ورودیعملیات آسفالت معابر

نصب تابلوی معابر

گسترش پیاده راه سالمت در 3فاز جدید

کاشت هزاران بوته گل

احداث مجموعه گردشگری سردار شهید سلیمانی احداث مجموعه گردشگری خلیج فارس

تکمیل بلوار ساحلی بندر گناوه

دیوار نگاری سردار شهید سلیمانی

بهره برداری از پروژه میدان امام علی)ع(


