تاریخچه مسجدسلیمان:

سخن شهردار

در تاریــخ  ۲۸مــاه مــه ســال  ۱۹۰۱میــادی ،در زمــان ســلطنت مظفرالدیــن شــاه قاجــار ،ویلیــام ناکــس
دارســی ،تاجــر بــزرگ طــا در انگلســتان امتیــاز کشــف نفــت ایــران را از آن خــود کــرد و بــرای ایــن
منظــور جــورج برنــارد رینولــدز را کــه تجربیاتــی در زمینــه حفــاری نفــت در مناطــق نفــت خیــز
ســوماترا داشــت ،بــرای اکتشــاف و اســتخراج نفــت بــه اســتخدام خــود درآورد .رینولــدز در پایــان
ســال  ۱۹۰۲میــادی عملیــات حفــاری اولیــن چــاه در چــاه ســرخ واقــع در قصــر شــیرین و همچنیــن
شــاردین رامهرمــز را آغــاز کــرد و همزمــان مقدمــات حفــاری در منطقــه نفتــون مســجد ســلیمان را
مهیــا ســاخت.
پــس از دو ســال حفــاری در شــاردین گــروه رینولــدز بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه در ایــن نقطــه
نمیتواننــد بــه نفــت برســند .امــا عالئــم موجــود و وجــود آتشــگاه و نیــز حوضچــهای کــه خــود
بــه خــود قیــر از آن میجوشــید و یادداشــتهای مورخیــن و باســتان شناســان کــه تصریــح کــرده
بودنــد در ناحیــه نفتــون نفــت فــراوان بــه دســت میآیــد ،ســرمهندس رینولــدز را کــه از مدتــی
پیــش در آنجــا بــه کار حفــاری مشــغول بــود ،امیــدوار کــرد و بــه همیــن علــت وســائل و تجهیــزات
را بــه منطقــه نفتــون در مســجد ســلیمان منتقــل کردنــد و در پایــان مــاه ژانویــه ســال  ۱۹۰۸میــادی
حفــاری چــاه شــماره یــک ایــن شــهر آغــاز شــد.
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ســرمایه شــرکت کــه در انگلیــس تشــکیل شــده بــود تــا در ایــران بــه نفــت دســت یابــد ،بــه علــت
طوالنــی شــدن دوره حفــاری بــه پایــان خــود میرســید و ویلیــام ناکــس دارســی کــه از پیــدا شــدن
نفــت در ایــن ســرزمین قطــع امیــد کــرده بــود طــی تلگرافــی از رینولــدز خواســت تــا حفــاری را
تعطیــل کنــد .گفتــه میشــود تلگــراف بــه دســت رینولــدز رســیده بــود امــا چنــدان بــه مســجد
ســلیمان اعتمــاد داشــت کــه ترجیــح داد بــدان اعتنایــی نکــرده بــه کار خــود ادامــه دهــد .ســرانجام
در حالیکــه اعضــای گــروه در اوج نــا امیــدی بــه ســر میبردنــد ،در ســاعت چهــار صبــح روز پنجــم
خــرداد مــاه  ۱۲۸۷خورشــیدی برابــر بــا  ۲۶مــاه مــه  ۱۹۰۸میــادی ،متــه حفــاری از ضخامــت زمینــی
بــه قطــر  ۳۰۰متــر عبــور کــرد و آخریــن ضربــت خــود را بــه صخــره عظیمــی کــه روی منبــع نفــت
قــرار داشــت فــرود آورد ،در نتیجــه در عمــق  ۱۱۸۰پــا ( ۳۶۰متــری) نفــت بــا فشــار زیــادی تــا  ۵۰پــا
( ۱۵متــر) باالتــر از نــوک دکل حفــاری فــوران کــرد و کارگــران را در خــود غرقــه ســاخت .بدیــن ترتیب
فصــل جدیــدی در تاریــخ کشــور رخ داد و ایــران بــه جمــع کشــورهای نفــت خیــز جهــان پیوســت.
ایــن اتفــاق ،کــه نخســتین اکتشــاف نفــت در خاورمیانــه بــه شــمار میرفــت ،حیــات اقتصــادی و
اجتماعــی مســجد ســلیمان و ایــران را دگرگــون کــرد ،چنانکــه از ایــن چــاه روزانــه  ۳۶۰۰۰لیتــر
(معــادل  ۸۰۰۰گالــن) نفــت اســتخراج میشــد و بعدهــا در ایــن شــهر حداقــل  ۳۰۰چــاه نفــت حفــر
شــد .ایــن شــهرک باســتانی بــه یــک شــهر مــدرن و پــر رونــق بــدل شــد .جمعیــت آن افزایــش
یافتــه ،خانههــا و محلههــای جدیــد بــرای کارکنــان شــرکت نفــت از مدیــران ارشــد گرفتــه تــا
کارگــران ســاخته شــد .شــرکت نفــت ابتــدا اقــدام بــه ایجــاد یــک دســتگاه آب شــیرین کــن نمــوده و
ســپس بــرای انتقــال آب رود کارون بــه شــهر ،لولــه کشــی منــازل را بــه انجــام رســاند .همچنیــن خــط
آهنــی توســط ایــن شــرکت تاســیس شــد کــه تــا درخزینه،روســتایی در نزدیکــی شوشــتر ،امتــداد
مییافــت .بدیــن ترتیــب مســجد ســلیمان از یــک قصبــه بــه شــهری بــزرگ بــدل شــد و مــردم
از اطــراف و اکنــاف بــرای کار بــه ایــن شــهر مهاجــرت کردنــد .شــبکه آب و بــرق تکمیــل گردیــد و
سیســتم فاضــاب شــهر بــه وجــود آمــد ،حمــل و نقــل زبالــه مرتــب شــد و سیســتم اتوبــوس رانــی
بــه کار افتــاد .همچنیــن ورزشــگاه بزرگــی ســاخته شــد و مســجد ســلیمان چهــره یــک شــهر تــازه و
متفــاوت از ســایر شــهرها را بــه خــود گرفــت.

بنامخدا
محضــر مــردم شــریف مسجدســلیمان عــرض ســام ادب و احتــرام دارم و تشــکر از اعتمــاد آنهــا بــه لحــاظ حضــور و
عضویــت ام در شــورای اســامی شــهر در دوره چهــارم و ســپاس از بــرادران بزرگــوارم در شــورای اســامی شــهر بــه
عنــوان نماینــدگان شــما کــه وظیفــه خطیــری را بــر عهــده اینجانــب قــرار دادند.
بعــد از حضور یکســاله ام در کســوت شــهردار مسجدســلیمان با اطمینــان خاطــر از توزیــع عادالنه خدمات شــهرداری
در تمــام مناطــق شــهر و اینکــه در تمــام محــات پــروژه هــای شــهرداری یــا انجــام شــده اســت و یــا در حــال انجــام
مــی باشــد کــه از جملــه :آســفالت 26محلــه خاکــی شــهر ،احــداث 15بوســتان محلــه ای ،احــداث 5کیلومتــر کانــال
فاضــاب و در پــوش گــذاری  ،ارتقــاء درجــه شــهرداری از 8بــه 9و خریــد ماشــین آالت راه ســازی ،تصویــب 92میلیارد
تومــان عــوارض آالیندگــی نفــت ،عــوارض آالیندگــی پتروشــیمی تــل بــزان بــه مبلــغ ســالیانه  50میلیــارد ريــال هر
چنــد تاکنــون وصــول نگردیــده اســت امــا راهی اســت بــرای توســعه پایــدار مسجدســلیمان،
و همچنیــن پرداخــت یــازده میلیــارد تومــان از بدهــی هــای شــهرداری ضمــن اینکــه علیرغــم کارهــای عمرانــی
گســترده صــورت گرفتــه کلیــه بدهــی هــای ایجــاد شــده در دوران مدیریــت اینجانــب نیــز بــه پیمانــکاران و مطالبه
گــران پرداخــت گردیــد

