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تغییر الگوی فضای تغییر الگوی فضای سبزسبز اهواز اهواز
 توسعه اهواز نیازمند عزم ملی

    اهواز شــهر نفت و گرما به پشتوانه نقش 
عمیق و حســاس اقتصادی، یکــی از قطب 
هــای غیر قابــل انکار ســرزمین پهناورمان 
ایران به شــمار می رود و این شــهر در حوزه 
های مختلف کشــاورزی، تولیــدات نفتی و 
پتروشــیمی، صنایع دســتی و گردشگری و 
غیــره در خور توجه اســت، لیکن این نقش 
اثر گذار موجب گردیده تا این شهر همچون 
نگینی بر تارک نقشه عزیزمان ایران بدرخشد. 

اکنــون در ســالی کــه بــه فرموده مقــام معظــم رهبری ســال 
 تولیــد، پشــتیبانی هــا و مانــع زدایــی هــا نامگــذاری شــده 
موقعیت جغرافیایی، سیاســی و اقتصادی استان خوزستان بویژه شهر 
اهواز و نقش محوری آن در سطح منطقه، می تواند بسترساز تحوالت 
عظیمی در حوزه های مختلف اقتصادی و توســعه تولیدات داخلی و 

رونق کسب وکار و شکوفایی اقتصادی گردد. 
از آنجایی که اهواز به عنوان شاکله اقتصادی کشورمان به شمار می رود، 
ایــن ضرورت ایجاب می کند که به فراخور نقش محوری و حیاتی که 
در سطح کشور دارد مورد توجه ویژه قرار گرفته و مسیر توسعه در آن 
شتاب بیشتری به خود گیرد زیرا توسعه استان خوزستان و شهر اهواز 

به نوبه خود تاثیر بسزایی بر توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت.
شهر اهواز با دارا بودن ظرفیت های باالی فرهنگی که نمونه بارز آن تنوع 
اقوام و همزیستی مسالمت آمیز آنان در کنار یکدیگر است می تواند به 
عنوان خاستگاه گردشگری و فرهنگی مد نظر قرار گیرد. این شهر با دارا 
بودن جمعیتی بالغ بر یک و نیم میلیون نفر، بدلیل فراز و نشیب هایی 
که طی دهه های گذشــته در این استان به وقوع پیوسته در حوزه زیر 
ساخت ها مسیری طوالنی پیش و رو دارد. آنچه در این میان نباید مورد 
 غفلت قرار گیرد؛ نقش بی بدیل شهروندان در مشارکت امور شهر است. 
شهروندان اهواز ی که همواره نقش مطلوبی را به عنوان جامعه انسانی 
در پیشبرد اهداف شهرداری کالنشــهر اهواز ایفا کرده اند، اکنون نیز 
باید استوار تر از گذشته و با مشارکت حداکثری خود، شهرداری اهواز 
را در مســیر پیش رو بیــش از پیش یاری کنند. چراکه رســیدن به 
 توسعه شــهری جز با همراهی و همگامی شــهروندان میسر نیست. 
اینــک که در قرن جدید قرار داریم، تمام تالش و همت خود را به کار 
می بندیم تا با تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری و بهره گیری از 
تجارب گذشتگان و رویکردی عمل گرایانه بتوانیم در جهت رفع کاستی 
 های شهر و تامین نیازهای شهروندان اهوازی گام های اساسی برداریم. 
اجــرای پروژه های کالن در ســطح اهواز می رود تا این کالنشــهر را 
در زمره شــهرهای توســعه یافته ایران قرار دهد. کارگاه های عمرانی 
سطح شهر، گویای تالش هرچه بیشتر مجموعه شهرداری اهواز برای 
دســتیابی به این امر مهم است. نهضت عمرانی که در شهر اهواز آغاز 
شده باید بدون وقفه به مسیر خود ادامه دهد تا جانی دوباره در کالبد 
این شهر دمیده شــود. ما بر این باوریم که با آغاز سال جدید، باید با 
استفاده از ایده های نوین و ترسیم چشم اندازی قابل اجرا، نقش خود 
را در اجرای هر چه بهتر رســالت مدنی خویش بــه خوبی ایفا کرده 
و جامعه مطلوبي را برای  آیندگان بســازیم. ضمن تبریک ســال نو و 
آرزوی صحت و سالمتی برای کلیه هموطنان بویژه شهروندان اهوازی، 
امیدوارم بزودی زود شاهد از بین رفتن ویروس منحوس کرونا باشیم و 

بار دیگر حیات و پویایي را در شهرها به نظاره بنشینیم.
  ابراهیم نوشادی 
شهردار اهواز



نشست ابراهیم نوشادی شهردار اهواز به همراه 
معاون خدمات شهری شهرداری اهواز با اصناف 

و اتحادیه های هسته مرکزی شهر برگزار شد.
نوشادی در خصوص این نشست گفت: یکی از 
موضوع  شهر،  مرکزی  هسته  کسبه  مشکالت 

دستفروشان است که قرار شد شهرداری اهواز 
این  برای  ربیع  پارک  در  که  را  هایی  محل 
سایر  همکاری  با  کرده؛  تعیین  پیش  از  افراد 
اقدام  آنان  ساماندهی  به  نسبت  ها  دستگاه 

ید. نما

وی افزود: جلسه ای با حضور مدیران اتحادیه 
و  مسائل  خصوص  در  شهر  اصناف  و  ها 
مشکالت هسته مرکزی شهر برگزار  و نکات و 
اتحادیه  و  اصناف  محترم  مسئولین  صحبتهای 
ها مطرح شد و مقرر گردید با همکاری اصناف 

و شهرداری و سایر دستگاه ها؛ هسته مرکزی 
مشکالت  و  موضوعات  و  شود  ساماندهی  شهر 
گیرد  قرار  شهرداری  کار  دستور  در  شهر  مرکز 
تا مسائل این بخش از شهر توسط شهرداری و 

با همکاری اتحادیه ها رفع شود.

تغییر الگوی مصرف و تمرکز بر 
تولیدات ملی

 

و  ایران  آغاز کردیم که ملت  را در حالی  قرن جدید 
بویژه مردم خوزستان تلخی ها و نامالیمات بسیاری را 
در سال گذشته به دلیل وجود ویروس منحوس کرونا 
پشت سر گذاشتند. در سال جدید و در قرن پیش رو و 
با توجه به شرایط اقتصادی که کشور و جامعه جهانی 
به دلیل شیوع ویروس کرونا درگیر آن شده؛ باید الگوی 
مصرف خود را مطابق با وضع موجود تغییر دهیم و 
بر داشته ها و تولیدات ملی تمرکز و از آنها حمایت 
کنیم آنچنان که مقام معظم رهبری شعار سال امسال 
رابر همین مبنا سال تولید، حمایت ها، مانع زدایی ها 

نامگذاری کردند.
اگرچه چالش های فعلی که در رابطه با مصرف وجود 
گفت  باید  و  ماست  فرهنگی  الگوهای  از  ناشی  دارد 
مصرف همواره در همه اقتصادها دارای اهمیت باالیی 
است و این الگوی مصرف زمانی حائز اهمیت است 
که مبتنی بر تولید باشد و منجر به افزایش تولید شود 
نه افزایش واردات، لذا نامگذاری حکیمانه سال ۱۴۰۰ 
توسط مقام معظم رهبری در حمایت از تولید و مانع 
زدایی می تواند سبب رشد و توسعه کشور و کاهش 

بیکاری و رکود اقتصادی شود.
اهواز  کالنشهر  شهرداری  شهری  مدیریت  مجموعه 
با روش  با رویکردی شهروند مدار و  نیز تالش دارد 
های نوین مدیریتی در جهت ارتقا شرایط و وضعیت 
شهر پیش رفته و با تمام نیرو و امکانات و با مشارکت 
و  مدار  شهروند  و  آباد  شهری  به  فهیم،  شهروندان 
توسعه یافته دست یابد. امیدواریم درسال جدید که 
به فرموده مقام معظم رهبری سال تولید، پشتیبانی 
ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده بتوانیم با همت 
این  این مرز و بوم  و غیرت محققان و دانشمندان 
شماره  این  کنیم.   کن  ریشه  کشور  در  را  بیماری 
و  جدید  سال  در  شماره  اولین  شهر  پژواک  نشریه 
هشتادونهمین شماره این نشریه است که تقدیم نگاه 
شما عزیزان می شود تا رسالت اطالع رسانی خود را 
به انجام رسانده و گوشه ای از فعالیت های همکاران 
تالشگرمان در مجموعه بزرگ شهرداری اهواز را به 

سمع و نظر شهروندان عزیز اهوازی برسانیم.
امیر آهن جان 
سرپرست اداره کل ارتباطات
 و امور بین الملل شهرداری اهواز

سخن نخست

 ابالغ حکم شهردار اهواز از وزارت کشور

حکم ابراهیم نوشادی بعنوان شهردار اهواز صادر 
و تقدیم ایشان شد. برپایه این گزارش در اجرای 
تشکیالت،  قانون   ۸۰ ماده  بندیک   ۳ تبصره 
و  کشور  اسالمی  شوراهای  انتخابات  و  وظایف 
شورای  پیشنهاد  به  توجه  با  و  شهردار  انتخاب 
بعنوان  نوشادی  ابراهیم  حکم  شهر،  اسالمی 

شهردار اهواز صادر شد.
رحمانی  عبدالرضا  از  نقل  به  و  حکم  این  در   
فضلی وزیر کشور آمده است: امیدوارم با استعانت 
و  صرفه  گرفتن  نظر  در  با  و  یکتا  پروردگار  از 
صالح شهر و توزیع عادالنه خدمات و امکانات 
در مناطق، مراقبت و انظباط مالی، مطالعه و بهره 
ایجاد  در  کوشش  و  ها  ظرفیت  همه  از  گیری 
و  خالقیت  کارگیری  به  و  شهری  سالم  محیط 
امور شهر، نیل به اهداف عالی  اداره  نوآوری در 
و  منویات  و  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
و   ) العالی  )مدظله  رهبری  مقام معظم  مطالبات 

سیاست های دولت تدبیر و امید میسر گردد.

