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معاونت حمل و نقل شهری ، معاونت خدمات شهری، سازمان 
فرهنگی،اجتماعی و ورزشی

ی، سازمان مدیریت پسماند سازمان آتش نشانی و خدمات ایمن
مل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، سازمان مدیریت ح

و نقل بار و مسافر
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شهرداری بندرعباس



شهردوستدارکودک

رداستتالشیوقراردادهتوجهکانونراکودکاننیازهایکهاستشهری
یواجتماعکالبدیمنظرازبسترسازیوسازیمناسب،توسعهراستای
باقمنطبسایرشهروندانمانندنیزآنهاتاکودکان،فعالیتبرایشهری

هرهایش"دستورالعملتدوینبهتوجهبا.کنندزندگیدرشهرنیازهایشان
شهرداریدرساختارایجادبهاقدامبندرعباسشهرداری"کودکدوستدار

وکودکدوستدارشهروگروهاجراییشورایدرقالبمدیریتووهماهنگی
ومودهنشهردرکودکانفعلیوضعیتارزیابیوتحلیلوتجزیهدومفازدر
یارزیاببراساسعملیاتیهایبرنامهواهدافتدوینبهاقدامسومفازدر

وسازیپیادهوچهارمفازاجرایصدددراکنونهم.استکردهشدهانجام
حالدرمدیریتایناکنونهم.استشدهتعییناهدافواجراینظارت
ودولتیدستگاههایونهادهاوسازمانهابینتعاملومشارکتایجاد

درموجودفعالیتهایارزیابیجهتمتعددنشستهایومذاکرهوخصوصی
فرآیندیکفرآیند،ایناهداف،اجرایراستایدر.استنمودهشهرسطح
.باشددارمیادامه



:کنونتا1398سالابتدایازبندرعباسشهرداریاقداماتازبخشی

نوروزگاهجشنبرگزاری
شهرداریدومنطقهدرهمدلینسیمطرحبرگزاری
همدلینسیمطرحقرآنیمسابقاتبرگزاری
…اآیتکویاجتماعیوورزشیفرهنگی،فعاالنباشهرداریورزشیواجتماعیفرهنگی،سازمانرئیساندیشیهمنشست
غفاری

گلستانفرهنگسرایدر«نوربزم»جشنبرگزاری
بندرعباسدرکرامتدههویژه برنامه هایبرگزاری
بندرعباسگردبرکهفرهنگسرایدرنقاشیوطراحیکارگاهبرگزاری
خانوارسرپرستبانوانویژهقالیبافیآموزشیکالس هایبرگزاری

خانوادهمهرمرکز
گردبرکهمحلهدر(ع)حسناماممیالدجشنبرگزاری
کله گنجشکی هاجشنبرگزاری

بندرعباسپانهوساحلوحافظروپیادهدرخلیج فارسهنریوفرهنگیایستگاه برپایی
گردبرکهفرهنگسرایدرنقاشیوطراحیکارگاهبرگزاری
.ایسینیدوراهیوگلستانسراهایفرهنگتابستانیآموزشیهایدورهبرگزاری

ایسینیدوراهیشهدایفرهنگسرایدرکنکوررشتهانتخابومشاورهپایگاه
تأییدسببرچشدنالزامیو(سپندسامانهطریقازنامثبت)بندرعباسدرآموزیدانشنقلوحملمتقاضیاننامثبتآغاز

بندرعباسدرمدارسسرویسخودروهایبرایسپندسامانهاز
کودکدوستدارشهرمکاتباتوجلساتمصوباتپیگیریخصوصدرگانه3مناطقدرنمایندهتعیین



پسماندسازماندر...وخشکزبالهتعویضطرحوآموزشیهایکارگاهبرگزاری،خانهبهخانهطرحاجرای
بندرعباسشهردربازیافتباموضوعشهروندیفرهنگتئاترجشنوارهاولین

بندرعباسشهرمدارسدروپدافندغیرعاملبحرانآموزش
آرامستاندربازیپارکدومینساختآغاز

تابستانچلهجشنبرگزاری
شرجیموسیقیجشنوارهدومیناختتامیه

شهرداریدومنطقهدرمعابروسطوحآسفالتلکه گیریعملیاتآغاز
انتظارورزشیزمینمصنوعیچمنتعویضوبهسازی
شهرپارکبهسازی