*اماخودبهترمیدانیدچهبرماگذشت*
*بگــذریموبگذاریمبرایروزحساب*

بــا وجــود همــه ی نامالیمتیهــا بــا کمــک و امیــد پــروردگاری کــه مــا را همیشــه مــورد لطــف قــرار میدهــد از تالش
و کوشــش بــرای تغییــر وضــع موجــود و بهبــود شــرایط کنونــی فروگــذار نکردیــم و امیدواریــم مــا را بــه ســبب آنچه
حــق شــما بــود و اداء نکردیــم ببخشــد ،چــرا کــه دعــای خیر شــما مــردم شــریف توشــه راهمــان خواهــد بود.
در پایــان جــا دارد از اســتاندار تالشــگر و محبــوب اســتان جناب دکتر شــریعتی و نماینــده زحمتکش و پرتــاش جناب
مهنــدس ظاهــری و همــه عزیزانی کــه در ایــن راه مــا را یــاری نمودند تشــکر و قدردانــی نمایم.
بــا آرزوی ســامتی و طــول عمــر بــا عــزت بــرای مقــام عظمــای والیــت و تمــام دلســوزان نظــام مقــدس جمهــوری
اســامی ایــران و بــه امیــد ســامتی و بهــروزی بــرای شــما و توفیــق دولــت خدمتگــزار تدبیــر و امیــد
انشاا...
عبدالهقاسمیصالحبابری
شهردارمسجدسلیمان
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سهراب یوسفی شیخ رباط
نایب رئیس شورای اسالمی شهر

سخن ریاست شورا

4

به نام خدا
سالم
سخنی دردمندانه با همگان

جمشید عزیز پور
خزانه دار شورای اسالمی شهر

در باب کارنامه یک ساله اخیر(شورا و شهرداری)
یک  :در بحث انتخاب سکاندار شهرداری عده ای (تماس و حضوری)این انتخاب را لجاجت و یکی از هزار
انتقاد به عملکرد بنده دانستند.
دو  :بدیهی است که مخالفان  ،وقتی نخواهند خورشید واقعیت را ببینند در عمق تاریکی بدبینی  ،خود را
به سقف غار مخالفت می چسبانند و از این دیدگاه  ،خود را محق می دانند ولی خدا پرونده ای را که آن دو
فرشته می نویسند می خواند.
سه  :کاش «هوو» اندیشان اجازه می دادند که برای مردم کار شود؛ نه در گلوگاهها  ،ترمز شهرداری را می
کشیدند.
چهار  :کاش در مجموعه خدوم شهرداری سعی می شد «مثبت» ها بیشتر و جبران «مافات» می شد .
پنج  :کاش لیوانی دیده می شد (نیمه پر یا خالی که هیچ  )...با این نوع بینش گنجاندن زردک در برنامه
خوراکی روزانه بیهوده است.
شش  :سخنی با مسئوالن محترم استانی  ،مردم آگاه مسجدسلیمان دوسوم آرای (ریاست جمهوری) خود
را سرمایه می دانند  ،فریز شدن نزدیک است لطف ًا بالنی...
هفت  :امیدوارم «بهلول و هارون الرشید» انگاری کنار گذاشته شود و برادران آینده را دچار کشمکش
نکنند ...
سخن در پرده و بی نقطه ی پایان

ایرج بارانی
عضو شورای اسالمی شهر

حسن کاظمی نیا
رئیس شورای اسالمی شهر مسجدسلیمان
دوره چهارم

محمد رضا زمانپور
عضو شورای اسالمی شهر

حسن کاظمی نیا
رئیس شورای اسالمی شهر

فرهاد آزاد
عضو شورای اسالمی شهر

رضا کریمی
عضو شورای اسالمی شهر

سیامک حاتمی
منشی شورای اسالمی شهر

منوچهر بارانی
عضو شورای اسالمی شهر

عزیز قنبری
عضو شورای اسالمی شهر

کوروش حاجتپور
عضو شورای اسالمی شهر
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بازدیدهای شهردار و دیدار های مردمی
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عملکرد یکساله حوزه فنی -عمرانی شهرداری مسجدسلیمان
شامل دفتر فنی،واحد عمران،کارخانه آسفالت،کارخانه سنگ
شکن،واحد تاسیسات
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پخش آسفالت منطقه نمره هشت و هنرستان به مساحت تقریبی  2800متر مربع به وزن  280تن
پخش آسفالت بی بیان به مساحت تقریبی  18.000متر مربع به وزن  1800تن
پخش آسفالت دره اشکفت به مساحت تقریبی  8000متر مربع به وزن  800تن
پخش آسفالت کوی شهید رحیم پور (باشگاه سوارکاران) به مساحت تقریبی  3000متر مربع به وزن  300تن
پخش آسفالت بازار چشمه علی به مساحت تقریبی  9000متر مربع به وزن  900تن
پخش آسفالت انبار خوراکی به مساحت تقریبی  9800متر مربع به وزن  980تن
پخش آسفالت  8بنگله به مساحت تقریبی  6500متر مربع به وزن  600تن
پخش آسفالت نفتک به مساحت تقریبی  9000متر مربع به وزن  900تن
پخش آسفالت نفتون به مساحت تقریبی  3000متر مربع به وزن  300تن
پخش آسفالت محوطه شهدای گمنام به مساحت  ۷۰۰۰متر مربع
پخش آسفالت خیابان مدرسه خارجیها به طول 100000متر مربع به وزن  1200تن
پخش آسفالت محله هشت بنگله 5000متر مربع 800تن
پخش آسفالت محله افرمبی به میزان3.500متر مربع
پخش آسفالت محله لین اصفهانی ها 2.500متر مربع
پخش آسفالت محله چاه نفتی به میزان  .4.000متر مربع
زیرسازی و آسفالت محله آخر کوی شهید لرستانی(مال شنبه) به سمت بیمارستان نمره دو 2000متر مربع
پخش آسفالت دره اشکفت به سمت کوی شهید لرستانی(مال شنبه) به مساحت  2500متر مربع
پخش پخش آسفالت میدان همافران به خیابان شهید بابااحمدی  ۸۰۰تن  ۸۰۰۰متر مربع
پخش آسفالت میدان (بانک ملی )جانباز به سمت میدان نفت و بالعکس به مساحت تقریبی 1000تن
پخش آسفالت کوی شهید نواب صفوی منطقه کلگه  ۳۰۰تن  ۳۰۰۰متر مربع
پخش آسفالت محله کوی شهید فرزاد (پشت کوه) به مساحت  8000متر مربع
پخش آسفالت پشت ترمینال ولیعصر عج(در دست اقدام)
پخش آسفالت محله محله شیخ مندنی (نورآباد) پشت دبستان عالمه حلی(در دست اقدام)
پخش آسفالت محله محله مراد آباد ۲۲بهمن(در دست اقدام)
پخش آسفالت محله آخر انبار خوراکی و کوی موری ها (در دست اقدام)
پخش آسفالت محله جاده قبرستان ها و سه راهی بهداری(در دست اقدام)
پخش آسفالت کوی شهید یوسف منصوری
پخش آسفالت جاده گود زباله مالکریم
پخش آسفالت جاده باغ ملی به پشت برج(کوی شهید یوسف منصوری)
لکه گیری و ترمیم آسفالت مناطق هشت بنگله ،دره اشکفت و مین آفیس
طراحی و اجرای بوستان محله ای بی بیان
طراحی و اجرای بوستان محله ای شهرک و لیعصر(عج)
طراحی و اجرای بوستان محله ای نصیر آباد (در حال اجرا)
طراحی و اجرای بوستان محله ای مال شنبه (کوی شهید لرستانی)در حال اجرا
طراحی و اجرای بوستان محله ای افرمبی
طراحی و اجرای بوستان محله ای هشت بنگله
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طراحی و اجرای بوستان محله ای جاده نمره یازده (هشت بنگله)
طراحی و اجرای بوستان محله ای نفتک
طراحی و اجرای بوستان محله کلگه(ورودی آرامستان)
طراحی و اجرای بوستان محله ای چهاربیشه
طراحی و اجرای بوستان محله ای انبار خوراکی
طراحی و اجرای بوستان محله ای مالکریم(در دست اقدام)
شروع پروژه پارک بانوان در اطراف تپه شهدای گمنام
احداث زمین چمن مصنوعی در پارک  11هکتاری ورودی شهر
ادامه عملیات پروژه پارک  11هکتاری
احداث آبشار پارک ملت به طول  120متر و دهانه آبشار  7متر
جدول گذاری و کفپوش و پیاده رو سازی منطقه چهاربیشه روبروی کالنتری
اجرای جدول گذاری مسیر هشت بنگله به طول  660متر
اجرای جوی و جدول پشت آرامستان چهاربیشه
اجرای جوی و جدول پشت کوه (نمره چهل)
اجرای جوی و جدول گذاری محله سی برنج
اجرای جوی و جدول هشت بنگله
تعمیر جداول میدان هشت بنگله ،بلوار روبروی امور عشایر
جدول کاری و تعمیرات پیاده روی جلوی مدرسه نمونه دولتی
تعمیر و تعریض جداول فرسوده حد فاصل میدان بانک ملی تا میدان نفت
تعمیر و تعریض جداول فرسوده حد فاصل بلوار چهاربیشه از سه راهی تا جلوی قبرستان
ساخت جداول بتنی و درپوشهای بتنی توسط شهرداری برای اولین بار
جوی و جدول گذاری آخر کوی شهید لرستانی (مال شنبه)
تعریض و احداث بلوار در منطقه نفتک پشت میدان تره بار به طول یک کیلومتر
تعریض و جدول گذاری و احداث بلوار از پل هشت بنگله به سمت میدان نفت
عملیات حفاری و اجرای جوی و جدول مسیر شبکه بهداشت نفتک به طول  1130متر
تعویض و اصالح جداول از بانک ملی تا میدان شهدای نفت و از میدان نفت تا پل هشت بنگله
اصالح کانال های جمع آوری و دفع آبهای سطحی نفتک
احداث کانال آب بر هشت بنگله
اجرای کانال لین جهاد به طول  156متر
احداث نزدیک به 5کیلومتر کانال فاضالب در سطح شهر
لجن برداری و خاکبرداری کانال پشت اداره برق نفتک به طول  190متر و عرض  2متر و ارتفاع 1/80
زیر سازی در محالت مختلف سطح شهر ،بی بیان ،دره اشکفت ،بازار چشمه علی ،انبار خوراکی ،نفتک ،هشت بنگله به مساحت
تقریبی  70.000متر مربع به حجم  14.000متر مکعب با هزینه ی بالغ بر  4.000.000.000ریال
حمل مصالح رودخانه ای بالغ بر  1800سرویس به حجم  18000متر مکعب هزینه ی بالغ بر  1.200.000.000ريال
کف پوش گذاری و پیاده رو سازی خیابان اصلی سی برنج
احداث و تعریض جاده بین کوی شهید لرستانی(مال شنبه) به سمت بیمارستان نمره 2
احداث پل روی کانال پشت ترمینال به دهانه  4متر و طول  15متر
پیگیری تعریض جاده خیابان  17شهریور و مالقات با استاندار محترم طی دو مرحله جهت پیگیری معوضات به مالکین
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در مسیر اجرای طرح در حال پیگیری
تعریض محور اصلی بلوار نفتک
احداث جاده نفتک به پشت کوه ریل وی
پیگیری و راه اندازی بازارچه ی دستفروشان
خاکبرداری و لجن برداری کانال پشت ترمینال به طول  40متر و عرض  10متر و ارتفاع  1/5متر
بتن ریزی  150متر مکعب ،سنگ کاری  330متر مکعب ،اجرای پالستر  150متر مربع و قالب بندی فلزی  464متر
مربع در کشتارگاه دام شهرداری
اجرای سنگ کاری  110متر مکعب و خاکبرداری  100متر مکعب در گود زباله
بازسازی  ،تعمیر و همچنین استاندارد سازی جایگاه گاز  CNGشهرداری
پیگیری جهت احداث سه پل هشت بنگله داریوش محمدی کوی شهید سلیمانی(مال جونکی)
تعمیر و تجهیز و احداث سرویس بهداشتی پارک ریل وی
تعمیر و تجهیز و احداث سرویس بهداشتی پارک سینا
تعمیر و تجهیز و احداث سرویس بهداشتی پارک پنج بنگله
تعمیر و تجهیز و احداث سرویس بهداشتی پارک  11هکتاری
احداث سرویس بهداشتی جدید در قسمت آقایان و بانوان در تپه شهدای گمنام
نصب  90عدد تابلوی راهنمایی رانندگی در سطح شهر
تهیه و نصب عالئم راهنمایی و رانندگی و بازدارنده حدود  70عدد در سطح شهر
بازسازی و راه اندازی مجدد کارخانه آسفالت
رنگ آمیزی دو جزئی سطح شهر
رنگ آمیزی جداول حد فاصل میدان بانک ملی تا میدان شهدای نفت
رنگ آمیزی بلوار حد فاصل میدان نفتون تا میدان باشگاه مرکزی
رنگ آمیزی بلوار حد فاصل میدان باشگاه تا میدان دانشگاه
رنگ آمیزی موانع شهرک ولیعصر ،سه راهی مخابرات ،ترابری شرکت نفت ،رنگ آمیزی جداول فضای سبز محوطه
اداره و سطح شهر
احداث اولین چمن مصنوعی
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احداث جاده میانبر کوی نفت خیز به پشت برج

