
نشریه الکترونیک داخلی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس

عباس امینی زاده، شهردار بندرعباس:
امروزه شاهد تغییر نوع نگاه و مطالبات 
شهروندان در بخش های فرهنگی هستیم

ــوع  ــر ن ــروزه شــاهد تغیی ــرد: ام ــح ک ــاس تصری شــهردار بندرعب
ــات شــهروندان در بخش هــای فرهنگــی هســتیم  ــگاه و مطالب ن
و دلیــل آن، تأثیرگــذاری پیشــرفت تکنولــوژی و ابزارهــای 
ــن  ــد در ای ــای جدی ــروز کارکرده ــانی و ب ــی و اطالع رس تبلیغات

حــوزه اســت.
عبــاس امینــی زاده افــزود: اگــر در بخش هــای مختلــف کشــور 
بررســی صــورت بگیــرد، تهاجــم فرهنگــی در الیه هــای مختلــف 
بــه چشــم می خــورد و ایــن مســئله نیازمنــد عکس العمــل 
ــدرت  ــد از ق ــز بای ــور نی ــن منظ ــرای ای ــه ب ــت ک ــی اس فرهنگ

فرهنگــی برخــوردار باشــیم.
ــای  ــور اعض ــندی از حض ــراز خرس ــا اب ــاس ب ــهردار بندرعب ش
ــن مســئله را باعــث  ورزشــی و فرهنگــی در شــورای پنجــم، ای
ــت  ــهرداری دانس ــوزه در ش ــن ح ــائل ای ــرفت مس ــد و پیش رش
و ادامــه داد: اگــر در اقدامــات مختلــف عمرانــی، سیاســی، 
ــه مســئله فرهنــگ  ــدام دیگــری ب اجتماعــی، ورزشــی و هــر اق

ــد. ــت نمی آی ــواه بدس ــه دلخ ــود، نتیج ــه نش توج
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مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی و ورزشــی شــهرداری بندرعبــاس 
در ایــن نشســت بیــان کــرد: شــورای اســالمی شــهر بندرعبــاس 
معیــار و برنامــه ریــزی هــای الزم را در جهــت ارزیابــی ســازمان 
فرهنگــی ورزشــی مشــخص و تصویــب کنــد تــا مــا بــر اســاس 
همــان معیارهــا حرکتــی رو بــه جلــو داشــته باشــیم و مــا بــرای 

بهبــود کار خــود از ارزیابــی اســتقبال خواهیــم کــرد.
ــه  ــا ب ــه ه ــت بودج ــه داد: هدای ــش ادام ــدی جهانبخ محمدمه
ســمت ایــن ســازمان بایــد انجــام مــی شــود و عــدم بــه موقــع 
ــازمان  ــن س ــکالت ای ــر مش ــز از دیگ ــارات نی ــاص اعتب اختص

اســت.
جهانبخــش بــا بیــان اینکــه اکنــون حــدود ۳۰ نیــرو کــم داریــم، 
ــورت  ــم و در ص ــرده ای ــاده ک ــی را آم ــای قرآن ــرح ه ــزود: ط اف
جلــب نظــر کمیســیون فرهنگــی در صحــن شــورا آن هــا را ارائــه 

خواهیــم کــرد.
وی در ادامــه بــه بیــان عملکــرد مختلــف ایــن ســازمان از ســال 

۹۳ تــا کنــون در زمینــه هــای مختلــف پرداخــت
ادامه در صفحه 2

ــت  ــن نشس ــاس در ای ــهر بندرعب ــالمی ش ــورای اس ــس ش رئی
اظهــار کــرد: ایجــاد تــوازن در فعالیت هــای ورزشــی و فرهنگــی 
ــک  ــده ای نزدی ــی رود در آین ــار م ــه انتظ ــت ک ــی اس از اقدامات
توســط ســازمان فرهنگــی ورزشــی بندرعبــاس بــه شــکل 
ــت پیشکســوتان و  ــری شــود، اســتفاده از ظرفی ــری پیگی جدی ت
صاحبــان فکــر، اندیشــه و تجربــه در قالــب کارگروهــی تخصصی 
می توانــد نقــش مهمــی در ارتقــاء ســطح کیفیــت خدمــات 

ــد. ــا کن ــازمان ایف ــن س ــی ای ــی و ورزش فرهنگ
ــا  ــی ب ــتعدادیابی ورزش ــای اس ــاد پایگاه ه ــار ایج ــالم باوق اس
ــن  ــدارس و محــالت و همچنی ــرورش در م همــکاری آموزش وپ
تمرکــز بــر گروه هــای پایــه ای را راهــی مناســب بــرای ترســیم 
افــزود:  و  دانســت  اســتان  ورزش  در  روشــن  چشــم اندازی 
آموزش هــای  و  هنــری  فرهنگــی،  کالس هــای  برگــزاری 
ــوردار  ــم برخ ــالت ک ــوص در دل مح ــگان به خص ــی رای مهارت
می توانــد گامــی مؤثــر در جهــت بالندگــی فرهنگــی شــهر 