بندرعباسغفاری...اآیتمحلهدرمحلهسرایاندازیراه
شهرداریدومنطقهدرشعبانیهاعیادگرامیداشتمناسبت

گردبرکهسرایفرهنگوتاریخیبنایاحیای
(والیتدهۀویژه)شدبرگزارایسینیدوراهیفرهنگسرایدرعیدتاعیدجشن
داماهیمحلهدرغدیرعیدمناسبتبهرایگاننانتوزیع
ملتکویمحلهدرکشتیورزشیسالنازبندرعباسشهرداری3منطقهمدیربازدید

98ماهدی5درایمنیوکودکهمایش
گلستانسرایفرهنگدرکتابجشنبرگزاری
بندرعباسشهرداریهمکاریبانخاعیضایعاتانجمنخیریهبازارچهبرگزاری
ایسینیدوراهیفرهنگیهفتهبرگزاری

بندرعباسساحلیوآبیورزش هایالمپیادچهارمین
شاهددبیرستاندرزلزلهسراسریمانوربرگزاری

کودکوزهحدربیشترهمکاریبرایهرمزگاناستاننوجوانانوکودکانفکریپرورشکانونمدیربابندرعباسشهرداردیدار
هرمزگاناستانشهید15۰۰یادوارهبندرعباسمحالتلیگفوتسالمسابقات



(ع)عسکریحسناماممیالدجشنبرگزاری
ایسینیدوراهیفرهنگیهفتهاختتامیه

لمعلوآموزاندانشاستفادهجهتبندرعباسشهرداریپسماندمدیریتسازمانتوسطالتحریرولوازمبطریدرباهدا
شادیوقتدبستانیپیشآبی،مداددبستانیپیشایران،هایشکوفهدبستاندربازیافتحامیانطرحاجرای
....وفرهنگنمونهدبیرستانرضایی،دبستانکودک،خانهدبستانیپیشدربازیافتحامیانطرحاجرای
فوالدشرکتکارکنانفرزندانویژهسبزفضایهمیارطرحاجرای

یکمنطقهدراصالتبانوانبوستاندرشهروندیآموزشهایدوره
توحیدشهرکشهداییادوارهیازدهمینبرگزاری
بازیافتیموادباخالقیتوکاردستیساختآموزش

ایسینیدوراهیفرهنگسرایدراولیههایکمکونجاتوامدادآموزشیکارگاهبرگزاری
زندگیمهارت هایآموزشیکارگاهبرگزاری
بندرعباسساحلیهایورزشالمپیاددورهچهارمینبرگزاری

راهیدوفرهنگسرایدرکودکانبینایی سنجیطرح
کاشانیشهیدفرهنگسرایدرکودکانبینایی سنجیطرح

ملتکویشهید۴۴یادوارههشتمینبرگزاری
شهرداریهمکاریبافارسخلیجمعلولینتئاترجشنوارههشتمین
محالتاجتماعیشوراهایدرشهروندانمشارکت
بندرعباسشهرمدارسدرایمنیوزلزلهسراسریمانوریکمینوبیستبرگزاری
کودکهفتهمناسبتبههادبستانیپیشدرزلزلهآموزش
دستگاه6۰۰محلهدرواقعکاشانیسپیدهمدرسهازبندرعباسسهمنطقهشهرداریمدیدبازدید

بندرعباسدرایرانجنوبپرندگانباغبزرگترین



بهره برداری از مجموعه ورزشی در محله کوی ملت بندرعباس
بهره برداری از مجموعه ورزشی ساحلی سورو بندرعباس

بهره برداری از پارک کودک و زمین ورزشی کوی ملت بندرعباس 
پیگیری روند عملیات احداث پارک ساحلی صدف توسط جناب امینی زاده شهردار محترم بندرعباس

بخشی از خدمات سازمان ترافیک شهردلری بندرعباس
آموزشی مهارت های زندگی برگزاری کارگاه 

و
.
.
.