خبر2

نشست شهردار اهواز با
 نمایندگان اصناف هسته مرکزی شهر

همراه  به  اهواز  شهردار  نوشادی  ابراهیم 
حمیدیه،  اهواز،  مردم  نماینده  یوسفی  مجتبی 
از  اسالمی  در مجلس شورای  کارون  و  باوی 

سایت صفیره بازدید کردند.

از اهتمام نماینده مردم  بازدید  این  نوشادی در 
اهواز به مسئله سایت دفع پسماند شهری صفیره 
قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با هم افزایی همه 
نهادها و ارگانهااین مشکل دفع پسماندهای شهر 

اهواز که مانند مسئله دفع آبهای سطحی در حال 
تبدیل به یک بحران است را برطرف کنیم.

شهر  درگیر  چالش   ۴۰ وجود  به  اشاره  با  وی 
گفت:  صفیره  سایت  موضوع  همانند  اهواز 

میان  افزایی  هم  فرهنگ  این  امیدوارم 
دستگاه ها و صنایع در خصوص صفیره سبب 
ایجاد همدلی و هم افزایی دائمی در جهت رفع 

این چهل چالش در سطح شهر اهواز گردد.

سازمان  مدیران  با  جلسه ای  در  اهواز  شهردار 
های  فرآورده  و  شهری  مشاغل  ساماندهی 
اولویت های  شهرداری،  اجراییات  و  کشاورزی 
مورد نظر خود برای این سازمان را اعالم کرد.

نوشادی با اشاره به اهمیت سازمان ساماندهی 
کشاورزی  های  فرآورده  و  شهری  مشاغل 
اظهار  شهروندان،  بین  رضایتمندی  ایجاد  در 
معنای  به  مزاحم  مشاغل  ساماندهی  داشت: 
شرایط  در  که  چرا  نیست  مشاغل  این  حذف 
از  حمایت  و  اشتغال  حفظ  حاضر،  اقتصادی 

تولید وظیفه همه مدیران شهری است.
احداث  ظرفیت  از  استفاده  با  باید  افزود:  وی 
نقاطی  و  شهر  سطح  در  صنفی  مجتمع های 
که به لحاظ گره های ترافیکی و تراکم انسانی 
مانعی ندارند، هم مشکالتی را که صنوف برای 
و  کرد  مدیریت  می آورند،  پدید  زندگی شهری 

هم چرخه تولید و اشتغال را حفظ کرد.
جدید  دوره  در  کرد:  عنوان  نوشادی  ابراهیم 
و  بود  خواهیم  محور  برنامه  شهری،  مدیریت 
در قالب دستورالعمل هایی، نقشه راه سازمان ها 
و مناطق شهرداری را ابالغ می کنیم تا فرآیند 

شفاف  و  علمی  عملکردها،  سنجش  و  ارزیابی 
صورت گیرد.

بصری  زیبایی  کرد:  تاکید  اهواز  شهردار 
در  مهمی  نقش  شهر،  در  خدماتی  سازه های 
بنابراین  دارد  شهروندان  تاب آوری  افزایش 
نیازسنجی، زیباسازی و پاکسازی، کدگذاری و 
نظافت اطراف کیوسک های سطح شهر باید به 

سرعت انجام شود.
نوشادی با تاکید بر ساماندهی ورودی های اهواز 

خاطرنشان کرد: ورودی هر شهر، آبرو و ویترین 
و پیشانی هر شهر محسوب می شود و آشفتگی، 
و  سبز  فضای  تخریب  و  غیرقانونی  تصرفات 
به  ارتباطی  در خطوط  اختالل  خیابانهاو  اشغال 
هیچ وجه پذیرفته نیست و باید در این زمینه هر 
چه زودتر برنامه ریزی های الزم جهت ساماندهی 

و تغییر چهره ورودی ها صورت گیرد.
احداث  جهت  نیازسنجی  و  علمی  بررسی  وی 
را  اهواز  در  تره بار  و  میوه  مرکزی  دوم  میدان 

خواستار شد و گفت: تقسیم بار، پدافند غیر عامل 
می تواند  که  اهواز  اهمیت شهر  و  گستردگی  و 
جنوب  در  کشاورزی  تولیدات  صادرات  قطب 
و  میوه  دوم  میدان  احداث  در  باید  باشد  کشور 

تره بار مورد تامل قرار گیرد.
نوشادی با اشاره به مشکالت ترافیکی و بهداشتی 
ناشی از حضور وانت بارها در نقاط مختلف شهر، 
دستور ساماندهی و جلوگیری از برهم زدن نظم 
شهر را با همکاری نهادهای قضایی و انتظامی 

صادر کرد.
برخورد  مخالف  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
است  اجتماعی  و  انسانی  پدیده های  با  حذفی 
گفت: ساماندهی دستفروش ها و ادامه سیاست 
قدرت  با  باید  محله ای  بازارهای  و  شب بازارها 

ادامه پیدا کند.
شهردار اهواز در ادامه سخنان خود عدم عرضه 
مطالبات  از  یکی  را  شهر  سطح  در  زنده  دام 
افزود:  و  دانست  شهروندان  دغدغه های  و 
نظارت  با  زنده  دام  فروش  ایستگاه  راه اندازی 
سازمان  در  باید  که  است  سیاستی  دامپزشکی 

دنبال شود.

شهردار اهواز :

وجود فرهنگ هم افزایی میان دستگاه ها 
سبب رفع چالش های چند دهه اخیر اهواز می شود

شهردار اهواز خواستار شد:

ساماندهی دستفروشان، وانت بارها و مصالح فروشان در شهر اهواز



آغاز واکسیناسیون نیروهای 
خدمات شهری منطقه پنج

خدمات  کارگری  نیروهای  واکسیناسیون  طرح 
شهری منطقه پنج شهرداری اهواز، در در مرکز 

بهداشت پردیس انجام شد.
در نخستین مرحله از تزریق واکسن علیه کرونا  
نیروهای خدمات شهرداری منطقه  از  نفر   ۳۰ ،
و  بعدی  مراحل  در  و  کردند  دریافت  واکسن 
خواهند  واکسینه  مابقی  نیز  آینده  روزهای  طی 
شد. سیامک قضاوی زاده مدیر منطقه در ادامه 
کرونا  ملی  ستاد  تصمیم  بر  بنا  افزود:  خبر  این 
و  شوند  واکسینه  کرونا  برابر  در  باید  پاکبان ها 
مستقیم  مواجه  در  قشر  این  اینکه  به  توجه  با 
جز  هستند  زباله ها  و  شهری  محیط  نظافت  با 
همین  به  و  می شوند  محسوب  پرخطر  مشاغل 
نشان  خاطر  وی  دارند.  قرار  اولویت  در  دلیل 
کرد: از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون، کلیه 
اقالم بهداشتی همچون ماسک، دستکش و مواد 
ضدعفونی کننده تهیه و در چندین مرحله در بین 

نیروهای خدماتی منطقه توزیع شده است.

محله عامری در طرح محله به محله 
پاکسازی شد

عملیات طرح جهادی پاکسازی محله به محله 
منطقه هفت همچنان  نیروهای جهادی  توسط 
ادامه دارد.  به گزارش اداره ارتباطات شهرداری 
منطقه هفت اهواز،  طرح پاکسازی روزانه محله 
پاکسازی  منظور  به  منطقه  سطح  در  محله  به 
محیط و زیبا کردن جلوه بصری شهر ، کسب 
و  عمومی  بهداشت  ارتقا  شهروندان،  رضایت 
روزانه  و  مستمر  طور  به  شهری  سیمای  حفظ 
در  که  اقداماتی  جمله  از  است.  انجام  حال  در 
راستای این طرح در محله عامری خیابان های 
شهید علوی، خیابان هاي شهید خیري ،بازارچه 
شرقي  ساحلی  بلوار  به  منتهی  های  خیابان  و 
عملیات  اجرای  به  توان  می  است  شده  اجرا 
اجرای  ها،  کانیو  پاکسازی  و  روب  و  رفت 
توسط   ... و  نخاله  و  آوری خاک  عملیات جمع 
طرح  این  کرد.  اشاره  هفت  منطقه  نیروهای 
منطقه  سطح  محالت  از  بسیاری  در  تاکنون 
در  آینده  روزهای  طی  همچنان  و  شده  اجرا 

دیگر محالت ادامه خواهد داشت.

الیروبی کانال کوی گلدشت توسط 
شهرداری منطقه ۶ اهواز

منطقه  شهرداری  ارتباطات  اداره  گزارش  به   
به  گفت:  منطقه  سرپرست  کعبی  امیر  شش 
منظور خدمات رسانی بهتر و بیشتر به شهروندان 
کوی  فاضالب  کانال  معابر،  کیفیت  بهبود  و 
با  افزود:  ادامه  در  وی  شد.  الیروبی  گلدشت 
تالش نیروهای خدمات شهری منطقه، الیروبی 
سالمت  و  بهداشت  که  گلدشت  کوی  کانال 
کودکان و اهالی را تهدید می کند و عامل شیوع 
بسیاری از بیماریهاست الیروبی شد . عالوه بر 
الیروبی این کانال بصورت مکانیزه و با استفاده 
ازدستگاه بیل مکانیکی ازانتهای خیابان ارغوان 
شهری  خدمات  کارگران  گلدشت،  انتهای  تا   ۹
دفع    و  پاکسازی  به  اقدام  همچنین   ۶ منطقه 

علف های هرز داخل این مسیل نیز کردند.

