ــﺮداری
ــﭙﺎه و ﺷﻬـ
ــﺎری ﺳـ
ﻫﻤﮑـ
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﺤﻼت
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻋﺒﺎس اﻣﯿﻨﯽزاده ﺷﻬﺮدار ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس
در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺳﭙﺎه اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع(
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺳﭙﺎه و ﺷﻬﺮداری ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮﺑﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ.

در

زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی

ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ،

ﻋﻤﺮاﻧﯽ،

رﻓﺎﻫﯽ

و

ﺷﻬـﺮدار ﺑﻨـﺪر ﻋﺒـﺎس اﻓـﺰود :اﯾـﻦ ﻧﺸﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽﺳـﺎزی
ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ،ﻣﻌﺎوﻧﺎن و
ﻣﺴﺌﻮﻻن دو ﻧﻬﺎد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
اﻣﯿﻨﯽ زاده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﻄﻦ ﻣﺤﻼت اراﺋﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،اداﻣﻪ داد :ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﺪﻣﺎتدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺎدی ﺑﺎ
اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮدار ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺸﮑﻼت روز
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻋﻤﻠﮑﺮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻧﺠﺎم ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮ اﯾﻦ
ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ
و ﺳﭙﺎه ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻧﺒﺎل ﺷﻮد.
ﺷﻬﺮدار ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﺿﺎﻓﻪ اﻓﺰود :ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺴﯿﺞ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮداری و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ در
ﻣﺤﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ورزﺷﯽ و ﻣﺪﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺷﻬﺮداری ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ

ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺳﭙﺎه اﻣﺎم ﺳﺠﺎد )ع( ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در
ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
اﺑﺎذر ﺳﺎﻻری ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه اﻣﺎم ﺳﺠﺎد )ع( اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﯿﺰ در
اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮک زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺷﻬﺮداری
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه اﻣﺎم ﺳﺠﺎد )ع( اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮداری
و ﺳﭙﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ دﻏﺪﻏﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارﻧﺪ،
اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ و واﻗﻌﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﺳﺎﻻری ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺛﻤﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﻣﺤﻼت
در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ:
ﺳﭙﺎه در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻌﺪ از ﺳﯿﻞ ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﭘﯿﺸﺘﺎز اﺳﺖ و در
ﺑﺤﺚ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﺣﺎل ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ
اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻼت و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺳﭙﺎه و
ﺷﻬﺮداری در اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