ایمنیوکودکهمایشبرگزاری

بامفرحبرنامهایندربندرعباسایمنیخدماتونشانیآتشسازمان
یخوشاوقاتسرگرمیوبازیمحوریتباخردساالنبهایمنینکاتآموزش

.زدندرقمخانوادههاوکودکانبرایرا
.دشگوشزدهاخانوادهبهحوادثبروزازجلوگیریبرایمهمنکاتهمچنین





ایسینیدوراهیفرهنگیهفتهبرگزاری
مناسببسترایجادهمچنینوفرهنگىفعالیت هایبهمنطقهاینجوانانجذبهدفباایسینىدوراهىفرهنگىهفته
.گردیدبرگزاربندرعباسایسینىدوراهىفرهنگسراىدراستعدادهاپرورشوشناساییجهت

ی،هنرمختلفکارگاه هایبرگزاریایسینی،دوراهیمحلهدرفرهنگیمتنوعومتعددبرنامه هایاجرای:کرداظهاروی
نینهمچومحلهاینفرهنگیمفاخرازتجلیلگذشته،سال هایطیهرمزگاناستانفاخرتئاترهایوفیلم هانمایش
کهتاسایسینیدوراهیمحلهفرهنگیهفتهبرگزاریاهدافجملهازاستانسراسرازموسیقیمختلفگروه هایاجرای

.استبرخوردارسازماناینبرایویژه ایاهمیتاز
حاشیهدروگردیدبرگزارایسینیدوراهیفرهنگ سرایدر1398آذر1۴تا9ازفرهنگیهفتهایناستذکربهالزم

.گشتدایربازیافتیموادباعروسکساختوغذاصنایع دستی،نمایشگاههفتهاینبرگزاری





کارگاه آموزشی مهارت های زندگی 

وآموزاندانشمیاندراجتماعیهایآسیبکاهشجهتزندگیهایمهارتآموزشیکارگاه
واجتماعیهایهاآسیببابانوانسازیآشناهدفبابندرعباسشهرداریهمتبههمشهریان

آذر16اریختدرکاشانیشهیدفرهنگسرایدرفینیشیخپسرانهدبستانهمکاریبافرزندتربیت
.شدبرگزارماه
همتبهکهاستپروریفرزندوزندگیمهارت هایکارگاه هایسلسلهازکهآموزشیکارگاهاین

وبانوانخصوصدراجتماعیموضاعاتبابندرعباسشهرداریورزشیواجتماعیفرهنگی،سازمان
.می شودبرگزاربندرعباسمختلفمحالتدرفرزندتربیت



شهرداری بندرعباس از سالن ورزشی کشتی در محله کوی ملت3بازدید مدیر منطقه

نافزوروزرشدجهتدرتالش,بندرعباسشهرداریهدفهایازیکی:گفتبازدیدایندرشهرداری3منطقهمدیر��
ملتکویمحلهدرکشتیرشتهدرباالخصورزشدرخوبیروندسعودیوکردعنوانمحالتدلدرورزش

.می باشد3منطقهمحدودهسطحدرورزشیفضاهایتوسعهماسعیتماموداشته ایم
یگازکولرتعدادیتعمیروهانخالهآوریجمعهمراهبهسالنحیاطدرمحوطهآسفالتشاملخدماتازبرخی��

کنسردآبوکنندهخنکسیستمتامینوتعمیرجهتمجددهمکاریواستشدهانجامسالنشدنخنکجهت
.شدداده,شودتابستانفصلدرورزشکارانجمعیتجوابگویبتواندکه



برگزاری چهارمین دوره المپیاد ورزش های ساحلی بندرعباس

ورحضبابندرعباسساحلیهایورزشالمپیاددورهچهارمینبرگزاریخصوصدرهماهنگینشست
اسبندرعبشهرداریورزشیواجتماعیفرهنگی،سازمانرئیسوآنهانمایندگانومناطقشهرداران