ــد. ــاس باش بندرعب
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اسالم باوقار، رئیس شورای شهر بندرعباس:
عملکرد سازمان فرهنگی و ورزشی در ورود 
به دل محالت بسیار خوب و قابل تقدیر است

 مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس:
سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس 
سابقه اجرای ۲۶۶ برنامه در یک سال را نیز دارد

پیش شماره اول/ مهرماه ۹6

چشم انداز چهارساله سازمان فرهنگی 
ورزشی شهرداری بندرعباس ترسیم شد
ــا حضــور در صحــن شــورای اســالمی  ــاس ب مســئولین ســازمان فرهنگــی و ورزشــی شــهرداری بندرعب
شــهر بندرعبــاس بــه ارائــه عملکــرد و برنامــه هــای ایــن ســازمان پرداختنــد و اعضــای شــورای اســالمی 

شــهر نیــز ایــن برنامــه هــا را مــورد ارزیابــی و راهبــرد قــرار دادنــد.
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ادامه از صفحه یک
امینــی زاده در ادامــه ســخنانش از ایجــاد کارگــروه فرهنگــی و 
ورزشــی بــه منظــور اســتفاده از فکــر و ایــده شــهروندان و نخبــگان 
ــار  ــروه در چه ــن کارگ ــت: تشــکیل ای ــر داد و گف ــن عرصــه خب ای
محــور فرهنگــی و دینــی، اجتماعــی، هنــری و ورزشــی در دســتور 

ــه اســت. ــرار گرفت کار ق
ــه توســعه مســائل فرهنگــی  ــا ب ــگاه م ــر اینکــه ن ــد ب ــا تأکی وی ب
ــه  ــه مســاجد ب ــرد: توجــه ب ــح ک ــن اســت، تصری ــت دی ــا محوری ب
ــای  ــر از رویکرده ــی دیگ ــالب، یک ــی انق ــای اصل ــوان پایگاه ه عن
ــت  ــای الزم جه ــتا فعالیت ه ــن راس ــه در ای ــت ک ــهرداری اس ش

ــود. ــام می ش ــش انج ــن بخ ــتر ای ــه بیش ــت هرچ تقوی
شــهردار بندرعبــاس اضافــه کــرد: فعالیت هــای فرهنگــی متولیــان 
ــایرین  ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ــفانه ب ــه متأس ــم دارد ک ــری ه دیگ
تــالش چندانــی در ایــن حــوزه ندارنــد، ســطح توقعــات از شــهرداری 
بــاال رفتــه و در برخــی مــوارد شــهرداری محکــوم بــه کــم کاری نیــز 

شــده اســت.
ایــن مقــام مســئول بیــان کــرد: در بخــش هنــری نیــز تفاهم نامــه 
ــن  ــد و بدی ــا ش ــته امض ــال گذش ــش س ــای نمای ــاخت پالتوه س

ــو ســاخته و بهســازی شــد. ــب نخســتین پالت ترتی

ــی،  ــائل فرهنگ ــهرداری در مس ــگاه ش ــه ن ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
زیرســاخت محــور اســت، افــزود: بیــش از دو برابــر بودجــه ســازمان 
زیرســاخت های  حــوزه  در  شــهرداری  ورزشــی،  و  فرهنگــی 
فرهنگــی و ورزشــی هزینــه کــرده و نتایــج ایــن اقدامــات را 

ــرد. ــاهده ک ــالت مش ــام مح ــوان در تم می ت
ــون در  ــه اکن ــردی ک ــه رویک ــان اینک ــا بی ــاس ب ــهردار بندرعب ش
ــه  ــه ای ب ــه تیم هــای حرف ــن اســت ک ــم شــده، ای کل کشــور حاک
ــن  ــر همی ــرد: اگ ــان ک ــوند، خاطرنش ــذار می ش ــهرداری ها واگ ش
امــروز شــخص و یــا نهــادی حاضــر بــه تقبــل هزینه هــای 
تیمــداری حرفــه ای و مدیریــت بلنــد مــدت آنهــا باشــد، حاضــر بــه 
ــداری  ــیر تیم ــت در مس ــا حرک ــتیم ام ــا هس ــن تیم ه ــذاری ای واگ

ــدت اســت. ــد م ــد بلن ــق دی ــد اف ــه ای نیازمن حرف
امینــی زاده در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه فعالیت هــای 
شــهرداری در عرصــه فرهنگــی شــهروندی اشــاره و اظهــار کــرد: 
احــداث ســالن های چنــد منظــوره در محــالت شــهر در دســتور کار 
ــا بدیــن ترتیــب عــالوه بــر برخــورداری  شــهرداری قــرار گرفتــه ت
بانــوان از فضــای مناســب، در فصــول گــرم نیــز بتــوان بــه رونــق 

ــرد. ورزش شــهروندی کمــک ک
ــی  ــالن ورزش ــتین س ــاخت نخس ــتا، س ــن راس ــه داد: در ای وی ادام
چنــد منظــوره در محلــه الشــهدا از ســال قبــل آغــاز شــده و مراحــل 