خبر

3 خبر

در  حضور  با  اهواز  شهردار  نوشادی  ابراهیم 
منطقه ۸  به بررسی طرح ها و مسائل مختلف 

این منطقه پرداخت . 
به گزارش سایت شهرداری اهواز ، ابراهیم نوشادی  
و  مدیر  منطقه  معاون خدمات شهری   بهمراه 
و  بازدید  منطقه  این  پنجگانه  نواحی  از سطح   ۸
دستورات الزم را درخصوص معضالت و مشکالت 

منطقه صادر کرد .
نوشادی در حاشیه بازدید از محالت ، پارک ها و 
فضای سبز این منطقه با اشاره به اینکه منطقه 
برخوردار  کم  مختلف  محالت  دارای  اهواز   ۸
شامل کوی مهدیس، کوی طاهر ، کوی مدرس 
اجرای  خواستار  باشد  می   ... و  دستگاه   25۴  ،
های  سرانه  رشد  هدف  با  تقویتی  های  طرح 

خدماتی و عمرانی در این محالت شد.
وی پویایی و توانمندی مناطق کم برخوردار را 

از اولویت های مدیران شهری دانست .
شهری  مدیران  گفت:  اهواز  کالنشهر  شهردار 

اجرای پروژه های عمرانی و  باید کانون اصلی 
خدماتی خود را مناطق کم برخوردار قرار دهند 
و برای پویایی و توانمند سازی و ساماندهی این 

محالت از هیچ کوششی دریغ نکنند .

با  بازدید  این  حاشیه  در  نیز    ۸ منطقه  مدیر 
عمرانی  ساختارهای  بهبود  و  پیشرفت  به  اشاره 
این منطقه در سال  و خدماتی و زیرساختی در 
طریق  از  تنها  مهم  این   : کرد  عنوان   ۱۳۹۹

برداری  بهره  و  کارشناسی  های  ریزی  برنامه 
از پتانسیل های منابع انسانی نمود پیدا می کند 
خدماتی  های  فعالیت  از  بزرگی  بخش  چند  هر 
همکاری  و  همیاری  و  مشارکت  به  بستگی 
در  میتواند  که  دارد  منطقه  محالت  ساکنان 
کم  محالت  در  ها  برنامه  این  سریع  اجرای 

برخوردار بسیار حائز اهمیت باشد .
ضمن  پایان  در  نوشادی  ابراهیم  است  گفتنی 
تقدیر و تشکر از زحمات معاونین و مدیران  و 
فعالیت های پرسنل خدوم شهرداری منطقه ۸ و 
مدیر سخت کوش آن افزود: مشکالت فراوانی 
در سطح شهر از جمله عمرانی و خدماتی وجود 
امکانات؛  کمبود  و  ها  کاستی  وجود  با  که  دارد 
تالش مضاعفی در راستای بهبود وضعیت شهر 
می  خود  اقدام  دست  در  های  پروژه  انجام  و 
فراوان  تعهد  از  برخاسته  عمل  این  که  طلبد 
آمیخته با تخصص می باشد که امید است این 

رویه در تمام امور جاری بماند .

عضو شورای اسالمی کالنشهر اهواز ، مدیرعامل 
سازمان خدمات موتوری و مدیر شهردار منطقه ۸ 
از منطقه کم برخوردار کوی مدرس و پارک شهدا 

بازدید بعمل آوردند .
منطقه  شهرداری  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
در   ۸ منطقه  مدیر  قنواتی  محمدرضا   ، اهواز   ۸
سطح  محالت  از  خود  صبحگاهی  بازدید  تداوم 
زاده  موسوی  سید محسن    ۸ منطقه  شهرداری 
پرویز   ، اهواز  کالنشهر  اسالمی  شورای  عضو 
موتوری  خدمات  سازمان  مدیرعامل  دغاغله 
با  و  بازدید  مدرس  کوی  برخوردار  کم  محله  از 
پارک  از  حامیان شهر  و  اهالی  از  جمعی  حضور 

شهدا واقع در این محله بازدید داشتند .
از  تشکر  با  گفت  بازدید  این  حاشیه  در  قنواتی 
مطالبه  راستای  در  پیگیری شهروندان  و  جدیت 
ها  شهرداری   : افزود  خود  شهروندی  حقوق 
ایجاد  و  آبادانی  در جهت  ارگان خدماتی  بعنوان 
محیطی مطلوب در راستای باال بردن سطح رفاه 
برای  شهروندان  و  کنند  می  فعالیت  اجتماعی 
رسیدن به این هدف باید با شهرداری تعامل الزم 

را داشته باشند .

وی از استقرار نیروهای جهادی در اجرای طرح 
خبر  مدرس  کوی  در  محله  به  محله  پاکسازی 
داد و گفت: عزم این شهرداری بر ارائه خدمات 

می  برخوردار  کم  مناطق  به  مطلوب  و  بیشتر 
و  بهداشت  حفظ  اقدام  این  از  هدف  که  باشد 
تردد  در  وسایل   ، شهری  منظر  زیباسازی 

شهروندان می باشد
معظم  مقام  تاکید  به  اشاره  با  زاده  موسوی 
برخوردار گفت:  مناطق کم  به  توجه  بر  رهبری 
در دوره شورای چهارم رویکرد ما در کنار سایر 
کم  محالت  به  توجه  و  حمایت  ها،  برنامه 
این  در  نیز  خوبی  اقدامات  که  بوده  برخوردار 
محالت  این  از  همواره  و  گرفته  صورت  راستا 
بازدید و با ساکنان آن نشست هایی جهت رفع 

مشکالت آنها داشتیم .
در پایان مدیر منطقه به عملکرد شهرداری منطقه 
شهدا  پارک  و  مدرس  کوی  در   ۹۹ سال  در   ۸
اشاره کرد که شامل : هرس و فرم دهی درختان 
پارک شهداء ، ترمیم و تعویض لوله های آب خام 
 ، برق  پایه های  پروژکتور  تعویض  و  بهسازی   ،
ترمیم پیاده رو و جداول ، بهسازی و رنگ آمیزی 
ست های تندرستی و هم چنین از اجرای طرح 
های ضربتی و جهادی در این محله و زیرسازی 
حدفاصل خیابان های غفار ۱،2،۳ و خیابان ۱۰ 
مدرس و لکه گیری و آسفالت خیابانهای 2 الی ۸ 
 و خیابان اصلی کوی مدرس و گوهر ، الیروبی و 

صفحه کشی در کوی مدرس می باشد  .

بازدید شهردار اهواز 
از محالت شهرداری منطقه 8   

بازدید مدیران شهری از منطقه کم برخوردار کوی مدرس

شهرداری  امورارتباطات  اداره  گزارش  به 
از هرس  منطقه دو، محمد سعید حردانی 
با  جاده ساحلی  آیلند  در  مثمر  نخل های 
سبز  فضای  توسعه  و  نگهداری  هدف 

شهری خبر داد.
اینکه  بیان  :با  گفت  خبر  این  در  حردانی 
جاده ساحلی اهواز دارای تعداد زیادی نخل 
خرما و با نزدیک شدن فصل هرس کردن 
واحد فضای  میباشد  آنها  افشانی  و گرده 

سبز این منطقه اقدام به  هرس کردن و 
انجام عمل گرده افشانی نخل های موجود 
جهت مثمر شدن این نخیل در آیلند جاده 
ساحلی نمود .  حردانی در ادامه گفت:عمل 
هرس کردن درختان و نخل های موجود 
منظور  دو  به  منطقه عمدتا  این  در سطح 
جوان سازی ، اصالح فرم و بهبود وضعیت 
میوه دهی و خرما دهی انجام می شود تا 

در  چهره شهر طروات پیدا کند.

توسط  بهار«  تا  بهار  »از  شادی  کاروان   
شهرداری منطقه یک اهواز ، میزبان شادی 
مردم برای میالد حضرت حجت)عج( شد.

بنا به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه 
منطقه  مدیر  پور  کاوه  یاسین  اهواز،  یک 
از  این کاروان  افزود:  این خبر  ضمن اعالم 
جمله برنامه هایی است که به همت معاونت 

فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری این 
محمد  آل  قائم  میالد  مناسبت  به  منطقه 
همراه  به  شادی  کاروان  این   . شد  برگزار 
نورافشانی در ۳۰ نقطه از سطح منطقه یک 
شهرداری اهواز در هشتم و نهم فروردین 
نیمـه شعبان  ماه /۱۴۰۰ ساعت 2۱ شب 

به مدت دو شب برگزار شد.

 هرس نخل های ُمثمر جاده ساحلی
در منطقه دو شهرداری اهواز

  راه اندازی کاروان شادی »از بهار تا بهار« 
به مناسبت میالد امام عصر )عج(



فناوری4

ورود به اپلیکیشن همیار

وارد  را  خود  همراه  تلفن  شماره  باید  همیار  مرحله  این  در 
نماید. پس از وارد کردن شماره همراه یک پیامک که حاوی 
در  که  میشود.  ارسال  همیار  برای  باشد  می  رهگیری  کد 
مرحله بعد همیار با ورود این شماره رهگیری می تواند وارد 

اپلیکیشن شود.
برای همیار  اولین صفحه ای که  اپلیکیشن  به  از ورود  بعد 
نمایش داده میشود صفحه ای میباشد که همیار باید در آن 

اطالعات شخصی خود را به صورت کامل وارد کند.