.شدبرگزار
.گردیدبرگزارماهآذر2۷تاریخدرالمپیادایندورهچهرمین

آناننمایندگانومناطقسهشهردارانازشهرداریورزشیواجتماعیفرهنگی،سازمانرئیس
تاد،کننبرطرفراموجودخألهایوباشندداشتهراالزمهمکاریساحلینوارساماندهیدرتاخواست
درمبتوانیآیندههایسالدرو.کنیممعرفیساحلیهایورزشقطبعنوانبهراهرمزگانبتوانیم
.کنیمبرگزاررامسابقاتاینالمللیبینسطوح

شدمیاربرگزورزشیهایرشتهدیگروساحلیدووالیبال،فوتبال،هایرشتهدرقبالمسابقاتاین
نتونبدمیساحل،درپرچموزنه،پرتاباستقامت،دومیدانی،شنا،دوقایقرانی،هایرشتهامسالکه

.تاسشدهافزودهآنبهبردپدلواسکیجت،آبرویاسکیساحلی،فوتبالوالیبال،ساحلی،













طرح بینایی سنجی کودکان در فرهنگسرای دو راهی 
کلادارهوبندرعباسشهرداریورزشیواجتماعیفرهنگی،سازمانهمکاریباسال6تا3کودکانبینایی سنجیطرح

.شدبرگزارایسینیراهیدوفرهنگسرایدرهرمزگاناستانبهزیستی
بهوجهتباکشوردربینایی سنجیطرحبندرعباس،شهرداریورزشیواجتماعیفرهنگی،سازمانعمومیروابطگزارشبه

.می شودانجامسال6تا3سنینکودکانبرایسالمتکارگروهدستوراتطبقاجتماعیشرایط
نه هایهزیکاهشوبزرگ سالیدرچشمتنبلیازناشینابیناییوبیناییکمعوارضازجلوگیریطرحایناجرایازهدف

ونابینایینایی،بیکمچشم،تنبلیازجلوگیریدرمؤثریبسیارنقشتستایناجراینیزواستبیماریاولیهسطحدردرمان
.داردکودکانچشمانحراف



سازمانهمکاریباسال6تا3کودکانبینایی سنجیطرح
کلادارهوبندرعباسشهرداریورزشیواجتماعیفرهنگی،
رگزاربکاشانیشهیدفرهنگسرایدرهرمزگاناستانبهزیستی

.شد
ورزشیواجتماعیفرهنگی،سازمانعمومیروابطگزارشبه

بهتوجهباکشوردربینایی سنجیطرحبندرعباس،شهرداری
انکودکبرایسالمتکارگروهدستوراتطبقاجتماعیشرایط
.می شودانجامسال6تا3سنین
وبیناییکمعوارضازجلوگیریطرحایناجرایازهدف

ینه هایهزکاهشوبزرگ سالیدرچشمتنبلیازناشینابینایی
شنقتستایناجراینیزواستبیماریاولیهسطحدردرمان
وابینایینبینایی،کمچشم،تنبلیازجلوگیریدرمؤثریبسیار

.داردکودکانچشمانحراف

طرح بینایی سنجی کودکان در سرای فرهنگ شهید کاشانی



شهید کوی ملت۴۴برگزاری هشتمین یادواره 

هرمزگانشهیداستان15۰۰کنگرهراستایدرکهیادوارهاین
شهدا،خاطرهویادگرامیداشتهدفباشودمیبرگزار

میملتکویحرممدافعشهدایوجانبازانرزمندگان،
.باشد

حضوربا98آذر25تاریخدرملتکویشهید۴۴یادواره
ن،لبخندااالسالمحجتسخنرانیباواستانیمسئولین

دفرانصاریایرجخوانیشعروبهزادیاالسالمحجتمداحی
.شودمیبرگزار

واربل(دوهزار)ملتکویدرملتکویشهدایادوارههشتمین
سالنبسیجپایگاهجنب(31ملت)(ع)سیدالشهداکویملت

.شودمیبرگزاردی9ورزشی





هشتمین جشنواره تئاتر معلولین خلیج فارس با همکاری شهرداری

برگزارسالجاریماهدییکمتاآذر28ازبندرعباسشهرمیزبانیبهفارسخلیجمعلولینایمنطقهتئاترجشنوارههشتمین
.شودمی

