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  98 ماه آذر

  شهرداري بندرخمیر

  نتیجه بررسی  پیشنهاد
ی پیشنهاد به شوراي شهر براي راه اندازي گروه مشابه

  براي تبادل نظر با شورا
به شوراي اسالمی شهر منتقل می شود. در صورت صالحدید و 

  تصمیم شورا اجرایی خواهد شد.
با توجه به اینکه تاکنون بخش زیادي از این سرعن گیرها جمع   پالستیکی فرسوده جمع آوري شود سرعت گیرهاي

اوري شده ، علی اي حال به زودي مرحاه جدیدي از حذف این 
  سرعت گیرها اجرا خواهد شد.

من به 22برداشتن سرعت گیرهاي بتنی قبل از تقاطع جلو 
  با توجه به بسته شدن این تقاطع

به زودي سرعت گیرهاي موجود حذف و سرعت گیرهاي جدیذ 
  قبل از تقاطع جدید ایجاد خواهند شد

ضمن عذرخواهی بابت تاخیر در اتمام این معبر، در حال تکمیل   التوقف ادامه عملیات راه سازي جنوب نیروگاه برق کند
  مصالحه و بازگشایی معبر هستیم

اط دن غیرمعمول منهول هاي اداره آب در برخی نقباالآم
  شهر

  با اداره آب براي رفع این مشکل در حال مذاکره هستیم

 آژانس از دعوت با خمیر گردشگري شهر معرفی همایش
 خمیر و برگزار کشور و استان هاي هتل مدیران و ها

   گردشگري مقصد یک بعنوان

مانند حضور  حرکت هاي مشابه در ماه هاي اخیر انجام شده
فعالین گردشگري فضاي مجازي و اینستاگرام در کشور و 

همچنین برنامه حضور تورلیدرهاي برتر کشور در بندرخمیر که 
ظرف روزهاي آینده با همکاري سازمان گردشگري استان انجام 

  می شود.
 و فرودگاه و شهربندرعباس در خمیر هاي جاذبه تبلیغ

  وبزرگراهها ترمینال و قطار ایستگاه و ها اسکله
  این پیشنهاد در دستور کار قرار گرفت

رسیدگی به وضعیت نامطلوب حفاري هاي گاز در 
  محالت

هم اکنون تیم اصالح حفاري با بتن در حال فعالیت است. براي 
تسریع در کار مقرر شد ظرف روزهاي آینده، عملیات اصالح 

شود تا هرچه حفاري با آسفالت گرم در معابر بزرگتر نیز آغاز 
  سریعتر محالت به وضعیت عادي بازگردد.

ي چرا با وجود اینکه هنوز علمک گاز نصب نشده و حفار
  هاي فرعی باقی مانده، حفاري ها ترمیم می شوند

 با توجه به ایجاد زحمت فراوان براي شهروندان، انتطار تا زمان
نصب علمک براي شهرداري مقدور نیست. از طرفی به گونه اي 

الح حفاري صورت می کیرد تا گرفتن انشعاب فرعی با کمترین اص
  اتالف انجام شود.

بهسازي معبر هاي خاکی کوچه هاي ربروي دبیرستان 
  فردوسی در محله مسجد حمزه

  در دستور تیم عمرانی قرار گرفت و به زودي انجام خواهد شد.



  نتیجه بررسی  پیشنهاد
از  آبگرم از سنگ و گل و الي بعد يپاکسازي مسیر آبنما

  بارندگی
  به زودي انجام خواهد شد.

متاسفانه بدلیل عدم وجود تیم هاي عقیم کننده سگ در استان،   مشکل سگ هاي ولگرد
طرح شهرداري براي ساماندهی سگ هاي بالصاحب ناتمام مانده 
و نگهداري صرف آنها مشکل را به طور کامل حل نمی کند. سگ 

قیم شده و پس از واکسیناسیون در محالت رها شوند تا ها باید ع
مانع ورود سگ هاي جدید و غریبه به محالت شوند. عالوه بر 

 این، اخیرا برخی افراد خرابکار با شکستن درب پناهگاه سگ باعث
سگ شده اند که شهرداري به سرعت در  70فراري دادن حدود 

قانونی  برخورداسایی شده و حال جمع آوري است. این افراد شن
  با آنها صورت پذیرفته است.