حین و بعد از انجام کار

قبل و حین انجام کار

12

13

آسفالت مدرسه جاده مدرسه خارجی ها(هشت بنگله)

آسفالت انبار خوراکی

قبل از آسفالت

بعد از آسفالت

14

15

آسفالت جاده گودزباله

آسفالت بی بیان

پیش از آسفالت

پیش از آسفالت

پس از آسفالت

16

17

آسفالت محله پشت برج

پیش از آسفالت

18

19

آسفالت محله پشت کوه نمره چهل(کوی شهید فرزاد)

20

آسفالت محله چشمه علی

21

آسفالت خیابان بانک ملی تا میدان نفت

آسفالت خیابان بانک ملی تا میدان نفت

پیش از آسفالت

22

آسفالت جاده باغ ملی به پشت برج (کوی شهید یوسف منصوری)

23

آسفالت خیابان شهید نواب (داریوش محمدی)

24

آسفالت دره اشکفت

25

آسفالت دره اشکفت به مال شنبه(کوی شهید لرستانی)

آسفالت سوارکاران(کوی شهیدرحیم پور)

پیش از آسفالت

26

پس از آسفالت

27

آسفالت شهدای گمنام

آسفالت محله نفتون

آسفالت محله نمره هشت
(پشت هنرستان)

آسفالت مال رمزعلی(کوی رمضان)

28

29

آسفالت محله افرمبی(کوی ابوذر)

آسفالت نمره11

پیش از آسفالت

بعد

قبل

پس از آسفالت
آسفالت نوار حفاریهای سطح شهر

30

احداث سرویس بهداشتی در تپه شهدای گمنام

31

آسفالت محله افرمبی(کوی ابوذر)

احداث بوستان انبار خوراکی

آسفالت محله چاه نفتی جنب فروشگاه بسیج

32

33

بهسازی بوستان پشت انبار خوراکی

بهسازی بوستان بی بیان

احداث بوستان آزادی هشت بنگله

پیش از اجراء

در حین اجراء
آغاز عملیات بوستان دارایی (نفتک)

پس از اجراء
34

35

احداث بوستان محله ای فردوسی(بی بیان)

احداث بوستان رودکی نفتک

احداث بوستان محله ای افرمبی(کوی ابوذر)

قبل از احداث

پس از احداث

36

37

احداث پارک بانوان(در دست اقدام)

عملیات احداث پارک بزرگ  11هکتاری

احداث بوستان نفتک جنب ایستگاه برق

بازسازی کامل پارک فردوسی چهار راه بهداری

38

39

احداث بوستان جاده آرامستان کلگه

احداث بوستان شهرک ولیعصر(عج)

40

41

تعریض و احداث بلوار هشت بنگله

42

تعریض جاده هشت بنگله

43

تعریض جاده هشت بنگله

44

جدول گذاری محله هشت بنگله(سه راهی کمیته امداد)

45

اجرای جوی و جدول نفتک پشت ترمینال

کفپوش گذاری سه راهی کمیته امداد(هشت بنگله)

اجرای جوی و جدول روبروی مخابرات چهاربیشه
اجرای کفپوش محوطه شهرداری

پیاده رو سازی و جدول گذاری خیابان اصلی سی برنج
قبل

بعد

46

47

احداث بازارچه شهرداری

48

احداث پل محله انبار خوراکی

49

تعریض جاده و احداث بلوار نفتک (پشت میدان تره بار)

50

احداث پل نفتک پشت ترمینال

51

احداث زیرسازی و جدول کوی شهید لرستاتی( مال شنبه)