واحمدبویروکهگیلویهفارس،بوشهر،هرمزگان،استان1۰حضوربافارسخلیجمعلولینایمنطقهتئاترجشنوارههشتمین
.گردیدبرگزارهرمزگانمیزبانیبهرضویخراسانوجنوبیخراسانیزد،کرمان،بلوچستان،وسیستانخوزستان
رهنگی،فسازمانهمکاریباهرمزگانبهزیستیتوسطفارسخلیجمعلولیتدارایافرادایمنطقهتئاترجشنوارههشتمین
.شودمیبرگزاربندرعباسشهرداریورزشیاجتماعی،

هاینشستوآموزشیهایکارگاهونوجوان،وکودکمحیطی،وخیابانیای،صحنهشاملجشنوارهمختلفهایبخش
.بودجنشوارهاینهایبرنامهازتخصصی

رویهبدریاپالتوآفتاب،تماشاخانهطوبا،فرهنگسرادربندرعباسشهردرماهدییکملغایتآذر2۷تاریخازهانمایشاین
.رفتندصحنه



2مشارکت شهروندان در شوراهای اجتماعی محالت شهرداری منطقه 

شکل گیری شورای اجتماعی محالت سعی شده
ت بیش تر به ساکنان محله توجه شود و مشارک

اهالی و معتمدین محله در رفع نواقص و عمران و 
آبادانی محالت 



برگزاری بیست و یکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس شهر بندرعباس

درمدرسهاجراییکادرواموزاندانشبیشترچههرامادگی
لرزهزمینجملهازطبیعیسوانحوبالیاوبحرانوقوعلحظه
خودسیاستکردنجاریومانورایناجرایاهدافازیکی

.کردعنواناموزاندانشطریقازامدادی
درزلزلهزنگدرامدنصدابهبا1۰ساعتراسمانوراین

احمرهاللجمعیتهمکاریوحضورباشاهدپسرانهمدرسه
یشهرداربحرانمدیریتستادپزشکی،هایفوریت،مرکز

هاینهاددیگروپرورش،اموزشآتشنشانی،بندرعباس
حضورباآورتابجامعه_ایمنمدرسهشعارباذیربط

محترمفرماندارجملهازبندرعباسشهرستانمسئولین
دگردیبرگزارزادهکناریاقایجناببندرعباسشهرستان



کودکهفتهمناسبتبههادبستانیپیشدرزلزلهآموزش

شهرداریتوسطحوادثبروززماندرخونسردیحفظوکودکانآمادگیایجادهدفبازلزلهبرابردرایمنینکاتآموزش
.شدانجامبندرعباس

یشپآموزاننوبهزلزلهدربرابرایمنینکاتآموزشمدارسسطحدرایمنیدانشوآگاهیسطحارتقایطرحراستایدر
.گردیدانجامعملیوگوییقصهبصورتمجموعهاینآموزشگران توسطدبستانی

گیآمادومقابلهبرایمناسبهایروش،پناهگیرینحوه،لرزهزمیناولیهمفاهیمآموزشضمنآموزشایندرهمچنین.
.شدانجامزلزلهزماندرایمنی موضوعبانقاشیمسابقهبرگزاریوآنبرابردر



دستگاه600بازدید مدید شهرداری منطقه سه بندرعباس از مدرسه سپیده کاشانی واقع در محله 

وبازدیدیکاشانسپیدهمدرسهازسهمنطقهاداراتمسئولینازبرخیاتفاقبهبندرعباسسهمنطقهشهرداریمدیر
.گرفتقرارمدرسهاینمشکالتومسائلجریاندرمعاونومدیربانشستیدر

همکارانسخنانشنیدنازپسوپرداختجاآنمشکالتبررسیبهمدرسهایندرحضوربازادهمرادیاهللروح
شهرداریکاریحیطهدرکههمکاریومساعدتهرگونه:گفتهاآنهمکاریوکمکدرخواستتقاضایومدرسه

تهیهرایبکمکوسبزفضایساماندهی،صندلی،زبالهسطلتأمینجهتمساعدتقولوشدنخواهدکوتاهیباشد
.شددادهفرهنگیاقالمبرخیی