ــد. ــی می کن ــی را ط پایان

ادامه از صفحه یک
ــاس  ــی بندرعب ــی و ورزش ــازمان فرهنگ ــه داد:  از س ــار ادام باوق
ــای  ــاری از زمین ه ــده آم ــام آین ــاه تم ــک م ــرف ی ــار دارم ظ انتظ
واقــع در محــالت و افــرادی کــه زمیــن را در اختیــار دارنــد تهیــه و 
در اختیــار شــورا قــرار دهــد و ســریعًا وضعیتشــان را تعییــن تکلیــف 
ــازی  ــد و نی ــردم باش ــار م ــد در اختی ــی بای ــای ورزش ــد؛ زمین ه کن

ــار فــردی خــاص قــرار بگیــرد. نیســت کــه در اختی

ــی و  ــازمان فرهنگ ــرد س ــاس عملک ــهر بندرعب ــورای ش ــس ش رئی
ــیار  ــه دل محــالت را بس ــاس در خصــوص ورود ب ورزشــی بندرعب
ــازمان  ــن س ــرد: ای ــان ک ــرد و بی ــالم ک ــر اع ــوب و قابل تقدی خ
ــد  ــه بای ــم دارد ک ــی ه ــری ضعف های ــاد دیگ ــر نه ــون ه همچ
برطــرف شــده و در جهــت خدمــت بــه مــردم گام هــای جدی تــری 

ــود. ــته ش برداش

ادامه از صفحه یک
ــا  ــکاری ب ــر هم ــالوه ب ــازمان عـــــ ــن س ــزود: ای ــش اف جهانبخ
ــال  ــک س ــه در ی ــرای 266 برنام ــابقه اج ــر، س ــای دیگ ــاد ه نه
ــدس،  ــاع مق ــی، دف ــای قرآن ــت ه ــه فعالی ــز دارد و در زمین را نی
ــا  ــا، جشــنواره ه ــش ه ــی، همای ــوزش همگان ــار و شــهادت، آم ایث
ــق  ــهروندی در مناط ــهروندی، ورزش ش ــی ش ــا، فرهنگ و المپیاده

ــت. ــته اس ــت داش ــاس فعالی ــف بندرعب مختل

ــاس  ــهرداری بندرعب ــی ش ــی و ورزش ــازمان فرهنگ ــل س مدیرعام
ــتر  ــور در بیش ــوی مح ــرد معن ــازمان رویک ــن س ــرد: ای ــح ک تصری
مــوارد داشــته اســت و اگــر قــرار بــود برنامــه هــای ایــن ســازمان 
ــازمان  ــن س ــه ای ــه ب ــه اختصــاص یافت ــر باشــد بودج ــاپ بن ــا چ ب
بایــد کاهــش میافــت امــا در برخــی مــوارد هنرمنــد یــا ورزشــکاری 

تنهــا درخواســت چــاپ بنــر را دارد کــه بــرای حمایــت از وی ایــن 
ــم. کار را صــورت مــی دهی

وی خاطرنشــان کــرد: کاهــش هزینه هــا را در پیش گرفته ایــم 
و  کرده ایــم  محــور  محلــه  را  جشــن ها  راســتا  همیــن  در  و 
ــف  ــازمان تکلی ــن س ــه ای ــی ب ــه مســئولیت های اجتماع باوجوداینک
نشــده اســت، از ســال گذشــته فعالیت هــای اجتماعــی ایــن ســازمان 
ــددی در  ــی متع ــای اجتماع ــم و فعالیت ه ــترش داده ای ــز گس را نی
ــال  ــهروندان در ح ــارکت ش ــا مش ــاس ب ــف بندرعب ــالت مختل مح

ــت. ــن اس ــورت گرفت ص
ســازمان  فرهنگــی  فعالیت هــای  کــرد:  تصریــح  جهانبخــش 
ــتقیم و  ــاس به صــورت مس ــهرداری بندرعب ــی و ورزشــی ش فرهنگ
غیرمســتقیم در حــال انجــام اســت و از طریــق فضــای مجــازی نیــز 
ــای  ــن فعالیت ه ــرده اســت و همچنی ــی ک ــی را اجرای ــور فرهنگ ام
پژوهشــی ایــن ســازمان در ســرای محــالت و فرهنگســراها هــم در 

ــه اســت. محــالت مختلــف شــهر صــورت گرفت
وی اضافــه کــرد: تعامــل بــا انجمــن هــای هنــری از دیگــر اقدامات 
ــا در  انجــام شــده ایــن ســازمان اســت و هرگونــه مکاتباتــی کــه ب
ایــن جهــت بــا اداره کل فرهنــگ و ارشــاد داشــته ایــم نگاهــی بــه 
همــکاری از آن ســو نبــوده اســت و مــا نمــی توانیــم در ایــن زمینــه 
دخالــت کنیــم زیــرا انجمــن هــای هنــری وابســته ارشــاد هســتند 
ــری  ــای هن ــن ه ــا و انجم ــروه ه ــم و از گ ــازه ورود نداری ــا اج و م
درخواســت کــرده ایــم بــرای درخواســت همــکاری از طریــق اداره 

کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی مکاتبــه کننــد.
جهانبخــش بــا بیــان اینکــه بودجــه ایــن ســازمان بــرای تیــم هــای 
ورزشــی مشــخص شــده و اعــالم شــده اســت، ابــراز کــرد: باشــگاه 
ورزشــی شــهرداری بندرعبــاس نیــز مجــوزش را گرفتــه اســت و در 

تالشــیم بــه زودی از آن بهــره بــرداری کنیــم.
ــن  ــوص زمی ــه در خص ــماعیل بواش ــوال اس ــه س ــخ ب وی در پاس

ورزشــی وحــدت، اظهــار کــرد: درخصــوص زمیــن ورزشــی وحــدت 
بایــد بگویــم ایــن زمیــن ورزشــی توســط اداره کل ورزش و جوانــان 

چــون نیــرو نداشــت بــه شــهرداری واگــذار شــده اســت.
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: تعطیلــی مدرســه فوتبــال شــهرداری 
ــت  ــر مدیری ــن و تغیی ــن چم ــی زمی ــل جابجای ــه دلی ــاس ب بندرعب
ــت  ــث امنی ــکالتی در بح ــز مش ــراها نی ــت و فرهنگس ــوده اس ب

ــم. ــرده ای ــی ک ــت امنای ــت آن را هیئ ــا هدای ــه م ــتند ک داش
ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــو ش ــر عض ــوال دیگ ــه س ــخ ب وی در پاس
ــاس  ــی شــهر بندرعب ــط خواهرخواندگ ــاس درخصــوص رواب بندرعب
ــوزه  ــت در ح ــن فعالی ــرد: ای ــان ک ــان، بی ــهرهای جه ــر ش ــا دیگ ب

ــت. ــی نیس ــی و ورزش ــازمان فرهنگ س
جهانبخــش افــزود: حــوزه فرهنــگ شــهروندی مدتــی در اختیــارات 
ســازمان فرهنگــی و ورزشــی نبــود کــه اکنــون آن هــا را در حــال 
ــی را  ــن مصنوع ــای چم ــن ه ــترش زمی ــتیم و گس ــری هس پیگی

پیگیــر بــوده ایــم.
وی افــزود: مــا بــا انجمــن هــای هنــری مشــکلی نداریــم و زمانــی 
کــه برخــی ســخنان از ســوی انجمــن هنرهــای نمایشــی  مطــرح 
شــد همــه کارکنــان ایــن ســازمان در شــوک بودنــد در صورتــی کــه 
لیســت خدمــات ایــن ســازمان بــه آن انجمــن بیــش از دو صفحــه 
ــن  ــواب ای ــه ج ــتیم ک ــا هس ــکایت از آن ه ــال ش ــه دنب ــوده و ب ب

اتهامــات را بدهنــد.
ــاس  ــهرداری بندرعب ــی ش ــی و ورزش ــازمان فرهنگ ــل س مدیرعام
ــی  ــور حمایت ــن ام ــدام از ای ــچ ک ــنامه هی ــاس اساس ــر اس ــت: ب گف
بــه ایــن ســازمان محــول نشــده اســت ولــی بــا وجــود ایــن کمــک 
هــا بــه انجمــن هــای هنــری بــاز هــم بــا برخــی کــم لطفــی هــا 

مواجــه ایــم.

عباس امینی زاده، شهردار بندرعباس:
امروزه شاهد تغییر نوع نگاه و مطالبات شهروندان در بخش های فرهنگی هستیم

مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس:
سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس سابقه اجرای ۲۶۶ برنامه در یک سال را نیز دارد

اسالم باوقار، رئیس شورای شهر بندرعباس:
عـملـکرد سازمان فرهنگی و ورزشی بندرعباس

 در ورود بـه دل مــحالت بسـیار خوب و قــابل تـــقدیر است
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رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر بندرعباس:
ارتقا فرهنگ در توسعه تمامی بخشهای جامعه تأثیر گذار است

ــان  ــاس بی رئیــس کمیســیون فرهنگــی شــورای اســالمی شــهر بندرعب
ــر گــذار  ــه تأثی ــا فرهنــگ در توســعه تمامــی بخشــهای جامع کــرد: ارتق
اســت و بایــد همــه مســئولین در راســتای اعتــالی ایــن فرهنــگ اهتمــام 

ــژه ای داشــته باشــند. وی
ــای  ــر بن ــازی زی ــگ س ــت: فرهن ــری گف ــد عام ــالم احم ــت االس حج
توســعه در شــهر اســت وارتقــای فرهنــگ در شــهر بندرعبــاس یکــی از 

ــت. ــم اس ــورای پنج ــی و ش ــیون فرهنگ ــم کمیس ــث مه مباح
ــرای مشــارکت  وی در ادامــه تأکیــد کــرد: بایــد زیرســاخت هــای الزم ب
مــردم در راســتای توســعه و پیشــرفت در جامعــه ایجــاد شــود و مدیریــت 
شــهری بــه عنــوان نهــاد خدمــت رســان در شــهر وظیفــه فرهنگــی خــود 

را بــه نحــو احســن انجــام دهــد.
رئیــس کمیســیون فرهنگــی شــورای اســالمی شــهر بندرعبــاس افــزود: 
برگــزاری برنامــه هــای فرهنگــی و اجتماعــی در محــالت و ارائــه 
راهکارهــای موثــر بــرای ارتقــای فرهنــگ شــهروندی از ماموریــت هــای 

کمیســیون فرهنگــی اســت.
ــه فرهنــگ ایجــاد  ــدی در زمین ــد تحــول و حرکــت جدی وی گفــت : بای
شــود تــا بــا همدلــی و تعامــل بتــوان برنامــه خــوب و دقیقــی در محــالت 

برگــزار کــرد.