احداث جاده ریل وی به مال دولت

تعویض جداول شکسته

تعمیر و راه اندازی مجدد کارخانه آسفالت

52

53

احداث جوی و جدول چهاربیشه جنب آرامستان

تعریض و اجرای جاده میانبر مال شنبه(کوی شهید لرستانی ) به نمره 2

بعد از اجراء

54

55

احداث کانال چهاربیشه(جنب دکل مخابرات)

درپوش گذاری کانال فاضالب
محله کوی شهید لرستانی

جدول گذاری و کفپوش گذاری پیاده رو محله چهاربیشه

عملیات خاکبرداری ورودی شهر

56

57

آبشار پارک ملت به طول  120متر و دهنه آبشار  7متر
شامل نشیمن گاه پلکانی  ،برکه آبی و نورپردازی

58

زیر سازی،جدول گذاری و بهسازی محله پشت ترمینال

59

پیاده رو سازی و کفپوش گذاری نمره یک

جدول گذاری و کفپوش گذاری پیاده میدان بانک ملی تا میدان نفت

تعریض جاده و ایجاد بلوار نفتک(پشت بنگاه تره بار)

60

61

درپوش گذاری کانال هشت بنگله

قبل از انجام

حین انجام کار

62

کانال آببر ریل وی

کانال آبهای سطحی باشگاه سوارکاران

کانال جمع آوری و دفع آبهای سطحی نفتک

63

ساخت جداول بتنی توسط شهرداری برای اولین بار

احداث و نصب درپوش خیابان  17شهریور

تاسیسات:

سرویس و گازگیری  70عدد کولر پنجره ای و دو تیکه
تعمیر و تعویض سیستم برق اتاق حراست
تعمیر و تعویض سیستم برق اتاق مدیر مالی اداری
تعویض سیستم لوله کشی سرویس بهداشتی اداره
جمع آوری آهن آالت درون محوطه اداره و انتقال به انبار نفتک
تعمیر و تعویض سیستم برق پارک جی تایپ
تعمیر روشنایی پارکهای سطح شهر  40مورد
جوشکاری و تعمیر ماشین آالت حمل زباله و غیره  50مورد
پیگیری و نظارت برق پارک  11هکتاری
تعمیر و تعویض بکسل های برج روشنایی پارک نمره 8
تعمیر کولر های آبی کشتارگاه و حراست فیزیکی  10دستگاه
ساخت و نصب برج روشنایی  2عدد
تعمیر و رفع عیب برق  40مورد از مکانهای تحت تملک شهرداری
جوشکاری و تعمیر مخزن آب کشتارگاه
تعمیر برجهای روشنایی کارخانه آسفالت و سنگ شکن
لوله کشی  20مورد از ساختمانهای تحت تملک شهرداری
همکاری و نصب تیرک روشنایی جهت برگزاری مراسمات جشن ایام نوروز در پارک  11هکتاری با استفاده از
توانمندی نیروی انسانی شهرداری
تامین و راه اندازی مخازن آب پارک ها و تپه شهدای گمنام و سرویس بهداشتی
تعمیر و تجهیز روشنایی میدان ها و پارک ها و ترمینال
نصب و اجرا المان خوش آمدگویی به مهمانان نوروزی تپه شهدای گمنام

نورپردازی

64

ساخت و نصب درپوش فلزی

65

تعمیر و نصب وسایل پارکی در بوستان های سطح شهر

حوزه اداری مالی
ارتقــاء درجــه شــهرداری مسجدســلیمان از هشــت بــه نــه کــه مــدارک و مســتندات و امتیــاز الزم
جهــت اخــذ درجــه  9نیــز کســب گردیــده اســت(.بعد از انقــاب شــکوهمند جمهــوری اســامی
،ارتقــا درجــه شــهرداری تاکنــون انجــام نشــده بــود)
پیگیــری جهــت اصــاح ســاختار اداری شــهرداری جهــت تاســیس واحدهــای جدیــد مــورد نیــاز
شــهرداری و افزایــش تعــداد معاونــت هــا از یــک معــاون بــه چهــار معــاون بــزودی اعــام خواهــد
شــد.
ساماندهی اسناد مالی اشخاص حقیقی و حقوقی
تهیــه و تدویــن و ابــاغ بودجــه شــهرداری در ســال  1395بــه مبلــغ  350.000.000.000ريــال بــا رشــد
40درصــد نســبت بــه ســال 1394
تسویه حساب تعدادی از پرسنل محترم بازنشسته
پرداخت بیمه معوقه و به روز رسانی بیمه پرسنل
محاسبه و پرداخت حقوق معوقه پرسنل به مبلغ  23.000.000.000ريال
برنامه به روز رسانی نرم افزار مدیریت یکپارچه مالی
برنامه ارتقای سخت افزاری تجهیزات مالی
پرداخت حقوق معوقه پیمانکاران و پرسنل رسمی  ،پیمانکار و روزمزد به صورت ماهانه
انجام مکاتبات با ادارات مربوطه جهت تعریض خیابان  17شهریور
مکاتبات با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص تامین قیر
مکاتبه با سازمان شهرداری ها جهت تغییر چارت سازمانی
مکاتبــه بــا ســازمان برنامــه بودجــه جهــت تامیــن اعتبــار پــل هــای مــال جونکــی ،هشــت بنگلــه و داریــوش
محمــدی (در مرحلــه نهایــی)
پرداخت مطالبات سنوات گذشته بازنشستگان به مبلغ 6.379.382.564ریال
بازنشسته نمودن  25نفر از کارکنان شهرداری به مبلغ 6.907.416.940ریال
پرداخت بدهی گذشته شهرداری به پیمانکار نیروی انسانی بمبلغ  2.700.000.000ریال
پرداختی بدهی گذشته بابت هزینه بیمه تامین اجتماعی کارکنان شهرداری به مبلغ770.000.000ریال
پرداختی بابت بدهی گذشته شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی به مبلغ110.740.000.000ریال
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مکاتبات ارتقاء درجه شهرداری از  8به 9

مکاتبات اداری جهت
دریافت بودجه
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مکاتبات انجام شده جهت ساخت پل های مورد نیاز درشهر

مکاتبات انجام شده جهت ساخت پل های مورد نیاز درشهر

مکاتبات دریافت بودجه جهت انجام پارک میناتوری

مکاتبات انجام شده جهت دریافت عوارض آالیندگی پتروشیمی تلبزان
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فضای سبز:

پژوهــش و بررســی و جمــع آوری اطالعــات بــه روش علمــی و عملــی پــاک کوبــی و شناســنامه
دار نمــودن درختــان کهنســال و کمیــاب فضای ســبز شــهری
برنامــه ریــزی آمــوزش پرســنل و انجــام آزمایــش طــرح پــاک کوبــی در ســطح محــدود و
جمــع آوری اطالعــات از درختــان و تکمیــل فرمهــای مربوطــه و رفــع اشــکالهای پیــش آمــده
خاکبــرداری و نخالــه بــرداری از بوســتانهای در دســت احــداث انبــار خوراکــی ،شــهرک آزادی،
افرمبــی پشــت گاراژ شــرکت نفــت و  . . .بــه مقــدار  10.000متــر مربــع
تهیــه خــاک کشــاورزی و اصــاح خــاک و تهیــه خــاک فرمولــه و تخلیــه در پارکهــای ســطح
شــهر بــه حجــم  10.000متــر مربــع
تسطیح خاک و بسترسازی در پارکهای یاد شده به مساحت  10.000متر مربع
تهیــه و حمــل و چمــن بــه مســاحت  4.000متــر مربــع در  3مرحلــه و چمــن کاری در انبــار
خوراکــی و پشــت گاراژ شــرکت نفــت بــه مســاحت  4.000متــر مربــع در ســه مرحلــه
نخاله و خاکبرداری از پارک رودکی به حجم  5سرویس
خاکریزی در پارک رودکی به حجم  300متر مکعب
تسطیح و کوددهی در پارک رودکی به مساحت  10سرویس متر مربع
گودبرداری جهت نهال کاری در پارک رودکی به تعداد بیش از  100مورد
کاشت  100اصله نهال در پارک رودکی
حفــر نــوار بــه ابعــاد  50*20و انجــام لولــه گــذاری و لولــه کشــی در بوســتانهای رودکــی،
افرمبــی و انبــار خوراکــی بــه طــول  1000متــر
گودبــرداری بــه ابعــاد  40*40*50ســانتی متــر بــه تعــداد  2000عــدد جهــت نهالــکاری در تپــه
هــای نمــره چهــل ،مالکریــم ،قطعــه شــهدای کلگــه و شــهدای گمنــام
نهالکاری در مکانهای یاد شده به تعداد  1000اصله
گودبــرداری و چالــه کنــی بــه ابعــاد  40*40*50ســانتی متــر و بــه تعــداد  1500عــدد در پارکهــا
و بلــوار هــای شــهری جهــت کاشــت نهــال مرکبــات
تولید تعداد  2000اصله نشاء انواع گلهای فصلی پائیزه در نهالستان
کاشت نشاء گل فصلی پائیزه در بخشهای گوناگون فضای سبز شهری
تخلیه تعداد  25.000نشاء گلدانی گلهای فصلی خریداری شده در نهالستان
واگــذاری  20.000اصلــه انــواع نهــال درختــان و درختچــه هــای زینتــی و مثمــر و بــی ثمــر بــه
شــهروندان
هوادهــی و کوددهــی و ماســه دهــی بــه چمنهــای فضــای ســبز شــهری بــه مســاحت 100.000
متــر مربــع
هــرس و سرشــاخه زنــی درختــان و درختچــه هــای فضــای ســبز شــهری بــه تعــداد 40.000
اصلــه
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بارگیری و حمل سرشاخه ها به بیرون از شهر
بارگیری و حمل سرشاخه ها به بیرون از شهر تعداد  10.000سرویس
علف زنی در حاشیه بلوارها و خیابانهای شهر به طول  100.000و تعداد  3مرتبه
بارگیــری و حمــل علفهــای چیــده  .ســرزنی شــده بــه بیــرون از شــهر بــه حجــم  30.000متــر
مکعــب بــه تعــداد  5000ســرویس
اجــرای عملیــات پاکســازی و زبالــه بــرداری از پارکهــا و بوســتانها و میادیــن و بلوارهــا در
چندیــن نوبــت و حمــل بــه بیــرون از شــهر
گرامیداشــت روز درختــکاری و برنامــه ریــزی و ایجــاد هماهنگــی با دیگــر ارگانهــا و واحدهای
اداری
خرید کیسه های به ابعاد گوناگون جهت تولید نهال و نشاء گل
کیسه گیری و کاشت بذر و قلمه انواع نهال مورد نیاز به تعداد  8000عدد
کاشــت تعــداد  25.000اصلــه نشــاء انــواع گلهــای فصلــی در فضــای ســبز شــهری در روزهــای
پایانــی ســال جهــت پیشــواز از نــوروز و مهمانــان نــوروزی

تعمیر و لوله کشی سیستم آبیاری
قطره ای
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فضای سبز
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خدمات شهری:

پاکسازی محالت و الیروبی کانال های شهری

جمع آوری و حمل زباله از سطح شهر
پاکسازی و بهسازی مدفن زباله بی سیم
الیروبی کانالهای آبهای سطحی محالت و مناطق مختلف شهر
خریــد تعــداد  130عــدد ســطل زبالــه  660لیتــری جهــت جمــع آوری زبالــه در ســطح شــهر و
همچنیــن توزیــع بیــش از  42عــدد ســطل زبالــه باکســی (ســه قلــو) جهــت تفکیــک زبالــه
در ادارات
پاکسازی کامل مسیر باشگاه مرکزی تا فلکه ی شهید بهنام محمدی
جمع آوری زباله در کمترین زمان به صورت شبانه روزی
پاکسازی خیابانها و معابر سطح شهر و نیز پاکسازی کانالهای سطح شهر
جمع آوری احشام در خیابانها
پاکسازی پارک ها و بوستانها به صورت روزانه
شست و شوی سرویس های بهداشتی و پر کردن مخازن سطح شهر به صورت شبانه روزی
همکاری با روابط عمومی جهت جشن های نوروزی
پخش کیسه زباله در روز  13بدر
جمع آوری زباله در خارج از محدوده شهری (تمبی و دوراهی اللی)
پاکسازی و نظافت قبرستان های سطح شهر و شهدای گمنام

خرید و نصب سطل های زباله
76
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خریدماشین آالت سنگین عمرانی

موتوری
تعمیــر دســتگاههای راهســازی  ،کامیــون هــا و ماشــین آالت حمــل زبالــه بــه مبلــغ تقریبــی
1.500.000.000ریــال
خرید یکدستگاه بیل مکانیکی به مبلغ  4.000.000.000ريال
خرید  3دستگاه کمپرسی بنز به مبلغ  6.000.000.000ريال
تعمیر و راه اندازی  2خودرو کامیونت اسقاطی شده و تبدیل آن به خودرو حمل زباله
تعمیــر و راه انــدازی غلطــک فلــزی کــه بــه مــدت ســه ســال خــراب وگوشــه ای از پارکینــک
خوابیــده بــود
تعمیر و راه اندازی غلطک الستیکی اسقاطی
کاهــش و صرفــه جویــی در خریــد لــوازم مصرفــی و یدکــی خودروهــا بــه مبلــغ 20میلیــون تومــان
در مــاه

بازسازی و تعمیر تعداد  5دستگاه از ماشین آالت
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تاکسیرانی:
برگزاری انتخابات خطوط تاکسیرانی و نماینده تاکسیرانان مسجدسلیمان
ثبــت نــام از  63نفــر از راننــدگان تاکســی شــهری دارای خــودور فرســوده در طــرح نوســازی 9000
خــودرو فرســوده
ارائــه طــرح کوتــاه مــدت بــه منظــور ارتقــاء ســطح درآمدزایــی  ،امنیــت شــغلی تاکســیرانان و
رفــاه شــهروندان و افزایــش کنتــرل ترافیکــی در قالــب یــک دفترچــه
پیگیــری و تشــکیل کمیتــه حمــل و نقــل درون شــهری (دو جلســه) بــا حضــور مســئولین شــهری
(امــام جمعــه محتــرم ،فرمانــدار محتــرم ،شــهردار محتــرم ،دادســتان محتــرم و رئیــس پلیــس
راهــور)
حضــور در مجمــع عمومــی تاکســیرانهای شــهری کشــور و پیگیــری مشــکالت تاکســیرانان
مسجدســلیمان
طرح سر شماری تاکسی های درون شهری در سال 95
پیگیری جهت خرید سامانه یکپارچه سازی اطالعات تاکسیرانان (انار)
پیگیری جهت جهت اخذ مجوز نرخنامه کرایی تاکسی در سال 95
پیگیــری و برگــزاری جلســات فرمانــدار محتــرم شهرســتان و ریاســت محتــرم شــورای اســامی
شــهر جهــت ارائــه نرخنامــه در ســال ( 95دو جلســه)
جلسه با فرماندهی پلیس راهور برای برخورد با خودروهای شخصی
ساماندهی تاکسی های ویژه
پیگیری جهت تعویض تابلو سردرب تاکسیرانی
دریافت شکایات مردمی و پیگیری برخورد با رانندگان متخلف
دریافت اشیاء گمشده از رانندگان تاکسی و تحویل اشیاء مذکور به مالکان آنها ( 5مورد)
برگزاری جلسات ماهیانه با نمایندگان خطوط تاکسیرانی
ساماندهی خطوط تاکسیرانی
راه انــدازی ســرویس مــدارس و جلســه بــا معاونــت فرمانــداری و ریاســت محتــرم آمــوزش پــرورش
مسجد سلیما ن
پیگیری جهت راه اندازی سامانه سپند
معرفی رانندگان خودورهای شخصی ساماندهی شده (تاکسی های ویژه) به پلیس راهور
تشکیل پرونده رانندگان تاکسی شهری جهت صدور پروانه تاکسیرانی
تمدید و تعویض پروانه های رانندگان تاکسی های شهری
معرفــی راننــدگان تاکســی شــهری بــه شــبکه بهداشــت (عــدم اعتیــاد) اداره تشــخیص هویــت و
ارجــاع بــه اداره اماکــن عمومــی جهــت دریافــت مجــوز پروانــه بهــره بــرداری
معرفی رانندگان تاکسی شهری به سازمان تامین اجتماعی جهت استفاده از بیمه درمانی
معرفــی راننــدگان تاکســی شــهری جهــت تعویــض پــاک بــه معاونــت اداره راهنمایــی و رانندگــی
اســتان خوزســتان
صدور گواهی اشتغال برای تاکسیرانان جهت معرفی به ادارات
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جلسه شهردار با تاکسی داران