بزرگترین باغ پرندگان جنوب ایران در بندرعباس

رارقبندرعباسشهرداریخدماتمعاونتسبزفضایمنظرسیمابخشمجموعهزیردرکهپرندگانباغ
تاشدهباعثبندرعباسشرقهکتاری32جنگلیپارکمجموعهدرهکتار6مساحتبااکنونهمدارد
گرانگردشپذیرششرایط،رفاهیامکاناتبهشدنمجهزوپرندهگونهدههابودنداراباوسیعباغاین

پالژیسکوزیادیتعداد،سواریدوچرخهکیلومتریسهمسیرایجادبرعالوهشهرداری.باشددارارازیادی
.استکردهایجادگردشگرانبرایباغحاشیهدر
،شکاریکنارآبزی،وآبزیپرندگانازنگهداریجهتمجزابخشهفتدارایبندرعباسپرندگانباغ

ایندرگونه9۰ازبیشحاضرحالدرکهاستطاووس هاوشترمرغ هازینتی،کبوترسانان،سانان،ماکیان
تاهگرفتکودکانبازیمحلوخریدبوفه،مسجدازخدماتیسیستملحاظازومی شوندنگهداریباغ

.دارداستانداردیشرایطمجزابهداشتیهایسرویس
.استشدههدیهباغبهشهروندانطرفازپرندهدوایننظیرارزشمندپرندهدههاسالابتدایازحدودا

.شوندمیمنتقلمربوطههایبخشبهقرنطینهدورهگذراندنودامپزشکمعاینهازبعداهداییپرندگان



بهره برداری از مجموعه ورزشی در محله کوی ملت بندرعباس

یدتاکموردهموارهبندرعباسشهرداریجدیکاردستوریکعنوانبهمحالتورزشتوسعه
.استداشتهقرار

سطحدرورزشیزمیندهچندساختبهاقداماخیرسال هایدربندرعباسشهرداری
توسطریالمیلیاردهفتبربالغاعتباریبا31ملتورزشیزمیناست،کردهمحالت

.استشدهبهره برداریآمادهسهمنطقهشهرداری
.استمصنوعیچمنآنمربعمتر115۰کهبودهمربعمتر5۴۰۰پروژهاینمساحتکل
مجموعازمربعمتر3۷5۰کهاستبسکتبالووالیبالزمیندارایهمچنینمجموعهاین

.استدادهاختصاصخودبهرازمین



بهره برداری از مجموعه ورزشی ساحلی سورو بندرعباس

داریشهربرایجدیکاردستوریکعنوانبهمحالتدرورزشیفضاهایتوسعهبهویژهنگاه
.داردقرارتاکیدموردبندرعباس

.استمربعمتر۴56آنزیربنایومربعمتر225۰پروژهاینکلمساحت
مدیریتوداوراناتاقنمازخانه،حمام،بهداشتی،سرویسمتری،5۰سوئیترختکن،چهار
.استمجموعهاینمختلفبخش هایجزو



بهره برداری از پارک کودک و زمین ورزشی کوی ملت بندرعباس 

مربعمتر۴9۰۰مساحتبهزمینیدرمجموعهاینوریالمیلیارد2۴راپروژهایناعتبار
.استدادهتشکیلورزشیزمینراآنمربعمتر9۷2کهشدهاحداث
5۷دارایکهبودهمربعمتر38۰۰نیزمجموعهاینسبزفضایوکودکانویژهبازیزمین

.می باشدنیزرختکنمربعمتر



بندرعباس3منطقه1با پیگیریهای شهرداری ناحیه

زیباسازی بوستان شهیده مژگان خضری

..با نمایی از اجرای چوب جهت ایجاد یک فضای مناسب برای خانواده ها



بازدید جناب امینی زاده شهردار محترم بندرعباس از پروژه احداث پارک ساحلی صدف



و فعال نمودن کارگروه در نواحی آموزش و پرورش18کارگروه ماده تشکیل *
صالحیت شرکت  های حمل و نقل دانش آموزی در سال تحصیلی تایید *
افزایش نرخ کرایه نسبت به سال گذشته عدم *
رای طرحجلسه کمیته ارزشیابی شرکتها و حذف به علت عدم توانایی در اجبرگزاری *