حجــت االســالم عامــری بیــان کــرد: 
ــی  ــری م ــر و همفک ــادل نظ ــا تب ب
توانیــم چشــم انــدازی بــرای برنامــه 
ــی  ــای فرهنگــی، اجتماعــی و دین ه
ــعه  ــاهد توس ــا ش ــم ت ــف کنی تعری
فرهنگــی  کارهــای  پیشــرفت  و 

ــیم. ــالت باش مح
 وی ابــراز کــرد: ســازمان فرهنگــی، ورزشــی و اجتماعــی از ســه بخــش 
فرهنگــی، ورزشــی و اجتماعــی تشــکیل شــده اســت و درزمینــه بودجــه 
ایــن ســازمان، بایــد عدالــت رعایــت شــود و بودجــه بــه هــر ســه بخــش 

بــه صــورت مســاوی تخصیــص داده شــود.
حجــت االســالم عامــری در ادامــه تصریــح کــرد: پیشــنهاد مــی شــود بــا 
همــکاری حــوزه هــای علمیــه بنیــاد قرآنــی انقالبــی راه انــدازی شــود و 
ــاس برگــزار  ــادواره ای در شــأن شــهدای شــهرداری بندرعب ــن ی همچنی

شــود و از مدافعیــن حــرم تقدیــر و تشــکر شــود.
ــاز اســت  ــا نی ــواده ه ــی خان ــرد: در خصــوص مســائل تربیت ــان ک وی بی
مشــاوره خانــواده بــا رویکــرد مذهبــی، اســالمی  بــا اســتفاده از ظرفیتهای 

موجــود در شــهر بندرعبــاس دایــر شــود.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس :
تقویت تیم های ورزشی محالت

 باید در دستور کار سازمان فرهنگی و ورزشی قرار گیرد
نایــب رئیــس شــورای اســالمی شــهر بندرعبــاس بیــان کــرد: تقویــت تیم 
هــای ورزشــی محــالت بایــد در دســتور کار ســازمان فرهنگــی و ورزشــی 

ــرار گیرد. ق
فیصــل دانــش خاطرنشــان کــرد: شــهرداری نبایــد بــه ورزش حرفــه ای 

بپــردازد و ســازمان ورزش و جوانــان متولــی ایــن امــر اســت.
ــه  ــد ک ــال کن ــی را دنب ــد ورزش همگان ــرد: شــهرداری بای ــه ک وی اضاف
تمــام اقشــار جامعــه درگیــر شــوند و البتــه ایــن مــوارد در گــزارش هــای 
ســازمان فرهنگــی ورزشــی مشــهود بــود و ایــن نکتــه ی مثبتــی اســت.

دانــش افــزود: بــا توجــه بــه ایــن کــه شــهرداری در حــال حاضــر دچــار 
ــرر  ــد مق ــد در موع ــی توان ــنل را نم ــوق پرس ــت و حق ــی اس ــران مال بح
ــده، بنــده  پرداخــت کنــد و برخــی از پــروژه هــای عمرانــی آن راکــد مان
فکــر مــی کنــم معقــول نیســت پــول شــهرداری را صــرف ورزش حرفــه 
ای کنیــم کــه بعضــا ایــن ورزش حرفــه ای هــم نســنجیده انتخــاب مــی 

شــود.

ــی  ــرد: در گزارش ــح ک وی تصری
ــه داده شــد، ورزش را مســاوی  ک
ــا فوتبــال دیــدم؛ فوتبــال یکــی  ب
از ورزش هایــی اســت کــه عمــوم 
ــن در  ــد؛ لک ــت دارن ــردم دوس م
ــی  ــز م ــا نی ــته ه ــی از رش بعض

توانیــم ورود کنیــم کــه ورزش هــای پایــه هســتند و هزینــه ی آن چنانــی 
را الزم ندارنــد، نظیــر دو میدانــی و بــه ویــژه شــنا کــه در کنــار ظرفیــت 

ــا مطــرح اســت. دری
ــد  ــز نبای ــه ای نی ــه ورزش حرف ــت: البت ــهر گف ــورای ش ــو ش ــن عض ای
مغفــول بمانــد، منتهــا ایــن مســاله بــا کمــک اســتاندار و نماینــدگان مردم 
در مجلــس، بــا عنایــت بــه بهــره گیــری از صنایــع غــرب قابــل دنبــال 
ــوده مــی کننــد بایــد  شــدن اســت؛ همــان طــور کــه صنایــع، هــوا را آل