اولین  اپلیکیشن،  در  اطالعات شخصی  ثبت  از  پس 
صفحه ای که به کاربر نمایش داده میشود صفحه ی اصلی 
برنامه میباشد.که در آن ۴ منو اصلی وجود دارد و در پایین صفحه 
هم میتوان به منوهای مهم دسترسی داشت که هر کدام از منوها 

جداگانه توضیح داده میشوند.
در صفحه مدیریت کاربر نیز ۶ منو وجود دارد که هر کدام از 

منوها جداگانه توضیح داده خواهد شد.
صفحه ی مدیریت اعتبار که شامل ۴ منو است که همیار میتواند 
بعد از اینکه پسماندهای خود را تحویل داد و امتیاز و مبلغی برای 
او در نظر گرفته شد و در مانده حساب او ذخیره گردید از اعتبار 
خود به یکی از این روش ها خرج کند.  و همچنین منویی برای 
لیست کاالهای انتخابی و امکان لغو و ویرایش کاالی انتخابی 

وجود دارد.

ثبت جمع آوری پسماند
در  باید  درخواست  ثبت  برای  همیار  پسماند  تحویل  منو  در 
بر  را  آن  وزن  و  انتخاب  را  خود  نظر  مورد  پسماند  اول  مرحله 
حسب کیلوگرم وارد کند و سپس از قسمت باال  روی گزینه ی 
درخواست جمع آوری و ادامه کلیک کند و به صفحه ی بعدی 
شده  انتخاب  پسماندهای  لیست  صفحه  این  در  میشود  هدایت 
توسط همیار نمایش داده میشودو در قسمت بعدی آدرس مکانی 
که همیارهنگام ثبت نام در اپلیکیشن وارد کرده  بصورت پیش 
فرض میاید و اگر همیار از مکان دیگری خواست درخواست خود 
را ثبت کند باید از روی نقشه محله ی خود را انتخاب کند که 
شماره منطقه ی محله ای که وارد کرده است پر شود و سپس 
آدرس دقیق خود را وارد کند سپس مرحله تعیین زمان مراجعه 
می باشد که بعد از اینکه زمان مورد نظر تعیین گردید و مرحله بعد 
جزئیات سفارش خود را مشاهده می کند و در نهایت درخواست 

به ثبت می رسد .

مدیریت اعتبار
نمایش        را  شهروند  حساب  موجودی  آخرین   : حساب  مانده 
مبلغ  به  توجه  با  پاکی  سفیران  از  توانند  می  که  دهد  می 

باقیمانده خود درخواست پرداخت نقدی یا کاال داشته باشد.
خدمات ویژه : لیستی از کارت های خدماتی می آید که همیار با توجه 
به آخرین موجودی حسابش می تواند از این خدمات اسفاده کند که 

این خدمات شامل کارت شارژ ، کارت تخفیف و غیره می باشد.
ارائه کاال: لیستی از کاالهایی که در غرفه ها موجود است به همیار 
نمایش داده میشود و همیار میتواند با توجه به امتیاز خود از آن 
کاالها انتخاب کند و به غرفه مراجعه کند و کاالی مشوق خود 

را تحویل بگیرد.
به  توجه  با  داوطلبانه  به صورت  توانید  فرم می  این  در   : خیریه 
آخرین مانده حساب خود به درگاه بانکی خیریه بصورت مستقیم 

مبلغ را واریز کند.

معرفی اپلیکیشن همیارمعرفی اپلیکیشن همیار
قسمت اولسامانه زیست دوست )مدیریت پسماند(سامانه زیست دوست )مدیریت پسماند(



5آموزش شهروندی
توصیه های ایمنی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهوازتوصیه های ایمنی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز

به نام خدا
با  پس  است  کمین  در  همیشه  حادثه  گرامی  شهروند   
رعایت توصیه های ایمنی از بروز حوادث و سوانح بزرگ 
وگاهی غیرقابل جبران که از یک حادثه کوچک آغاز می 
شود به صورت جدی جلوگیری نمایید. به امید آنکه هیچ 

گاه شاهد بروز حادثه نباشیم.
توصیه های ایمنی در خانه

مواد  تیز،  و  برنده  ابزار  و  کبریت  مانند  خطرآفرین  وسایل 
شیمیایی اسید و سموم را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

- وجود وسایل ایمنی همانند کپسول آتش نشانی و دستگاه 
روشنایی اضطراری در خانه و خودرو ضروری میباشد.

 ۱25 تلفن  تماس  از  پس  سوزی  آتش  وقوع  هنگام   -
بالفاصله با حفظ خونسردی تمام ساکنین به ویژه کودکان 

و سالمندان را از محل خارج کنید.
- پس از پایان آشپزی از خاموش بودن اجاق گاز مطمئن 

شوید. )شیر گاز کنترل گردد(
بنزین و موارد  نفت،  مانند  زا  اشتعال  از نگهداری مواد   -

مشابه در محل زندگی یا کار خودداری گردد.
- از آمیختن مواد شیمیایی با شوینده به شدت خودداری 
ودر زمان استفاده از مواد شیمیایی از ماسک و تهویه در 

فضای مناسب استفاده کنید.
ابعاد کوچک در مکان های پر  به  از قرار دادن پادری   -

تردد پرهیز نمائید.
قابل  در محلی  را  نشانی  آتش  کننده  - کپسول خاموش 
اعضای  به  را  آن  از  استفاده  نحوه  و  داده  قرار  دسترس 

خانواده آموزش دهید.
- نصب وسایل گازسوز در حمام، سرویس های بهداشتی و 
اتاق خواب به معنی استقبال از مرگ  است. از بکارگیری آن 

ها در فضای کوچک و بدون تهویه جدا جلوگیری نمایید.
- در صورت وقوع گاز گرفتگی فرد مسموم را در معرض 
هوای تازه قرار دهید و تمام وسایل گازسوز را خاموش کنید.

- از نگهداری مواد قابل اشتعال و ظروف یا کپسول گاز 
مایع اضافی در محیط خانه جدا خودداری نمود و اینگونه 
وسایل را درخارج از محیط منزل در مکانی مناسب و دور 

از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری نمائید.

توصیه ایمنی برای بچه ها
- به وسایل خطرساز همچون کبریت، ابزارهای تیز و برنده 

، مواد شیمیایی و سموم دست نزنید.
- از پدر و مادر عزیز بخواهیم که مارا در خانه و خودرو 

تنها نگذارند.
- شماره تلفن های مراکز آتش نشانی )۱25( و اورژانس 

)۱۱5( را همیشه به خاطر بسپاریم.
- در محل های پر رفت و آمد مانند کوچه و خیابان بازی نکنید.

خودرو،  به  شدن  سوار  هنگام  بخواهیم  مادر  و  پدر  از   -
کمربندهای ایمنی شما را هم ببندند.

- به تنهایی سوار آسانسور نشوید و از آن به عنوان اسباب 
بازی استفاده نکنید.

- از پدر و مادرتان بخواهید در هنگام رانندگی از خوردن 
و آشامیدن دوری کنند.

- به اعضای خانواده بگوئید ما برای تنفس نیاز به اکسیژن 
داریم پس در فصل سرما با توجه به روشن بودن بخاری و 
استفاده از اجاق گاز خوراک پزی، از درزگیری کامل محیط 

خانه خودداری نمایند.
- لوازم تجهیزات خوراک پزی نفتی، گازی و برقی را در 

دسترس کودکان قرار ندهید.
افراد  کنار  از  را  و جوشان  داغ  مایعات  محتوی  - ظروف 

عبور ندهید.
- ابزار و وسایل کارگاهی همانند: دریل، فرز، اره موتوری 

و.. را از دسترس کودکان و افرادنابالغ دور نگهدارید.
- هنگام استفاده از وسایل خانگی برقی مثل چرخ گوشت، اتو، 
چرخ خیاطی و ... آن ها را از دسترس کودکان دور نگهدارید.
 - کودکان را از استفاده خودسرانه از آسانسورمنع کنید.

- از بازی فرزندان با وسایل آتش زا )کبریت،فندک( و مواد 
محترقه جلوگیری کنید.

توسط  محترقه  مواد  استفاده  و  نگهداری  خرید،  از   -
فرزندان جلوگیری کنید.

فرار  پله  و  اضطراری  خروج  مسیرهای  با  را  کودکان   -
آپارتمان آشنا کنید.     

- اسباب بازی های استاندارد و مناسب سن کودک را در 
اختیارش قرار دهید.

- چرخ گوشت را فقط روی میز کابینت و دور از دسترس 
کودکان استفاده کنید.

- از ورود کودکان به استخر ویژه افراد بزرگسال جلوگیری کنید.
بازی،  اسباب  کوچک  قطعات  کودکان  باشید  مراقب   -
بادکنک، پاکن و اجسام مشابه را در گوش، بینی و حلق 

خود وارد نکنند.
- اسباب بازی های کودکان زیر سه سال باید دارای بدنه 

نرم ، رنگ ثابت و بدون کرک و پر باشد.
- از قرار دادن قطعات کوچک قابل بلع از قبیل اسباب بازیهای 

کوچک در دسترس کودکان به شدت خودداری کنید.