برگزاری انتخابات خطوط تاکسیرانی و نماینده تاکسیرانان

81

آتش نشانی:

راه اندازی و تجهیز نخستین مرکز آموزش ایمنی و آتش نشانی

بازسازی دفتر مراجعات مردمی شهردار

خرید ست امداد و نجات به ارزش  1.500.000.000ريال
پاسخگویی به مراجعات و استعالم ادارات و آتش سوزی و تاییدیه ایمنی  720مورد
خریــد کفــش ایمنــی بــرای نیروهــای عملیاتــی و اداری ســازمان و تحویــل بــه ایســتگاه هــا جهــت
آراســتگی و انضبــاط ظاهــری
خرید شنل بارانی و بادگیر برای نیروهای عملیاتی سازمان و تحویل به ایستگاه ها
خرید دستکش عایق برق و تحویل به ایستگاه های عملیاتی
شارژ مکرر کپسولهای اطفاء حریق سازمان و تحویل به ایستگاه ها
سرکشی به ایستگاه ها و رفع نواقض و بررسی کمبود ایستگاه ها و خودروهای عملیاتی
راه انــدازی شــیفت شــب ایســتگاه شــماره  1نفتــک از فروردیــن مــاه ســال جــاری جهــت ایــام تعطیالت
نــوروز و حجــم زیــاد عملیات
تعداد  1058مورد عملیات در طول سال 1395
خرید وسایل امداد و نجات جدید جهت سازمان آتش نشانی
به مبلغ  300میلیون ریال
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اجرائیات
ترســیم کروکــی و تعییــن تخلفــات ســاختمانی و ارســال بــه شــهرداری ناحیــه یــک جهــت
طــرح در کمیســیون مــاده صــد بــه تعــداد  48پرونــده
ابالغ اخطار جمع آوری مصالح ساختمانی  67مورد
ابالغ اخطار جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز  83مورد
ساماندهی بازاریان سطح شهر به صورت نوبت صبح و عصر
تخریب طبق رای کمیسیون ماده صد جهت اجراء  20مورد
اجرای طرح ضربتی رفع سد معبر و پاکسازی معابر

84

85

کشتارگاه

تعمیر و بازسازی کامل کشتارگاه

پیگیری ادامه احداث تصفیه خانه کشتارگاه
راه اندازی دو دستگاه کولر
رفع مشکل آب کشتارگاه
نظارت بر کشتار بهداشتی دام با همکاری شبکه بهداشت و درمان و اداره دامپزشکی

آرامستان
روشنایی آرامستان ها
ایجاد فضای سبز و درختکاری در دو آرامستان چهاربیشه و کلگه
تجهیز اتاق متصدی آرامستان ها
احداث سرویس بهداشتی با مشارکت گردان حضرت سلمان (ع)

اموال و انبار
خرید اقالم اعم از وسایل موتوری ،تاسیساتی و اداری
صدور و تحویل قبض خروج از انبار به درخواست کننده
جمــع آوری ضایعــات و آهــن آالت اســقاطی در محوطــه شــهرداری و انتقــال بــه انبــار نفتــک
جهــت مزایــده و فــروش
اموال اداری و سرمایه ای کلیه واحد ها لیست برداری اساسی شده است.

اتوبوسرانی
کولردار کردن  11اتوبوس اسکانیا به مبلغ معادل  450.000.000ريال
منظم کردن ساعت کاری اتوبوسران ،فاصله زمانی گذر اتوبوس حداکثر  15دقیقه
راه اندازی برق ایستگاه نمره 1
احداث سرویس بهداشتی  200.000.000ريال
احداث سایه بان موتوری به ابعاد  14*8به مبلغ  150.000.000ريال
خرید قطعات موتوری معادل  1.000.000.000ريال
کلیــه تعمیــرات موتــوری بــا کمتریــن هزینــه توســط پرســنل و مکانیک هــای ســازمان اتوبوســرانی
کــه معــادل  3.000.000.000ريــال در ســال صرفــه جویــی می شــود.

86

87

امور قراردادها:

برگزاری روند انجام مناقصه های عمومی شامل مراحل زیر در پروژه های:
فروش اسناد در محدوده زمانی یاد شده در روزنامه یا بنر در سطح شهر
برگــزاری جلســه کمیســیون معامــات در جهــت بازگشــایی پــاکات بــا دعــوت کتبــی از اعضــا و
ناظــر ایــن کمیســیون (شــهردار  ،واحــد درخواســت کننــده  ،امــور مالــی یــا ذیحســاب  ،عضــو
شــورا  ،حراســت ،دبیــر و امــور قراردادهــا  ،نماینــده پیمانــکاران)
آزادسازی ضمانت نامه های شرکت در مناقصه شرکت کنندگان بجز برنده مناقصه
انعقاد پیمان ،ابالغ ،صورتجلسه تحویل زمین و اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
مناقصــه هــای انجــام شــده در ایــن مــدت  :عمرانــی  :ایجــاد ،توســعه و اصــاح معابــر شــهری در دو
مرحلــه بــه مبلــغ  6.419.000.000ريــال ،ایجــاد و اصــاح شــبکه جمــع آوری و دفــع آبهای ســطحی
برگــزاری مناقصــه پارکهــای نصیــر آبــاد ،کــوی شــهید لرســتانی ،پیــاده رو ســازی بــی بیــان،
پیــاده رو ســازی از پــل ســینا تــا نفتــک از ســمت چهاربیشــه
برگــزاری مناقصــات جــاری شــهرداری بــرای اولیــن بــار طــی مراحــل قانونــی و برابــری شــرایط
بــرای همــه شــرکت کننــدگان
برگزاری مناقصه احداث پارک  ۱۱هکتاری به مبلغ  ۱۰.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
برگزاری مناقصات  ۵پروژه شهرداری مسجدسلیمان
برگزاری مناقصه ایجاد ،توسعه و اصالح معابر شهری به مبلغ  ۷.۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
برگزاری مناقصه زیرسازی و آسفالت محالت مسجدسلیمان به مبلغ  ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
برگزاری مناقصه اصالح هندسی و ایمن سازی معابر شهری به مبلغ  ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
برگــزاری مناقصــه ایجــاد و اصــاح شــبکه جمــع آوری و دفــع آبهــای ســطحی بــه مبلــغ
 ۱.۶۱۲.۶۰۰.۰۰۰ریــال
برگزاری مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز مسجدسلیمان به مبلغ  ۱۰.۷۹۶.۰۰۰.۰۰۰ریال
برگزاری مناقصه بهسازی گلزار شهدای گمنام مسجدسلیمان به مبلغ  ۸.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
برگــزاری مناقصــه مطالعــه جهــت اجــرای ســه پــل در مسجدســلیمان بــه مبلــغ ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ریــال
برگــزاری مناقصــه مطالعــه و اجــرای پــارک مینیاتــوری مسجدســلیمان بــه مبلــغ ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ریــال
برگــزاری مناقصــه خریــد و نصــب تجهیــزات هوشمندســازی معابــر مسجدســلیمان بــه مبلــغ
 ۳.۴۶۵.۷۰۰.۰۰۰ریــال
برگزاری مناقصه تامین نیروی انسانی  ۳۱۶نفر به مبلغ  ۱۴۱.۰۸۷.۹۳۷.۱۰۳ریال
برگزاری مناقصه ایجاد و توسعه شبکه معابر شهری به مبلغ  ۴۰.۰۲۲.۰۰۰.۰۰ریال
برگزاری مناقصه اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی
آگهی مناقصه واگذاری پارکینگ  ۱۷شهریور
برگزاری مناقصه واگذاری شهربازی پارک گل نرگس
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نوسازی مرکزی
افزایش سرعت جوابگویی به ارباب رجوع
ارتقای دانش فنی و شهرسازی با بکارگیری نیروهای جوان و متخصص
ارســال حــدود  200پرونــده دارای تخلفــات ســاختمانی بــه کمیســیون مــاده صــد و دریافــت جــواب
از کمیســیون مذکــور
پیگیری بالغ بر  1.500.000.000ريال مطالبات معوقه شهرداری در محدوده زمانی گذشته
بررسی ،تهیه گزارش و جوابیه به نامه های اشخاص حقیقی و حقوقی
پیگیری جهت راه اندازی نهایی سیستم اتوماسیون شهرسازی
پیگیــری پرونــده پروانــه ســاخت هــای گذشــته کــه دارای تخلــف در محاســبه بــوده و همــه آنهــا
در حــال محاســبه جهــت اخــذ حقــوق شــهرداری مــی باشــد.
عملکرد مالی از شهریور ماه  1395تا فروردین  1396به مبلغ  2.778.606.264ريال
راه انــدازی سیســتم دبیرخانــه واحــد نوســازی مرکــزی جهــت تســریع در پاســخگویی بــه اربــاب
رجــوع