ــه ســالمت جامعــه نیــز پاســخگو باشــند. نســبت ب

رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک شورای شهر بندرعباس :
سازمان های زیر مجموعه شهرداری براساس وظایف  قانونی خود به دنبال 

درآمدزایی بروند تا شاهد موازی کاری در زمینه فرهنگی نباشیم
ــهر  ــورای ش ــک ش ــل و ترافی ــل ونق ــران، حم ــیون عم ــس کمیس رئی
ــی  ــازمان فرهنگ ــف س ــرد: تکلی ــان ک ــت بی ــن نشس ــاس در ای بندرعب
ــام  ــیر از تم ــن مس ــت و در ای ــهروندی اس ــگ ش ــاء فرهن ــی ارتق ورزش
ظرفیتهــای فرهنگــی، هنــری، اجتماعــی و مذهبــی بایــد اســتفاده شــود.

ــهر  ــادی در ش ــی زی ــتگاههای فرهنگ ــزود: دس ــش اف ــوش جهانبخ کیان
ــار  ــت و اعتب ــی اس ــا کار فرهنگ ــه آنه ــواًل وظیف ــه اص ــد ک ــود دارن وج
ــفانه در  ــی متأس ــد ول ــی کنن ــت م ــی دریاف ــرای کار فرهنگ مشــخصی ب

ــدارد. ــود ن ــویی وج ــی همس ــای فرهنگ ــه کاره زمین
جهانبخــش بیــان کــرد: در بودجــه ســال ۹۷ ســازمان فرهنگــی ورزشــی 
بایــد تغییــر رویکــرد اساســی در حــوزه تیمــداری حرفــه ای داشــته باشــیم.

وی ادامــه داد: تیمــداری حرفــه ای خــوب اســت و بایــد بــه ســمتی برویــم 
کــه تعلــق خاطــر مــردم نســبت بــه باشــگاه شــهرداری، کــه همــان تغییــر 
نــام باشــگاه، بنــام باشــگاه شــهر بندرعبــاس بــود و بــه شــکل مناســبتری 

دنبــال شــود.
رئیــس کمیســیون عمــران شــورای اســالمی شــهر بندرعبــاس در ادامــه 
ــه  ــح شــاهد قطــع وابســتگی هزین ــزی صحی ــه ری ــا برنام ــد ب گفــت: بای

ــه ای باشــیم. ــی باشــگاه شــهرداری در تیمــداری حرف هــای مال

جهانبخــش تصریــح کــرد: بــا 
ــی  ــه ورزش عامل ــه اینک ــه ب توج
بــرای  اتحــاد ملــی و انســجام 
ــه ای  ــوده و ورزش حرف ــه ب جامع
ــر ســاختها  ــل نداشــتن زی ــه دلی ب
ــدم  ــی ع ــرایط الزم و از طرف و ش
تعلــق خاطــر صنایــع و رفتارهــای 
ــا  ــون و ی ــال قان ــه در قب چندگان
تغییرهای ســلیقه ای در هرمزگان، 
بــه  متاســفانه صنایــع اســتان 

کمــک ورزش نیامــده و ســهم اســتان از صنایــع تنهــا آلودگــی آن اســت.
ــه اینکــه ســازمان  ــا اشــاره ب وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ب
ــای  ــت ه ــرک فعالی ــور مح ــوان موت ــهرداری بعن ــی ش ــی ورزش فرهنگ
فرهنگــی شــهرداری درحــوزه هــای مختلــف محســوب مــی شــود، خاطــر 
نشــان کــرد: ســازمان هــای زیــر مجموعــه شــهرداری براســاس وظایــف  
ــوازی کاری در  ــا شــاهد م ــد ت ــی برون ــال درآمدزای ــه دنب ــی خــود ب قانون

زمینــه فرهنگــی نباشــیم.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورا :
رسالت اصلی سازمان ارتقا فرهنگ 

شهروندی و ایجاد نشاط است

رئیس کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات شهری شورا:

انتظار می رود برای بانوان نیز 
فعالیت های ویژه در نظر گرفته شود

نایب رئیس کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات شهری شورا:

با وجود کبود بودجه فعالیت های سازمان 
ادامه داشته است

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا:

به تولید محتوا در بحث آموزش همگانی 
در محالت باید توجه ویژه ای شود

نایب رئیــس کمیســیون فرهنگــی شــورای اســالمی 
ــازمان  ــی س ــالت اصل ــرد: رس ــان ک ــاس بی ــهر بندرعب ش
فرهنگــی و ورزشــی ارتقــا فرهنــگ شــهروندی و ایجــاد 

نشــاط اســت.
فاطمــه جــراره گفــت: بایــد تعامــالت فرهنگــی افزایــش 
یابــد و بــا تصمیمــات جمعــی تصمیمــات بهتــری صــورت 
ــه  ــبت ب ــاس نس ــی در بندرعب ــای فرهنگ ــرد و ارتق گی

گذشــته صــورت گیــرد.