:اقدامات انجام شده حوزه حمل ونقل وترافیکبخشی از 



مدرسه در سال تحصیلی گذشته تهیه گردید309در مجموع شناسنامه ایمنی 



اتوبوسرانیناوگانتوسطمهراولروزدرآموزاندانشرایگانجابجایی*
راهورپلیسبامشترکگشت*
(خودرهافنیایمنیونظافتبررسی)شهرسطحاتوبوسهایازبازرسیوبازدید*



صدوربرچسب سرویس مدارس

مدارسصدور کارت سرویس 



دو بازی آموزشی و فرهنگی با موضوع ترافیکیطراحی *
پیامهای فرهنگ شهروندیطراحی *
بسته های آموزشیطراحی *
اینفو گرافی در خصوص سرویس مدارسطراحی *
بروشورطراحی *
موشن گرافیکساخت *



هندسی و همسطح سازی جهت تردد عابرین پیاده و اصالح *
( تقاطع 2۰) در تقاطع های  سطح شهرمعلولین *
(مورد۴۰)تابلو پارکینگ ویژه نصب *
(مورد۷2)تابلو گذرگاه  نصب *
(  ایجاد رمپ مسیر ) پارک برای عبور معلولین 6بهسازی *



سازی و نصب عالئم و تجهیزات  ترافیکی و راهنماییایمن *



نوجوانانوکودکانفکریپرورشکانونوبندرعباسشهرداریهمکاری

دوجانبههمکاریزمینه هایبهنوجوانانوکودکانفکریپرورشکانونکارکنانومدیربانشستدربندرعباسشهردار
ازاستفادهبامی توانکهکردنداشارهشهردرکودکانمخصوصزیرساخت هایایجادراستایدرکودکحوزهدر

.برداشتاساسیگام هایکودکدوستدارشهرراستایدروکانونوشهرداریرویپیشفرصت های
اظهارتنشساینادامهدرنیزهرمزگاناستاننوجوانانوکودکانفکریپرورشکانونمدیرکلاحمدی،سلیمانیناهید
.استتقدیرقابلنوجوانانوکودکانفکریپرورشیکانونمجموعهباشهرداریهمکاری هایوتوجهات:کرد



برنامه های آتی شهرداری بندرعباس

تعامل با دیگر ارگانها و برگزاری برنامه های مشترک بیشتر*
ایجاد فرهنگسرای مادر و کودک*
تعمیر و نوسازی و زیبا سازی بوستان های سطح شهر*
دکانتجهیز بوستان ها با وسایل بازی جدید و موثر در جهت رشد عصبی کو*
فراهم آوردن امکاناتی برای تمامی کودکان و توجه به کودکان خاص*
اصالح مشکالت موجود در برخی پیاده روها با در نظرر گررفتن رفرت و آمرد*

کودکان
اناجرای برنامه های فرهنگی بیشتر و متناسب با نیاز کودکان و نوجوان*
مشارکت کودکان و نوجوانان و دعوت از هیئت های دانش آموزی برای بهرره*

.مندی از پیشنهادات و انتقادات و نیازهای آنان
گیرر، فضای سبز و زمین ورزشی محالت، پیاده روسازی، رفع نقراط آببهسازی *

... بهسازی بازار و
احداث مجموعه ها و زمین های ورزشی و بوستان های جدید در سطح شهر*
....و



:پیشنهادات

یاریمهماینمناسب،محیطدرکودکاننموورشدوپرورشاهمیتبهتوجهبا*
وستداردشهرعنوانبهبندرعباسشهرداریوطلبدمیرامسئولینودستگاههاتمام

کلیۀزحماتازقدردانیوتشکرضمنبندرعباساستانداریحمایتباکودک
کودکانهاینیازمندیومسائلبهبیشترتوجهبرایزمینهایندرفعالهایدستگاه
.باشدمیکودکدوستدارشهرباموثرارتباطوپیگیریخواهان

واقداماتانجامبرایاجراییهایدستگاهدردرخورومناسببودجهاختصاص*
کودکانحوزۀدرهافعالیت



با تشکر از توجه شما