 مشکل ریزش دیوار در کوچه خانه قدیمی صالح عالی در
  محله سلمان فارسی

  رسیدگی می شود

با کمک گرفتن از بولدوزر پیمانکار بلوار کمربندي، بخش زیادي   رسیدگی به سیل بندهاي خورهاي لشتغان
تشکر می  از مشکل حل شد. از مهندس مرادپور جهت همکاري

  گردد.
جهت کاشت نخل در بلوار از نخل هاي کوچک استفاده 

  شود
 2نخل هاي سفارش داده شده، نخل هاي جوان بوده و حداکثر 

  متر ارتفاع دارند.
  در دستور کار قرار گرفت.  پاکسازي پیست زمین فوتبال کندال از علف هاي هرز

 تسریع در اصالح حفاري بلوار مالسلیمان با توجه به
  پرترافیک بودن آن

است. سپس حفاري  ر حال حاضر جداول جدید در حال نصبد
عرضی گاز انجام شده و نهایتا ظرف هفته هاي آینده، روکش 

  آسفالت انجام خواهد شد.
  در حال انجام است.  آب پاشی روزمره حفاري بلوار مالسلیمان انجام شود

  انجام خواهد شد.  آب پاشی مستمر خیابان پروین
  با پلیس راهور در میان گذاشته خواهد شد.  رسیدگی به تخلف موتورسواران جوان

 متاسفانه هنوز کار قرارداد پیمانکار کامال تکمیل نشده. پس از  کند بودن ترانشه برداري بلوار کمربندي
  اتمام کار قرارداد، تعداد ماشین آالت بیشتر خواهد شد.

ایجاد دوربرگردان هاي اصولی، نیازمند تغییر شکل هندسی پیاده   تقاطعاستفاده از دوربرگردان ها به جاي 
روهاي اطراف و خیابان است که در بسیاري از معابر به راحتی 

  امکان پذیر نیست.
رفع این مشکل نیازمند هم اندیشی بیشتر و ورود حرکتی از سوي   مشکل نگهداري احشام توسط برخی منازل

  مردم است.
  به زودي انجام خواهد شد.  اشتی در ساحل کندالاحداث سرویس بهد

  بررسی خواهد شد.  مربندينیاز به سطل زباله در خیابان دفتر امام جمعه تا ک



  نتیجه بررسی  پیشنهاد
به دلیل تداخل طرح هادي کندال با طرح تفصیلی کنونی، در حال   دلیل توقف عملیات راهسازي جنوب پست برق کندال

  شهرسازي این قسمت هستیم.رفع مکشل طراحی و 
  اصالح این قسمت در دستور کار قرار دارد  آب گرفتگی خیابان جنب پالستیک فروشی امینی

  بررسی می شود  نصب دو عدد درب در غرب آرامستان
متولی واگذاري مسکن در شهرها وزارت مسکن و شهرسازي   رفع مشکل واگذاري زمین به جوانان

پیگیر این موضع است و نتایج به زودي است. شوراي شهر به جد 
  به استحضار شهروندان خواهد رسید.

  

  

  دیجد یفروش یماه بازار مکان نییتع : 1 موضوع مورد بحث

  ضمن قدردانی از مشارکت و همفکري شما شهروندان اندیشمند ، برآورد تحلیل نظرها و جانمایی نهایی به شرح زیر می باشد:

 بدلیل ارتباط ذاتی آنها با همنزدیک بودن بازار ماهی فروشی به ساحل حتی المقدور  -

 حتی المقدور فاصله مناسب از ساحل داشته باشد تا موضوع آالیندگی به حداقل برسد -

 لحاظ کردن موارد بهداشتی و محیط زیستی  -

 نداشتن دسترسی مناسب و دور افتاده نبودن هم از نظر ماهی فروشان و هم از نظر مشتریا -

 مکان جدید از پهنه هاي مسکونی فاصله مناسب داشته باشد -

 امکان توسعه و افزودن بازار سبزي فروشی و میوه فروشی و رستوران هاي دریایی را داشته باشد -