ــالمت  ــت، س ــیون بهداش ــس کمیس ــش رئی ــه آرام فرزان
ــاس  ــات شــهری شــورای اســالمی شــهر بندرعب و خدم
گفــت: برنامــه ریــزی هایــی مختلفــی در ایــن ســازمان 
ــوان  ــرای بان ــی رود ب ــه اســت و انتظــار م صــورت گرفت

ــه شــود. ــژه در نظــر گرفت ــز فعالیــت هــای وی نی

ــات  ــالمت و خدم ــت، س ــیون بهداش ــس کمیس ــب رئی نای
ــرد:  ــان ک ــاس بی ــهر بندرعب ــورای اســالمی ش شــهری ش
جهانبخــش یکــی از مدیــران توانمنــد اســت که در ســازمان 
فرهنگــی و ورزشــی اقدامــات ارزشــمندی را رقــم زده اســت.

آبتیــن امیــری ابــراز کــرد: در برخــی مــوارد بــرای اجــرای 
برنامــه هــا بــا کمبــود بودجــه مواجــه بــوده ایــم ولی بــا این 
وجــود فعالیــت هــای ایــن ســازمان ادامــه داشــته اســت.

رئیــس کمیســیون معمــاری و شهرســازی شــورای 
بــا  کــرد:  خاطرنشــان  بندرعبــاس  شــهر  اســالمی 
همــکاری هــا ســطح فرهنگــی را در محــالت بایــد 
ــوزش  ــث آم ــوا در بح ــد محت ــه تولی ــترش داد و ب گس

همگانــی در محــالت توجــه ویــژه ای شــود.
ــه  ــم داری حرف ــر از تی ــه غی ــت: ب ــالرک گف ــواد ب ج
ــت ســازمان  ــد در اولوی ــه بای ــم هــای پای ــت تی ای، تقوی

ــد. ــی باش ــی و ورزش فرهنگ



اجتماعــي  و  فرهنگــي  کمیســیون  عضــو 
ــن  ــاس در ای ــهر بندرعب ــالمي ش ــوراي اس ش
ــوی  ــی و خ ــه گوی ــرد: گزاف ــان ک ــت بی نشس
شــیطان صفتــی ترامــپ ناشــی از دیوانــه بودن 
ــت  ــا مل ــه تنه ــد ن ــث ش ــه باع ــت ک آن اس
ــای آزادی بخــش در  ــام ملته ــه تم ــران بلک ای

ــد. ــرار بگیرن ــدی ق ــف واح ص
پرویــز ســاالری افــزود: ملــت و دولــت ایــران 

ــتند، و  ــجم هس ــد و منس ــرا متح ــن ماج در ای
همــه بــا هــم یکصــدا از ســپاه پاســداران 

ــم. ــی کنی ــت م حمای
وی در ادامــه بیــان کــرد: میــدان جنــگ تغییــر 
کــرده و دشــمن در میــدان فرهنــگ و اقتصــاد 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــت و ب ــگ اس ــا در جن ــا م ب
ناتــوی فرهنگــی دشــمن بایــد مهندســی 

ــرد . ــورت گی ــی ص فرهنگ
ــت  ــت تقوی ــورا در جه ــرد: ش ــه ک وی اضاف

ــی  ــارات خوب ــی اعتب ــی ورزش ــازمان فرهنگ س
ــت. ــاص داده اس ــازمان اختص ــن س ــه ای ب

ــای  ــه ه ــی از مؤلف ــرد: یک ــان ک ــاالری بی س
نشــاط اجتماعــی ورزش در ابعــاد مختلــف 
بویــژه ورزشــهای همگانــی اســت و شــهرداری 
کارش ورزش همگانــی اســت نــه ورزش حرفــه 

ای.
ــاد  ــهرداری ایج ــه ش ــرد: وظیف ــح ک وی تصری
ــرک  ــاط، تح ــای نش فض
ورزش  و  اجتماعــی 
در  شــهرداری  و  اســت 
ــن  ــته زمی ــال گذش ۴ س
هــای ورزشــی زیــادی 
در محــالت شــهر ایجــاد 

کــرده اســت.
ســاالری گفــت: بــرای 
اینکــه همــه مؤلفه هــا در 
ــاماندهی  ــت س ــک جه ی
گردیــد،  مقــرر  شــوند 
بنــر،  چــاپ  تمامــی 

بندرعبــاس برشــور مجموعــه  شــهرداری 
ــتای  ــزی در راس ــه ری ــتگذاری و برنام و سیاس
ارتقــای فرهنــگ شــهروندی بــه ســازمان 
ــوازی  ــاهد م ــا ش ــود ت ــول ش ــی مح فرهنگ

نباشــیم. شــهرداری  ســازمانهای  در  کاری 
فرهنگــی  مســائل  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
پاشــنه آشــیل ماســت و اگــر ارتقــای فرهنــگ 
شــهروندی داشــته باشــیم شــهروندان ناظــر بــر 

ــود. ــد ب ــا خواهن کار م

نایــب رئیــس کمیســیون عمــران، حمــل و نقــل و ترافیــک شــورای 
ــی  ــه دوراه ــگاه محل ــرد: باش ــان ک ــاس بی ــهر بندرعب ــالمی ش اس
ایســنی زمیــن آن خاکــی بــوده اســت و از ســال ۵۷ زمیــن ورزشــی 
وحــدت نیــز وجــود دارد و اســتعدادهای خوبــی هــم در آن پــرورش 
یافتنــد بــا تخصیــص بودجــه ای کــه در آن منطقه داده شــد مســکن 
و شهرســازی آن را بــرای نگهــداری در اختیــار شــهرداری قــرار داده 