توصیه های ایمنی وسایل برقی
الزاما از فیوز های با آمپر مناسب و با  - در سیستم برق 

استاندارد کیفیت استفاده نمائید.
-یکی از دالیل اصلی آتش سوزی در خانه ها غیر استاندارد 
بودن سیم کشی خانه و اتصاالت ضعیف سیستم برق است 
اتوی مو،  از منزل وسایل برقی را، مانند  - هنگام خروج 
شسوار، شارژر موبایل، سیم وسایل صوتی وتصویری، هود، 

اتو و.... از برق خارج نمائید.
- با دست مرطوب یا خیس از کارکردن با وسایل برقی و 

حتی روشن کردن المپ ها خودداری نمائید.
- تعمیرات لوازم برقی را به افراد کاردان و متخصص بسپارید.

- برای خاموش کردن آتش سوزی برقی ابتدا جریان برق 
را قطع کرده و بعد به اطفا حریق بپردازید.

مبل  و  موکت   ، فرش  زیر  از  برق  سیم  دادن  عبور  از   -
خودداری کنید.

حفاظ  با  فقط  دارد  قرار  باز  فضای  در  برق  کنتور  اگر   -
مناسب آن را از معرض باد و باران حفظ و پوشش دهید. 

آب  از  عنوان  هیچ  به  برق  حریق  کردن  خاموش  -برای 
استفاده نکنید.

توصیه های ایمنی وسایل گاز سوز
عالیم  به  سرمایشی  و  گرمایشی  وسایل  خرید  هنگام   -

استانداردهای الزم توجه دقیق داشته باشید.
نامناسب  از نشانه های عملکرد  - شعله بسیار کم و زرد 
در  است.  کربن  اکسید  منو  گاز  تولید  و  گازسوز  وسایل 
با  و بالفاصله  را خاموش کرده  این حالت وسیله گازسوز 

سرویس کار مجاز تماس بگیرید.
- گرفتن انشعاب از یک شیر برای چند وسیله گازسوز خطر ناک 

و فاجعه بار است.
مایع  یا  صابون  کف  از  گاز  نشت  پیداکردن  برای   -

ظرفشویی استفاده کنید.
- چگونگی استفاده از گاز و وسایل گازسوز را به اعضای 

خانواده آموزش دهید .
- اجاق گاز ، بخاری یا هر وسیله گازسوز دیگر را در کوران 

باد و نزدیک در و پنجره و محل وزش باد قرار ندهید.
پایان فصل سرما و برچیدن بخاری گازی خروجی  - در 

شیر گاز را با درپوش مسدودکنید.
- برای خانه و فضاهای کوچک هیچگاه از بخاری بدون 

دودکش استفاده نکنید.
- داغ نبودن لوله بخاری روشن،به منزله زنگ خطر است 

و بخاری در حال بد کار کردن است.
دریچه  ابتدای  در  روشن  کبریت  یا  شمع  دادن  قرار   -
نشانه  داخل  طرف  به  شعله  شدن  کشیده  و  دودکش 
دود  و  هوا  صحیح  جابجایی  و  دودکش  صحیح  عملکرد 
حاصله از احتراق است. )برای اطمینال از عملکرد دودکش(

- به هیچ عنوان از لوله بخاریهای آکاردئونی آلومینیومی 
استفاده نکنید.

- هنگام مسافرت شیر اصلی گاز واحد منزل خود را ببندید.
حرارت  مجاورت  در  اشتعال  قابل  مواد  قراردادن  از   -

خودداری کنید .
- شومینه و دستگاه های گازسوز )تمام مشعل ها( باید به 

شیر کنترل ترموکوبل مجهز باشند.

مبارزه با قاتل نامرئی
- انتهای همه دودکش ها باید حداقل یک متر ازسطح بام 
و حداقل یک متر ازدیوار جانبی بام فاصله داشته و دارای 

کالهک مخصوص ) به شکل H( باشد.
لوله  ازقطر  بزرگتر  یا  مساوی  باید  دودکش  لوله  قطر   -

خروجی دستگاه گازسوز باشد.
حرارت  )سیستم  شوفاژ  با  را  استفاده  مورد  فضای  اگر   -
منظور  به  منافذ  بتن  و  درزبندی  کنید  می  گرم  مرکزی( 

جلوگیری از اتالف حرارتی اشکال ندارد.
- درصورتیکه از بخاریهای گازسوز برای گرمایش محیط 
در  ازطریق  مختصری  تهویه  امکان  کنید  می  استفاده 

از  و  نمائید  ایجاد  درفضا  کولر  دریچه  یا  و  پنجره  یا 
درزبندی و بستن کامل منافذ خودداری کنید.

کردن  گرم  برای  گرمایشی  غیر  وسایل  بردن  کار  به   -
محیط بسیار خطرناک است.

- از به کار بردن وسایل گرمایشی بدون نصب دودکش و 
یا دارای نقص فنی خودداری نمایید.

- روشن بودن طوالنی آب گرمکن های دیواری در فضای 
بسته می تواند موجب ایجاد گاز co گردد.

درفضاهای  دیواری  های  گرمکن  آب  کارگیری  به   -
بسته یا مکان های فاقد جریان هوا ، مجاز نبوده و مرگ 

خاموش را به همراه دارد.
مستقل  دودکش  یک  دارای  باید  گازسوز  هروسیله   -

ومنتهی به فضای بیرون باشد.
هوای  است  ممکن  نباشد  آبی  بخاری  شعله  رنگ  اگر   -
کافی به بخاری نرسیده و تولید گاز منوکسید کربن نماید.

به  آب  ظرف  داخل  بخاری  خروجی  لوله  ازقراردادن   -
شدت خودداری کنید.

  ایمنی در استفاده از آسانسور
تعمیرات و سرویس های الزم دستگاه  بازرسی،  برای   -
های اسانسور از شرکت ها و موسسات و افراد متخصص 

و با تجربه بهره بگیرید.
دستگاههای  در  نقص  هرگونه  مشاهده  صورت  در   -
آسانسور )موتور و کابین ( بالفاصله با کمک  تعمیرکاران 

مجرب و تائید شده نواقص را برطرف نمائید.
غیراستاندارد  و  نامرغوب  لوازم  و  قطعات  بکارگیری  از   -

هنگام تعمیرات آسانسورها پرهیز کنید.
- هنگام گیرکردن کابین بین طبقات بالفاصله با شماره 
اقدام بعدی  از هرگونه  ۱25 آتش نشانی تماس گرفته و 

خودداری کنید.                           



گزارش تصویری ۶
معرفی پروژه های سرمایه گذاری شهرداری اهوازمعرفی پروژه های سرمایه گذاری شهرداری اهواز

مهم سرمایه  های  پروژه  از  یکی  پروژه  این    
گذاری شهرداری اهواز است که کلیه فرآیندهای 
اسالمی شهر  پنجم شورای  دوره  در  آن  قانونی 

انجام شده است.
قدیم  وحش  باغ  احیای  واقع  در  پروژه  این   
و  ها  پارک  سازمان  جنب  مکانی  است.  اهواز 
فضای سبز شهرداری که مدتها بود متروکه و بال 
استفاده رها شده بود و معضالت خاص خود را به 
همراه داشت.  پس از برگزاری فراخوان عمومی 
مطابق  گذار  سرمایه  انتخاب  و  گذاری  سرمایه 
قانونی، قرارداد پروژه در اسفندماه ۹۸   با روال 

به امضای شهردار اهواز و سرمایه گذار آقای 
سعید نواصر رسید. 

 مدت زمان انجام پروژه 1۸ ماه بوده که سرمایه 
اقتصادی،  شدید  بحران  علیرغم  آن  گذار 
ناشی  بحران  ها،  قیمت  ناگهانی  افزایش 
طبق  دیگر  های  دشواری  و  کورنا  بیماری  از 
برده  پیش  را  کار  بندی  زمان  برنامه  و  قرارداد 
پیشرفت  70درصد  حدود  پروژه  اکنون  هم  و 
فیزیکی دارد و امید است مجتمع پارک سیاحتی 
تا پایان این دوره مدیریت شهری تکمیل و به 

شهروندان اهوازی تقدیم شود.

 مجتمع گردشگری، تفریحی پارک سیاحتی اهواز مجتمع گردشگری، تفریحی پارک سیاحتی اهواز



مناطق هشتگانه شهرداری اهواز در آستانه سال جدید 
و  روحیه شهروندان  تلطیف  و  زیباسازی شهر  هدف  با 
که  کنونی  در شرایط  فضاهای شهری  در  نشاط  ایجاد 
حاکم  جامعه  در  کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی  نگرانی 
به  اقدام  اعیاد شعبانیه  با  نوروز  ایام  تقارن  نیز  و  شده 
المان های  نورپردازی، نصب  با  فضاسازی سطح شهر 
نوری و حجمی و مزین کردن معابر و مسیرهای اصلی 

سطح شهر کردند.