 چاه فاضالب مناسب و اصولی داشته باشد -

 غرفه ها مستقل بوده و داراي فضاي مشترك حداقلی باشند. -

 نگهداري مناسب وجود تهویه و وسایل سرمایشی و -

  تصمیم نهایی:

با توجه به موارد فوق، زمینی در شمال اداره دریابانی در بلوار مالسلیمان به این امر اختصاص یافت که تا 
  فوق را در بر می گیرد.  شرایطحد زیادي 

  

  

  

  

  



  : 2موضوع مورد بحث 

  محالت زباله آوري جمع براي جایگزین پیشنهادهاي و محالت در زباله مخازن گذاشتن خصوص نظرات در

ضمن قدردانی از مشارکت و همفکري شما شهروندان اندیشمند ، برآورد تحلیل نظرها و جانمایی نهایی به 
  شرح زیر می باشد:

 خت سطل هاي ارزان قیمت و ساده و مخصوص هرخانهسا -

 ساخت از جنس فایبرگالس -

 به صورت مشارکتی با شهروندان و شهرداري خریداري شود -

 الگوهاي عملی و فرهنگ سازي انجام شودباید  -

 انتخاب یک محله به عنوان پایلوت -

 وجود نظم مستمر در زمان جمع آوري زباله -

 بیشتر شدن زمان جمع آوریه زباله -

 تفکیک زباله هاي تر و خشک توسط خانه ها -

 ماشین هاي زباله با دقت و تامل بیشتر زباله ها را جمع کنند -

 تنظیف بهتر سطل هاي زبالهمجهز بودن پاکبانان براي  -

  

  تصمیم نهایی:

مقرر گردید طرح نصب سطل هاي زباله اختصاصی هر خانه به صورت مشارکتی بین مالک و شهرداري در یک 
محله به صورت پایلوت و نمونه اجرا شود و سطل هاي زباله بزرگ در آن محله حذف شود. اولویت با محالتی 

  براي مشارکت در این طرح داشته باشند.است که بتوانند هماهنگی بیشتري 

  

  

  : ایده هاي موجود در خصوص تفرجگاه ساحلی در کندال3موضوع مورد بحث 

ضمن قدردانی از مشارکت و همفکري شما شهروندان اندیشمند ، برآورد تحلیل نظرها و جانمایی نهایی به 
  شرح زیر می باشد:

 کاري در طبیعت ساحل ایجاد فضاهایی مناسب براي نشستن با کمترین دست -



 وجود چندین برج نور -

 بکر بودن ساحل حفظ شود -

 و یا ورزش هاي هیجانی مانند نینجا بابادك و بازي هاي ساحلیبرگزاري مسابقاتی مانند  -

 کنترل و مدیریت رشد حرا در سواحل -

 تعیین مکانی با شنا و آب درمانی -

 ایجاد فضاي بازي کودکان با استفاده از ماسه ساحل -

 ل هاب فرعی از دریا و بهره برداري تفریحی از آنهاکانا ایجاد -

 توجه به فرهنگ بومی مردم جنوب در طراحی -

  

  : ایده ها در مورد بام خمیر و پارك کوهستانی4موضوع مورد بحث 

 تفکیک محوطه بام به تعداد شهرستان هاي استان و نصب المان هاي هر شهرستان -

 عدم اخذ هزینه ورودي -

 کوهستانیایجاد باغ  -

 ایجاد یک سالن اجتماعات شیشه اي -

 ساخت بادگیري بزرگ و بهره برداري به عنوان کافه یا رستوران -

 ساخت آبشخور نمادین در بام خمیر -

 ایجاد فضاي پلکانی جذاب  -

 در نظر گرفتن آبشار و آبنما -

 ایجاد فضایی براي ستاره نگري و یا پپرنده نگري با استفاده از دوربین هاي مخصوص -

 ستفاده زا لوله هاي قطره اي براي سرسبز نمودن تپه هاي اطرافا -

 شیب جاده دسترسی مناسب باشد -

  

  تصمیم نهایی:

، موارد پیشنهادي به اطالع طراحان دو مجموعه رسانده شده و تا حد امکان انجام 4و  3در موضوعات 
  خواهد شد.