اســت.
اســماعیل بواشــه تصریــح کــرد: اختصــاص زمیــن بــه جوانــان ایــن 
ــل  ــام داد و الاق ــوان انج ــی ت ــه م ــت ک ــل کاری اس ــه حداق محل
ــان آن  ــار جوان ــن را در اختی ــن زمی ــوان ای ــه مــی ت ســه روز درهفت

ــرار داد. ــه ق محل
ــهرداری  ــه ای در ش ــم داری حرف ــرار اســت تی ــر ق ــزود: اگ وی اف
ــد  ــود و بع ــت ش ــد پرداخ ــی بای ــات قبل ــرد اول معوق ــورت گی ص

ــم. ــد بروی ــان جدی ــان و مربی ــراغ بازیکن س
ــی  ــرای قهرمان ــهرداری ب ــای ش ــم ه ــه تی ــان اینک ــا بی ــه ب بواش
ــرای ورزش کــردن، اضافــه کــرد: اگــر ایــن تیــم  ــه ب هســتند و ن
هــا گزینشــی نباشــند و هرکــس دوســت داشــته باشــد ورزش کنــد 
ــود و در جهــت  ــد ب ــر خواهن ــه ســزا ت ــد ب ــه آن هــا مراجعــه کن ب
قهرمانــی بهتریــن ورزشــکاران را در تیــم هــای شــهرداری جــذب 

ــد. ــده ان ــان عــادی از حضــور محــروم مان ــم و بازیکن کــرده ای

ــزی،  ــه ری ــاد، برنام ــیون اقتص ــس کمیس رئی
بودجه و تحول اداری شــورای اســالمی شــهر 
ــار کــرد: ســازمان فرهنگــی  ــاس اظه بندرعب
ورزشــی در زمینــه آمــوزش شــهروندی و 
ارتقــای فرهنــگ شــهروندی اقدامــات خــوب 
و مؤثــری انجــام داده و نیــاز اســت کــه 
ــهر  ــطح ش ــی س ــتگاههای فرهنگ ــر دس دیگ

ــه  ــه کمــک مجموع ــز ب نی
ــد. ــهرداری بیاین ش

زاده  عســکری  مجیــد 
پیمــان  کــرد:  تصریــح 
بــه  خواندگــی  خواهــر 
ــات  ــادل تجربی ــور تب منظ
راســتای  در  واطالعــات 
مناســبات  توســعه 
و  اجتماعــی  فرهنگــی، 
اقتصــادی جامعــه شــهری 

گیــرد. مــی  صــورت 
وی افــزود: پیمــان خواهــر 
شــهرها  بــا  خواندگــی 
دیگــر،   کشــورهای  و 

ــدار و رشــد و شــکوفایی شــهرها  توســعه پای
ــهردار  ــت و از ش ــد داش ــال خواه ــه دنب را ب
بندرعبــاس درخصــوص ایــن پیمــان خواهــر 
خواندگــی کــه بــا کشــورها و شــهرهای 
انجــام شــده مــی خواهیــم کــه  دیگــر 
ــد. ــه نماین ــهر ارائ ــورای ش ــه ش ــی ب گزارش

ــگاه  ــاد پای ــرد: ایج ــان ک ــکری زاده بی عس
محــالت،  ســطح  در  ای  مشــاوره  هــای 

بخصــوص در محــالت محــروم وحاشــیه 
ای در دســتور کار مجموعــه شــهرداری قــرار 

ــرد. گی
ــوان  ــه عن ــرورش ب ــوزش و پ ــت: آم وی گف
ــگ در  ــی فرهن ــای اساس ــن ه ــی از رک یک
جامعــه اســت و ایــن ســازمان مشــارکتش را 
ــرورش  ــوزش و پ ــا آم ــی ب ــه فرهنگ در زمین

ــد. ــر کن پررنگت
عســکری زاده در پایــان گفــت: یشــنهاد مــی 
ــز  ــن آمی ــخنان توهی ــوص س ــود در خص ش
رئیــس جمهــور آمریــکا در مــورد خلیــج 
ــران اســالمی تقاضــا مــی شــود  ــارس و ای ف
ــاحل  ــار س ــابقاتی در کن ــا مس ــش و ی همای

ــود. ــزار ش ــارس برگ ــج ف ــون خلی نیلگ

رئیس کمیسیون اقتصاد، برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری شوراری  شهر بندرعباس:

نیاز است دیگر دستگاههای فرهنگی سطح شهر 
نیز به کمک مجموعه شهرداری بیایند

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر بندرعباس:

وظیفه شهرداری ایجاد فضای نشاط
تحرک اجتماعی و ورزش است

نایب رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر بندرعباس:
اگر قرار است تیم داری حرفه ای در شهرداری صورت گیرد

 اول معوقات قبلی باید پرداخت شود