7گزارش تصویری

آماده سازی سطح شهر در راستایآماده سازی سطح شهر در راستای
 استقبال از بهار  استقبال از بهار 14001400 در مناطق هشتگانه در مناطق هشتگانه



سالمت 8

سال  هر  که  است  مناسبتی  بهداشت،  جهانی  روز 
مصادف با سالروز تأسیس سازمان جهانی بهداشت گرامی 
داشته می شود. در سال جاری تمرکز این روز روی هدف 

ایجاد جهانی برابر و سالم تر برای همه خواهد بود.
  به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، داشتن سالمتی موضوع 
هر  و  فرد  هر  دغدغه های  از  یکی  و  است  مهمی  بسیار 
جامعه ای محسوب می شود به همین دلیل بزرگداشت روز 
این  است.  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  بهداشت  جهانی 
داشته  گرامی   ۱۹5۰ سال  در  بار  نخستین  برای  رویداد 
شد و از آن زمان تاکنون به یکی از مسائل بهداشتی روز 
دربردارنده  بهداشت،  جهانی  روز  است.  شده  تبدیل  دنیا 
عنوان  به  و  بوده  مناسبتی  روز  یک  از  فراتر  مضامینی 
مهم  جنبه های  روی  جهانیان  تمرکز  برای  فرصتی 
شده  تعیین   مضامین  می شود.  محسوب  جهانی  بهداشت 
ریشه کن  از  و  است  متفاوت  سال  هر  در  روز  این  برای 
کردن فلج اطفال گرفته تا فعال نگه داشتن افراد مسن، 
مراقبت از مادر و فرزند، تغییرات آب وهوایی و حتی ایمنی 
شامل  افراد  زندگی  مسائل  مهم ترین  دربردارنده  جاده ها، 
به قدری اهمیت دارد  این موضوعات  بوده است. تمامی 
که الزم بوده روزی از تقویم به آن ها اختصاص داده شود.

 
شعار روز جهانی بهداشت

 سال ۲0۲1 چیست؟
جدید  کارزاری  ایجاد  منظور  به  روز  این  جاری  سال  در 
برای ایجاد جهانی عادالنه و سالم برگزار خواهد شد؛ چرا 
که دنیای امروز، دنیای نابرابری ها است. دنیایی که در آن 
برخی افراد دارای زندگی مرفه تر، خدمات بهداشتی بهتر 
هستند،  زندگی  و  کار  رشد،  برای  مناسب تری  شرایط  و 
تحصیالت،  مسکن،  درآمد،  نظر  از  دیگر  عده ای  اما 
محیط  به  دسترسی  غذایی،  امنیت  شغلی،  فرصت های 
سطح  در  بهداشتی  خدمات  و  تمیز  آب وهوای  زندگی، 
از  گروه  این  ابتالی  به  منجر  امر  این  دارند.  قرار  پایینی 
افراد به بیماری های مختلف و مرگ زودرس می شود و به 
جوامع و اقتصاد آنها آسیب می رساند. شعار انتخابی برای 
روز جهانی 2۰2۱، عبارت است از  ایجاد جهانی عادالنه تر 
و سالم تر برای همه، زیرا نابرابری های بهداشتی نه تنها 
تا  شده  انجام   فعلی  پیشرفت های  بلکه  نیست،  عادالنه 
برای  باالیی  پتانسیل  و  می کند  تهدید  نیز  را  لحظه  این 
گسترش بیشتر شکاف های عدالت و برابری ایجاد می کند. 
در  کشنده  ویروسی  فراگیری  وجود  با  و  جاری  سال  در 
خود  تمرکز  بیشترین  بهداشت  جهانی  روز  جهان،  سطح 
از شرایط  افراد  داده است که همه  قرار  امر  این  را روی 
زندگی و کار مناسب برای داشتن سالمتی برخوردار باشند 
همچنین در این روز از رهبران جهانی خواسته می شود تا 
نابرابری های بهداشتی را کنترل کرده و اطمینان حاصل 
کنند که همه انسان ها در سراسر این کره خاکی، در هر 
دسترسی  کیفیت  با  بهداشتی  خدمات  به  مکانی  و  زمان 
جاری  سال  در  بهداشت  جهانی  روز  باشند. هدف  داشته 
می کند  برجسته  را   WHO اساسی  قانون  اصل  این 
از  استاندارد بهداشتی، یکی  باالترین  از  که »برخورداری 
عقاید  دین،  نژاد،  تمایز  بدون  انسانی  هر  اساسی  حقوق 

سیاسی، شرایط اقتصادی یا اجتماعی است.«
 

 شیوع کرونا و روز جهانی بهداشت
کووید -۱۹ لطمه های سنگینی بر پیکره جهان وارد کرده 
و تأثیر آن بر کشورهایی که پیش از این همه گیری جزو 
جوامع آسیب پذیر جامعه محسوب می شدند، بسیار شدیدتر 
بوده است. این جوامع بیشتر در معرض بیماری قرار دارند، 

به خدمات و مراقبت های بهداشتی مناسب دسترسی ندارند 
بسیاری  با مشکالت  کرونا  ویروس  مهار  در  نتیجه  در  و 
گرفت  نتیجه  اینگونه  می توان  واقع  در  می شوند.  مواجه 
کشورهای  از  بعضی  اخیر  سال های  طول  در  هرچند  که 
را  بهتری  زندگی  اقتصادی،  سریع  رشد  وجود  با  جهان 
تجربه کردند و بسیاری کشورها از این پیشرفت ها محروم 
دستاوردهای  شدت  به   ۱۹- کووید  همه گیری  بوده اند، 
بهداشتی را تحت تأثیرات منفی خود قرار داد بنابراین افراد 
پیدا  غذایی سوق  امنیت  فقدان  و  فقر  به سمت  بیشتری 

به  بهداشتی  و  اجتماعی  جنسیتی،  نابرابری های  و  کردند 
شدت افزایش یافت.

حقیقت این است که با توجه به شرایط ناگوار فعلی، برای 
اولین بار در طول 2۰ سال اخیر، سطح فقر جهانی افزایش 
در  پیشرفت  برای  عظیمی  مانع  امر  این  که  است  یافته 
راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار محسوب می شود. 
از سوی دیگر حدود ۶۰ درصد از ساکنان بعضی از کشورها 
از  بیش  هستند،  ضروری  بهداشتی  خدمات  پوشش  فاقد 
حاشیه  نامناسب  سکونتگاه های  در  انسان  یک میلیارد 

ابتالی  احتمال  امر  این  که  می کنند  زندگی  شهرها 
انتقال آن  آمار  و  داده  افزایش  به ویروس کرونا  را  آن ها 
را به شدت باال برده است. فقط پنج میلیون و ۹۰۰ هزار 
اخالل های  دلیل  به  اقیانوسیه  و  آسیا  مناطق  در  کودک 
ایجاد شده در روند تحصیلی و همچنین تأثیرات اقتصادی 
منفی از حق ادامه تحصیل محروم مانده و 52 درصد از 
ساکنان این مناطق هیچ گونه دسترسی به اینترنت ندارند. 
به همین دلیل امسال، در هفتم آوریل 2۰2۱ از رهبران 
جهانی خواسته شد که در سال های پیش رو جهانی سالم 

و برابربرای تمامی ساکنان کره خاکی فراهم آورند.
2۴تا۱۷  و  سالمت  روز  فروردین   ۱۸ روز  نیز  ایران  در 

فروردین ، هفته سالمت نام گذاری شده است.
اهداف بزرگداشت هفته سالمت:

از  تقدیر  و  سالمت  حوزه  های  فعالیت  بزرگداشت   –
فعاالن این حوزه ؛

زیرساخت  عنوان  به  سالمت  موضوع  اهمیت  تبیین   –
توسعه پایدار ؛

– جلب مشارکت و همکاری عمومی در راستای تحقق 
جامعه سالم ؛

– تبیین شعار محوری » انسان سالم ؛ محور توسعه پایدار « ؛
– جلب همکاری های بین بخشی ؛

_ جلب مشارکت مردم از طریق تشکل های غیر دولتی، 
خیرین و واقفین ؛

عنوان  به  سالمت  به  مجلس  و  دولت  توجه  جلب   _  
زیرساخت توسعه پایدار ؛

_ توجه به فعالیت های فرهنگی به منظور ارتقاء سالمت 
جامعه .

عناوین روزهای هفته سالمت :
۱۷فروردین : سالمت و همکاری های بین بخشی ؛

۱۸فروردین : سالمت و تغییرات آب و هوایی ؛
معرض  در  های  گروه  و  تغذیه   ، سالمت   : ۱۹فروردین 

خطر ؛
2۰فروردین : سالمت و ّفنآوری های نوین ؛

2۱فروردین : سالمت و پزشک خانواده ؛
22فروردین : سالمت و جامعه عاری از دخانیات ؛

2۳فروردین : سالمت و تحرک جسمانی.

روز جهانی بهداشت و هفته سالمت گرامی بادروز جهانی بهداشت و هفته سالمت گرامی باد

شعار روز جهانی بهداشت سال شعار روز جهانی بهداشت سال 20212021::

 ایجاد جهانی عادالنه  و سالم برای همه ایجاد جهانی عادالنه  و سالم برای همه



9گزارش عملکرد
احداث واتراسکرین پارک کاروناحداث واتراسکرین پارک کارون

عملیات بهسازی و نوسازی آبنما صخره ایعملیات بهسازی و نوسازی آبنما صخره ای

نور پردازی پل والیتنور پردازی پل والیت

نور پردازی پل شهید دقایقی )پل سوم(نور پردازی پل شهید دقایقی )پل سوم(



بین الملل 10
سیمای شهری محالت 

منطقه 2 تهران آراسته شد

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری 
سیمای  آراستگی  طرح  اجرای  از  تهران  منطقه2 

شهری  محالت  منطقه  خبرداد.
علی اکبر کریمی پور با اعالم این خبر گفت: ایجاد 
 ۱۴۰۰ بهار  با  همزمان  پرنشاط  و  رنگین  فضایی 
در  منطقه  شهری  مدیریت  اهداف  ترین  مهم  از 
در  افزود:  است. وی  بهار  از  استقبال  اجرای طرح 
همین راستا طرح آراستگی سیمای شهری مبنی بر 
فضاسازی محیطی در قالب اجرای نقاشی دیواری، 

نصب المان های حجمی  و گلکاری  اجرا شد.
کریمی پور به اجرای نقاشی دیواری تهران ۱۴۰۰بر 
این  افزود:  و  کرد  اشاره  کوثر  محله  های  دیواره 
و  شهر«  جان  تو،  »جان  شعار  با  دیواری  نقاشی 
طرح های هنری اجرا شد. به گفته وی همزمان با 
اجرای نقاشی دیواری ، المان حجمی  از گل های 
بهاری در این محله جانمایی شد.  معاون خدمات 
شهری و محیط زیست شهرداری منطقه2 در ادامه 
در   ۱۴۰۰ تهران  حجمی  های  المان  جانمایی  از 
جداره پل های عابر پیاده و همچنین میادین خبرداد 
و گفت:  تلطیف فضای شهری با جانمایی گلدان 
های شهری و همچنین کاشت فرش گل  از دیگر 

اقدامات اجرایی دراین زمینه است.