فناوری اطالعات

فناوری اطالعات
راه اندازی سیستم حضور و غیاب هوشمند
آپگرید نرم افزار اتوماسیون اداری به نسخه جدید
توسعه پوشش وایرلس شهرداری مرکزی
راه اندازی فاز جدید HOTSPOT
اتصال واحد های تابعه شهرداری به سیستم شبکه داخلی
راه اندازی سیستم پشتیبان واحد تاکسی رانی
رفع اشکال و توسعه شبکه داخلی شهرداری مرکزی
راه اندازی و توسعه شبکه نوسازی ناحیه یک
توسعه شبکه بین مراکز شهرداری
راه اندازی دوربین های جایگاه CNG

نوسازی ناحیه یک:

صدور گواهی مفاصاحساب (عوارض سالیانه نوسازی) بیش از  5000پرونده
پاسخ استعالمات بیش از  4500پرونده
نقل و انتقال بیش از  2500پرونده
اضافه مساحت ماده ( )19بیش از  100پرونده
تشکیل سوابق نوسازی جهت امالک فاقد سوابق بیش از  800پرونده
صدور مجوز تفکیک عرصه و اعیان بیش از  190پرونده
ارجاع پرونده های دارای تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد بیش از  700پرونده
صــدور پروانــه ســاختمانی ،پروانــه تعمیــرات ،مجــوز احــداث بنــا ،تمدیــد پروانــه ،اصــاح پروانــه و
صــدور پایانــکار بیــش از  257پرونــده
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صــدور مجــوز (بازســازی ،تعویــض پوشــش ســقف ،توســعه بنــا ،درب اضافــه ،دیوارکشــی،
خاکبــرداری) بیــش از  100پرونــده
پیگیــری جهــت اخــذ مبالــغ محاســبه نشــده از محــل پروانــه هــای ســاخت صــادره در ســنوات
گذشــته

اجرای احکام:

وصول شده های طول سال  1395به مبلغ  9.688.330.016ريال
دادخواستهای ارسالی دادگاه به تعداد  21فقره جمع ًا به مبلغ  6.950.525.990ريال
اظهارنامــه هــای ارســالی بــه دادگاه جهــت ابــاغ بــه افــراد بدهــکار بــه تعــداد  107فقــره بــه
مبلــغ  11.016.692.199ريــال
تخریب های انجام شده همراه با واحد اجرائیات به تعداد  20تخریب

کمیسیون ماده:100

کمیسیون بدوی تا  95/12/24تعداد  863رای به مبلغ  37.343.331.309ريال
تجدید نظر تا  95/12/9تعداد  200رای به مبلغ  7.720.948.430ريال

امور حقوقی:
رسیدگی به  18پرونده حقوقی در دادگستری
رسیدگی به  14فقره شکایت در دادسرای عمومی و انقالب
حضور در کالنتری برای پیگیری پرونده های شهرداری  64مورد
حضور در شورای حل اختالف  9مورد
رسیدگی به  11شکایت مردمی و پرسنل در دیوان عدالت اداری
حضور در جلسات اداره کار و پیگیری شکایات کارگران  12مورد

در آمد:

دریافت عوارض خودرو به مبلغ 1.270.297.140
دریافت عوارض کسب و پیشه 72.448.751
دریافت عوارض ترمینال ولیعصر 1.199.831.145
فروش بلیط و دربستی های اتوبوسرانی 630.600.000
عوارض وانت بارها در سطح شهر 165.140.000
اجاره دکه ها و مغازه ها  -غرفه ها 869.731.000
دریافت عوارض آرامستانها 812.153.200
دریافت عوارض تاکسیرانی 148.100.000
فروش گاز 17.189.712.000 CNG
اجاره بها پارکینگ  17شهریور 303.500.000
عوارض دکل های ایرانسل 640.800.000
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روابط عمومی:
انتخاب شهردار بعنوان شهردار نمونه فرهنگی
قهرمانی تیم شطرنج شهرداری مسجدسلیمان در مسابقات استانی
قهرمانی تیم فوتسال شهرداری مسجدسلیمان در مسابقات ادارات شهرستان
برپایــی غرفــه شــهرداری مسجدســلیمان در نمایشــگاه فرصــت هــای ســرمایه گــذاری اســتان خوزســتان در
نمایشــگاه بیــن المللــی اهــواز
برگــزاری نشســت تخصصــی خبرنــگاران اســتانی و کشــوری بــا شــهردار در خصــوص معرفــی فرصــت هــای
ســرمایه گــذاری شهرســتان مسجدســلیمان
راه اندازی سامانه  137جهت جلوگیری از ائتالف وقت شهروندان
برگزاری نخستین جشن میالد حضرت علی (ع) ویژه کارکنان شهرداری در المردون ایل
برگزاری جشن بزرگ عید غدیر در پارک گل نرگس
برگزاری جشن بزرگ عید فطر در پارک گل نرگس
برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان در پارک گل نرگس
برگزاری جشن بزرگ طلوع نور در پارک گل نرگس
برگزاری جشن روز مادر به مناسبت والدت حضرت فاطمه (س) در پارک  11هکتاری
برگزاری جشن بهاره در محله شیخ مندنی
برگزاری جشن میالد رسول اکرم(ص) در پارک گل نرگس
برگزاری نخستین ضیافت افطار پرسنل خدمات شهری شهرداری
برگزاری جشن بزرگ انقالب در پارک گل نرگس
برگزاری جشنواره نقاشی کودکان همراه با جشن ویژه دهه فجر در پارک ملت بی بیان
برگزاری دومین دوره مسابقات بومی محلی بختیاری (قهرمانی کشور) رشته چوب بازی
برگزاری کنسرت موسیقی بزرگ بختیاری به مدت  2شب در پارک  11هکتاری
برگزاری مراسم نورافشانی و تکبیر در شب  22بهمن
برگزاری مراسم تجلیل از کارمندان نمونه شهرداری
برگزاری مراسم تجلیل از بانوان پرسنل شهرداری
مشارکت در برگزاری جشنواره غذا در پارک گل نرگس
مشارکت در برگزاری مراسم یادبود زنده یاد منصور پورحیدری در مسجد جامع نمره یک
بازدید از مراکز نگهداری سالمندان در راستای ادامه امورات فرهنگی و اجتماعی جهت رفع مشکالت آنها
نصب ریسه ،کتیبه و پرچم های سیاه به مناسبت ایام فاطمیه
برگزاری مراسم عزداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در تپه شهدای گمنام
برگزاری روز درختکاری و گرامیداشت  16شهید آتشنشان در تپه شهدای گمنام
مشارکت در برگزاری مراسم تجلیل از هنرمندان  ،خبرنگاران و فرهیختگان
برگزاری ایستگاه های ثبت نام سرشماری و نفوس مسکن
برگزاری مراسم یادبود شهدای آتش نشان در مسجد جامع نمره یک
مراسم تجلیل  7مهر روز آتش نشانی و ایمنی مشارکت در برگزاری
مشارکت در برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز  13آبان
مشارکت در برگزاری ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس
برگزاری برنامه تجلیل از بازنشستگان و رزمندگان شاغل در شهرداری
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آذین بندی و نصب ریسه های رنگی پارچه ای و نوری در بیش از 12میدان و بلوار شهر به مناسبت ایام دهه فجر
برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت والدت امام عصر(عج)
برگزاری فراخوان مسابقه عکاسی نوروزی
مشارکت در برگزاری مراسم بزرگداشت روز خبرنگار
عیادت از پرسنل حادثه دیده و در بستر بیماری شهرداری
بازدید از خانواده های شهدای گرانقدر به مناسبت هفته دفاع مقدس
برگزاری ایستگاه صلواتی (موکب) به مناسبت ایام محرم و اربعین حسینی در سطح شهر
برگزاری ایستگاه صلواتی به مناسبت ایام محرم و همچنین روز اربعین در محل شهرداری
برگزاری افتتاحیه زمین چمن مصنوعی شهید مدافع حرم مهدی طهماسبی
برگزاری ایستگاه صلواتی بمناسبت آغاز والیت حضرت مهدی (عج) و هفته وحدت
مشــارکت در برگــزاری مراســم شــب ششــم محــرم در تپــه شــهدای گمنــام و همچنیــن ایســتگاه صلواتــی
ویــژه آقایــان و بانــوان بصــورت مجــزا
بازدید و سرکشی به هیئت های عزاداری حسینی در دهه محرم
مشارکت در همایش بزرگداشت خیرین و نیکوکاران
برگزاری نمایشگاه دستآوردهای شهرداری در هفته دولت
نصب ریسه ،کتیبه و پرچم های رنگی و مشکی در اعیاد و مناسبت های مختلف مذهبی
مشارکت در برگزاری مراسم استقبال از خادمان حرم مطهر رضوی
تولید و انتشار بیش از  200خبر مرتبط با شهرداری در پایگاه اطالع رسانی شهرداری
تولید و انتشار بیش از  700خبر مرتبط با شهرداری در نشریات معتبر و سایت های مختلف کشوری و استانی
طراحی و انتشار بیش از  400پیام شهروندی جهت فرهنگ سازی عمومی به صورت عکس نوشته
انتشار اخبار شهرداری در بیش از  650گروه در شبکه های اجتماعی
نصب بنر کلیه مناسبت های ملی و مذهبی مختلف بر روی پارتابل ها و بيلبوردها و دیگر سازه های تبلیغاتی
تعویــض پرچــم هــای میادیــن و پــل هــای ســطح شــهر و تعویــض پرچــم ورودی شــهر در ابعــاد  18×10بــه
مناســبت هــای مختلــف
توزیع پوستر و تراکت های فرهنگی  ،آموزشی ویژه دانش آموزان در سطح مدارس شهر
توزیع بنرهای حامل پیام زیست محیطی و جمع آوری زباله در بین کلیه هیئت های عزاداری سطح شهر
چاپ و توزیع بیش  1500عدد پرده عقب خودرو حامل پیام های شهروندی و زیست محیطی
چاپ و انتشار  2500عدد نشریه شهرنامه ویژه شهرداری
چاپ و انتشار  2500عدد دفترچه عملکرد  6ماهه شهرداری در سطح استان خوزستان
فیلمبرداری و تهیه کلیپ ویدئویی عملکرد سه ماهه شهرداری و توزیع  2500عدد سی دی در سطح استان
مشارکت در برنامه های نهالکاری و پاکسازی محالت مختلف شهر به همراه انجمن های مردم نهاد
عکسبرداری و فیلمبرداری از کلیه پروژه های اجرا شده و در حال اجرای شهرداری
فیلمبرداری و تهیه کلیپ ویدئویی از معضالت و مشکالت مناطق محروم شهر
ساخت و نصب تابلوهای مساجد در سطح شهر
مشارکت در برگزاری ده ها مجموعه برنامه های مناسبتی  ،فرهنگی  ،اجتماعی ادارات و سازمان ها
ایجاد تقویم کاری ویژه روابط عمومی تا پایان سال  95و همچنین 96
شرکت در کلیه جشنواره ها و سمینارها بعنوان نماینده شهرداری
برگزاری فراخوان عکس با مضامین انقالبی ویژه دهه فجر