پلمپ واحدهای صنفی مزاحم 
و آالینده در ورودی

 شمال غرب تبریز

ساماندهی  تداوم  از  تبریز   ۶ منطقه  شهردار 
مشاغل مزاحم با اولویت اجرای آرای کمیسیون 
بند 2۰ ماده 55 قانون شهرداریها در سطح معابر 

غرب و شمالغرب تبریز، خبر داد.
با  تبریز   ۶ منطقه  شهردار  باف  عالی  حسین    
اجرای  با  همزمان  کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم 
محله  خدمات  گسترده ی  ویژه طرح  های  آیتم 
ای در راستای ارتقای حقوق شهروندی و ارتقاء 
ساماندهی  عملیات  عمومی،  و سالمت  بهداشت 
شغلی  مزاحمت  رفع  هدف  با  مزاحم  مشاغل 

مشاغل و صنایع آالینده با جدیت تداوم دارد.
به  پاسخگویی  منظور  به  افزود:  باف  عالی 
از  تعدادی  واصله  های  شکوائیه  و  درخواست 
شهروندان و تأمین آسایش و رفاه اهالی، اجرای 
ها  کارگاه  صنفی،  واحدهای  ساماندهی  عملیات 
و صنایع اعم از مصالح فروش و احشام فروش، 
پالت فروشان، چوب فروشان و کانکس فروشان 
های  تعمیرگاه  و  داران  مغازه  همچنین  مزاحم 
خودرو که به علت عدم رعایت مقررات و ایجاد 
موارد صوتی، شیمیایی و یا با هدایت پساب های 
صنعتی واحد خود به صورت غیر مجاز به کانال 
محیط  آلودگی  موجبات  عمومی،  نهرهای  و 
در  اند،  شده  همشهریان  نارضایتی  و  زیست 
اولویت امور اجرائی و دستور کار واحد تشخیص 
مزاحمت حوزه معاونت خدمات شهری و اجرایی 

منطقه قرار گرفته است.
 ۱۹۳ تعداد  گذشته،  سال  طول  در  است  گفتنی 
این  از  که  شده  تشکیل  ارتباط  این  در  پرونده 
تعداد، ۱۴۰مورد توسط کارشناسان و گشت های 
ویژه منطقه و 5۳ مورد دیگر از طریق شکایات 
در  پرونده   ۱۴۴ تعداد  و  شده  شناسایی  مردمی، 
رای  صدور  به  منتج  و  اقدام  مذکور،  کمیسیون 
به  مزاحم  صنفی  کارگاه  و  واحد   22 و  گردیده 

محل بالمعارض انتقال یافته است.

اخبار کالنشهرها

شهرداران ۳۰ شهر بزرگ جهان، ۱۰ مسوولیت 
تعریف  خود  برای  کرونا  مدیریت  در  کلیدی 
به عنوان  می تواند  مسوولیت   ۱۰ این  کرده اند. 
توسط  قهرمان  شهرداران  سمت  از  فرمان   ۱۰
سایر شهرداری های بزرگ در بقیه شهرها باشد. 
آثار  پایش  و  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
اقتصادی کرونا به نقل از دنیای اقتصاد آن طور 
شیوه  درباره  جانبه  همه  مطالعه  یک  نتایج  که 
مدیریت شهرها در عصر کرونا مشخص می کند 
شهرداران  سوی  از  شده  پذیرفته  ماموریت   ۱۰

موفق، در چهار گروه قابل دسته بندی است.

 گروه اول
»اطالع رسانی  حوزه  در  ماموریت ها  اول  گروه 
هدفمند از اوضاع فراگیری در جغرافیای محله ای 
و منطقه ای شهر« است. در این گروه شهرداران 
برخی شهرها با استفاده از »شمارشگر زنده« آمار 
لحظه ای از سطح شهر در رابطه با وضعیت ابتال، 
بهبودی یا مرگ و میر ناشی از کرونا را در اختیار 
قرار می دهند. شهرداری دوسلدورف  شهروندان 
در  اطالعاتی  خط  یک  حوزه،  این  برای  آلمان 
شمارشگر  یک  و  کرده  باز  کرونا  ویروس  مورد 
زنده را در صفحه اصلی خود قرار داده است که 

تعداد مبتالیان را شمارش می کند.
یک  در  شهر  این  شهرداری  مارس،  اوایل  در 
آنان  از  شهروندان  به  خطاب  ویدئویی  پیام 
خواست تا از افراد در خطر به خصوص بیماران 
این  بر  عالوه  کنند.  مراقبت  سالخوردگان  و 
مهم ترین  شهروندان  به  آنالین  به صورت 
بهداشتی  پروتکل های  و  پزشکی  توصیه های 
ابتال  از  با روش های جلوگیری  رابطه  در  اصلی 
به کرونا، ارائه می دهند. به عنوان مثال شهرداری 
با یک شماره ویژه، هشدار های متنی  نیویورک 
سرویس  این  در  که  ساکنانی  برای  را  کووید 
است.  داده  قرار  دسترس  در  کرده اند،  ثبت نام 
اقدامی دیگر که در این حوزه از سوی شهرداران 
روحیه  »تقویت  می گیرد  صورت  شهرها  این 
شهروندان« از طریق گفت وگوی روزانه شهردار 
این  از  معتقدند  شهرداران  است.  شهروندان  با 
مسیر می توانند عالوه بر ارائه اطالعات مفید، به 
لحاظ روحی نیز شهروندان را در مسیر مبارزه با 

این ویروس هدایت کنند.

گروه دوم
سیاست های  اجرای  و  »طراحی  دوم  گروه 

شهری مرتبط با رفت و آمدها در شهر« است. 
در این گروه مجموعه اقدامات قابل توجهی برای 
مدیریت و مهار کرونا از سوی شهرداران انجام 
اقدامات، تقویت دورکاری  این  از  می شود. یکی 
با ابزار مالیات شهری است. اعمال ساعت کاری 
مختلف برای رسته های شغلی مختلف نیز دیگر 
روشی است که از سوی شهرداران به کار گرفته 
شهرها،  از  برخی  در  مثال  به عنوان  است.  شده 
شهرداری ساعت آغاز به کار صنایع را ۶، مشاغل 
تجاری را ساعت ۸ و سایر حوزه های خدماتی را 
۱۰ تعیین کرده اند تا به این ترتیب حجم رفت و 
آمد و عبور و مرور در ساعت های پیک را کنترل 
در  شاغالن  تمامی  نهایت  در  کنند.  مدیریت  و 
به  مراجعه  به  نیازی  شغلی  مختلف  رسته های 
ندارند و  را  محل کار خود در یک ساعت واحد 
از همه مهم تر در شبکه حمل و نقل عمومی از 

ازدحام جمعیت جلوگیری می شود.
»اعالم  گروه  این  به  مربوط  دیگر  جالب  اقدام 
زمان ازدحام مترو به شکل آنالین در شبکه های 
تا  شده  موجب  اقدامی  چنین  است.  اجتماعی« 
را  مترو  به  مراجعه  ساعت  بتوانند  شهروندان 
ساعات  در  مترو  به  ورود  از  و  کنند  مدیریت 
راستای  در  مجموع  کنند.در  خودداری  پیک 
دستورالعمل های ملی برای محدود کردن رفت و 
آمد، بسیاری از شهرها و کالنشهرها به تدریج به 
سمت کاهش خدمات پیش رفته اند و دولت های 
تالش کرده اند تا سفرهای غیرضروری را محدود 
کنند و در آمد و شدها اقدامات بهداشتی همچون 

ضدعفونی کردن را رعایت کنند.
از  از سوی شهرداری بسیاری  نکته  این  البته    
این شهرها تاکید شده است که استفاده از ماسک 
است.  اجباری  عمومی  نقل  و  حمل  وسایل  در 
به عنوان مثال در براتیسالوا)جمهوری اسلواکی( 
مسافرت  هنگام  محافظ  ماسک  از  استفاده 
است.  شده  اجباری  عمومی  نقلیه  وسایل  با 
خروج  و  ورود  نقل  و  حمل  سازمان  همچنین 
از طریق درب های جلو را که نزدیک به راننده 
مطابق  آنکه  ضمن  است.  کرده  ممنوع  است 
به صورت  درب ها  شده  پیش بینی  تمهیدات  با 
خودکار باز می شوند بنابراین مسافران نیازی به 

فشار دکمه ندارند.

گروه سوم
»خدمات  به  مربوط  ماموریت ها  گروه  این  در 
ویژه محله ای به شهروندان آسیب پذیر« می شود. 