برگزاری کالس های بصیرت افزایی و مهارتهای زندگی ویژه دهه فجر در مساجد و مدارس مختلف شهر
ساخت کلیپ و عکسبرداری هوایی (هلی شات) از پروژه های اجرا شده و در حال اجرای شهرداری
مشارکت در برگزاری مراسم رژه موتوری سالگرد ورود امام خمینی(ره)
مشارکت در برگزاری گرامیداشت روز خبرنگار
مشارکت در برگزاری جشنواره نقاشی اداره ارشاد در روز  22بهمن
طراحی و انتشار عکس نوشته ها و پخش کلیپ هایی با مضامین انقالبی در شبکه های مجازی
برگزاری دهه کرامت و استقبال از خادمین امام رضا (ع)
برگزاری جلسات شورای نامگذاری محالت
برگزاری جلسه ی هماهنگی شورای هماهنگی سالروز ارتحال امام (ره)
برگزاری بازی های فوتسال جام شهرداری ویژه دهه فجر
برگزاری جلسه ی هم اندیشی شهردار با تاکسیداران و تاکسیرانان
برگزاری جلسه شورای کاربردی مسئولین شهرداری مسجدسلیمان
برگزاری جلسات هم اندیشی با اهالی محالت مختلف شهر
برگزاری ایستگاه صلواتی (موکب) به مناسبت ایام محرم و اربعین حسینی
بروز رسانی فنی و پوشش کامل خبری در پایگاه اطالعرسانی شهرداری
نصب استندهای آموزشی در فضای سایت اداری شهرداری و سازمان های تابعه با مضمون پیام مقام معظم رهبری
ساخت فیلم مستند فعالیت های عمرانی شهرداری توسط بخش خصوصی
ارائه عملکرد شهرداری در شورای اداری فرمانداری به صورت اسالید پاورپوینت
بازدید میدانی شهردار مسجدسلیمان از محالت مختلف شهر
برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت والدت امام عصر (عج)
بازید از خانواده های شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس
مشارکت در برگزاری برنامه های ویژه ایام محرم ( مشارکت در برپایی موکب زائرین حسینی در مرز چذابه)
آماده سازی بیش از  2000بسته پکیج فرهنگی و گردشگری جهت ارائه به مهمانان نوروزی
طراحی و چاپ دفترچه گردشگری و عملکرد شهرداری در سال  95جهت ارائه به مهمانان نوروزی
طراحی لوح فشرده چند رسانه ای شهر من مسجدسلیمان جهت معرفی شهرستان به مهمانان نوروزی
طراحــی و برنامــه نویســی اپلیکیشــن اندرویــد شــهرداری مسجدســلیمان توســط روابــط عمومــی جهــت
ســهولت اســتفاده از خدمــات شــهرداری توســط شــهروندان
نصب استیکر حاوی پیام شهروندی و زیست محیطی بر روی بدنه ی اتوبوس های واحد شهری
چاپ و نصب عکس سرداران شهید در ورودی ها و تپه شهدای گمنام و همچنین در سطح شهر
ساخت کلیپ گردشگری و مشاهیر مسجدسلیمان و توزیع در بین مهمانان نوروزی
خرید و نصب سفره هفت سین در میدان ورودی شهر و پارک گل نرگس
نصب سیاه چادر (بهون بختیاری) در پارک گل نرگس و تپه شهدای گمنام
چاپ و توزیع پاکات هدیه با لوگوی شهرداری
توزیع  100کیلو کیسه زباله به منظور انجام نظافت عمومی در روز سیزده بدر
راه اندازی نمایشگاه صنایع دستی و سوغات محلی در ورودی های شهر و پارک گل نرگس
ایجاد کمپ اسکان نوروزی ویژه مهمانان در تپه شهدای گمنام و سالن سینا
طراحی و انتشار پیام های شهروندی و فرهنگی در شبکه های اجتماعی ویژه ایام نوروز
نصب تابلوی نامگذاری میادین و خیابان های سطح شهر (در دست اقدام)
مشارکت در برگزاری جشنواره غذاهای بومی محلی و صنایع دستی ویژه مددجویان بهزیستی
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همکاران خدا قوت

عنوان :عملکرد یکساله شهرداری مسجدسلیمان
(در دوران تصدی عبداله قاسمی صالح بابری)
مسجدسلیمان
تهیه و تنظیم:روابط عمومی شهرداری
با تشکراز پرسنل خدمتگذار شهرداری مسجدسلیمان
مدیر اجرایی:رحیم ورناصری
و کلیه شهروندان محترم که در راستای خدمتگذاری ما را
کار
سریع
گرافیک:حسین
صفحه آرایی و
یاری نمودند.
چاپ :چاپ و تبلیغات لوح مسجدسلیمان
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ارتباط مستقیم شهروندان با شهرداری
روابط عمومی شورای اسالمی شهر و شهرداری مسجدسلیمان
www.masjedsoleyman.ir
پایگاه اطالع رسانی شهرداری مسجدسلیمان