شهرداری ها  آنکه  به  توجه  با  بخش  این  در 
می شوند  شناخته  محلی  دولت های  به عنوان 
مسوولیت های قابل توجهی را بر عهده گرفته اند. 
از  اجاره بها«  پرداخت  »تعویق  مثال  به عنوان 
تالش  آن  طریق  از  که  است  اقداماتی  جمله 
می شود آسیب اقتصادی وارد شده به این گروه 
ناشی از شیوع کرونا، کاسته شود. در این حوزه، 
شهرداری سانفرانسیسکو به منظور جلوگیری از 
دست  از  دلیل  به  که  مستاجرانی  کردن  بیرون 
یا  اخراج  مشاغل،  تعطیلی  از  ناشی  درآمد  دادن 
هزینه های درمانی خارج از جیب ایجاد شده بر اثر 
شیوع ویروس کرونا، قادر به پرداخت اجاره بهای 
منازل  تخلیه  برای  مهلت  یک  نیستند،  خود 
مسکونی اعالم شده است.تخفیف یا معافیت در 
تمهیداتی  از جمله  نیز  پرداخت عوارض شهری 
شده  پیش بینی  شهرداری ها  سوی  از  که  است 
از  برخی  شهرداری های  این  بر  عالوه  است. 
خدمات  کرده اند  بررسی، تالش  مورد  شهرهای 
کنند.  پیش بینی  بی خانمان ها  به  نیز  اجتماعی 
از  محافظت  برای  اسپانیا  در  مثال  به عنوان 
با  سالمندان  به ویژه  جامعه  آسیب پذیر  اعضای 

شهروندان همکاری می کنند.
صورت  در  می شود  خواسته  شهروندان  از 
بی کسی،  و  تنهایی  همچون  شرایط  شناسایی 
مشکالت در رفع نیازهای اساسی یا عدم حمایت 
خدمات  با  خود  محل  در  اجتماعی  یا  خانواده 
فضاهای  بگیرند.  تماس  شهرداری  اجتماعی 
و  مهاجران  بی خانمان ها،  برای  نیز  دیگری 

کودکان بی سرپرست ترتیب داده شده است.
یا آنکه شهرداری شهر اوکلند در آمریکا، خدمات 
گسترش  بی پناه  شهروندان  برای  را  بهداشتی 
سوی  از  که  دیگری  جالب  اقدام  است.  داده 
شهرهای فرانسه انجام شده، این است که همه 
بازدیدهای خانه های سالمندان را ممنوع کرده اند. 
رستوران ها و کافی نت های مخصوص سالمندان 
سرویس  یک  حال  عین  در  اما  شده اند  بسته 
وعده های  تا  است  شده  داده  ترتیب  تحویل 

غذایی به طور مستقیم به خانه سالمندان برود.

 گروه چهارم
را  اقداماتی  ها،  ماموریت  چهارم  گروه  نهایتا  و 
کارهای  و  »کسب  می تواند  که  می شود  شامل 

به شدت آسیب پذیر در عصر کرونا« را احیا کند.
سوی  از  حوزه  این  در  که  اقداماتی  از  یکی 
برخی از شهرداری ها انجام شده »تامین هزینه 

صنوف  برای  دورکاری«  تجهیزات  نصب 
مثال  به عنوان  است.  بوده  متوسط  و  کوچک 
کارمندان  ژاپن  در  توکیو  کالنشهر  مسووالن 
هفته  در  چهارروز  دورکاری  برای  را  شهرداری 
برای  را  خصوصی  شرکت های  و  تشویق 
ترغیب  انعطاف پذیر  کاری  ساعت های  معرفی 
می کنند، یا اینکه در سن خوزه)آمریکا( کارمندان 
شهرداری به دورکاری تشویق شده اند تا الگویی 

برای ساکنان شهر باشند.
به  شهرداری  بازارهای  در  ویژه  »تخفیف 
مالیات  »تعلیق  همچنین  و  خرده فروشی« 
از  نیز  مغازه ها«  و  فروشگاه ها  از  یکسری  برای 
از سوی  حوزه  این  در  که  است  اقداماتی  دیگر 
اسپانیا  در  است.  شده  اجرایی  شهرداری ها 
اقدامات ویژه ای با هدف حمایت از کارآفرینان، 
کوچک  بنگاه های  و  کوچک  خرده فروشان 
مشاوره ای  سرویس  یک  طریق  از  متوسط  و 
فردی ارائه می شود که توسط شورای شهر برای 
کمک های تلفنی و از راه دور ترتیب داده شده 
است. رسیدگی به کلیه دادرسی های مالیاتی نیز 
به تعلیق درآمده است. همچنین شهردار میالن 
در ایتالیا از ایجاد صندوق کمک مشترک برای 
کمک به افراد بسیار نیازمند و حمایت از بهبود 

فعالیت های شهر خبر داده است. 
یورو  بر تخصیص ۳ میلیون  این صندوق عالوه 
که پیش تر در شورای شهر تصویب شده بود، به 
شرکت ها  شهروندان،  اقتصادی  مشارکت  روی 
روز  در  صندوق  این  است.  باز  نیز  انجمن ها  و 
یورو  هزار  هزار   ۸۰۰  ،2۰2۰ سال  مارس  اول 
شهر  شهرداری  این  بر  عالوه  کرد.  جمع آوری 
ارائه  اضطراری  مالی  حمایت  کانادا،  مونترال 
می دهد و تدابیری برای کمک به مشاغل اتخاذ 
تعویق  به  شامل  کمکی  اقدامات  است.  کرده 
کمک های  شهرداری،  مالیات های  انداختن 
اضطراری مالی و اعطای مهلت اتوماتیک قانونی 
به اصل سرمایه و سود است. از دیگر مثال های 
این حوزه اقدام شهرداری شهر مادرید در اسپانیا 

قابل توجه است. 
معافیت  یورو  میلیون  این شهر ۶۳  شورای شهر 
مالیات  محل  از  خود  دریافتی های  در  مالیاتی 
مراکز  بر  مالیات  و  اقتصادی  فعالیت های  بر 
آژانس های مسافرتی  اقامتی،  تفریحی،  تجاری، 
آنها  اینکه  شرط  به  را  بزرگ  فروشگاه های  و 
کنند،  حفظ  سال  پایان  تا  را  خود  کارگران 

تصویب کرده است.

الگوی موفق مدیریت
 کرونا در 30 شهر بزرگ جهان
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نوروز در خانه بمانیم
جشنواره بزرگ نوروزخانه

ویژه همه خانواده های اهوازی
به همراه ۶0 جایزه نفیس

 جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت ما سر بزنید
Www.noroozkhane.ir

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
noroozkhane@

معاونت فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اهواز برگزار می نماید



نشریه داخلی
شهرداری اهواز

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : شهرداری اهواز   
سردبیر : امیر آهن جان  

 تحریریه : فرزانه لیموچی - مونا آل منیع       عکس : توماج ممبینی
نشریه داخلی شهرداری اهواز - فروردین 1400 - شماره 89

فراخوان ششمین جشنواره شهر و رسانه رونمایی شد
 امیر آهن جان سرپرست اداره کل ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری اهواز گفت:  با هدف ایجاد 
فضای رقابت سازنده، ارتقای کمی و کیفی تولیدات 
استعدادهای  و  ظرفیت ها  شناسایی  رسانه ای، 
جدید و تقویت جایگاه رسانه ها، پوستر و فراخوان 

ششمین جشنواره شهر و رسانه رونمایی شد. 
ویژه  رسانه  و  شهر  جشنواره  ششمین  افزود:  وی 
در   .. و  پایگاه های خبری  مطبوعات، خبرگزاری ها، 
گزارش،  سرمقاله،  و  یادداشت  تیتر،  قالب های: 
طراحی گرافیک، گزارش، مصاحبه، خبر، کاریکاتور 

و گزارش تصویری )عکس، فیلم( برگزار می شود.
آهن جان محورهای این جشنواره را به شرح ذیل 

اعالم کرد: بخش اصلی:
مشارکت شهروندان در اداره امور شهر

پاکیزگی شهر و مدیریت تفکیک پسماندها
نوسازی بافت های فرسوده

فرهنگ شهروندی و آسیب های اجتماعی
حمل و نقل عمومی و ترافیک
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

)با نگاه ویژه به شهید سردار سلیمانی(

شهرسازی، زیباسازی، طراحی المان های شهری 
و فضای سبز

فعالیت های عمرانی در شهر
و بخش ویژه شامل

کرونا و مدیریت شهری
سیالب و آبگرفتگی ها

وی خاطرنشان کرد: عالقه مندان می توانند حداکثر۳ 
اثر خود را که از ابتدای فروردین ۹۸ تا ۲۹ اسفند 
۹۹ در رسانه ها منتشر شده اند به دبیرخانه جشنواره 
اهواز،   : نشانی  به  جشنواره  دبیرخانه  در  واقع 

کیانپارس، خیابان مرداد غربی فاز ۲ پالک ۹1 
الملل شهرداری  بین  امور  و  ارتباطات  کل  اداره   –
تا  از شنبه  نمایند و ساعت مراجعه:  اهواز مراجعه 

چهارشنبه ساعت ۸:۳0 الی 1۳
و۳۳۳۳50۶۳- تماس: ۳۳۳۳۶۴۲۶  های  ،تلفن 

0۶1 می باشد. گفتنی است عالقمندان می توانند 
نحوه  با  آشنایی  و  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 
ثبت نام و شرایط آن به سایت جشنواره به نشانی 

pr.ahvaz.ir/festival مراجعه فرمایند.


