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فرزيـن حاتمـي کاکـش
مدير روابط عمومي و امور بين الملل
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امروزه بخش اعظمی از دانش جهانی بوسیله ارتباطات الکترونیکی رد و بدل می شود
به گونه ای که تمامی مولفه های زیستی و اجتماعی را در بر گرفته است.
اجتماعات بر اساس تولید انبوه ابداعات همچنان در حال تغییرند و فضای نوینی در
عرصه های اقتصادی ،فرهنگـی و اجتـماعی ایجـاد کـرده اند که مـا حصل آن رشد
دهکـده جهانـی است.
در حقیقت در این عصر فنـاوری اطالعات که به سرعت در حال گذر است و موجی
که ایجاد شده می طلبـد که از فرصـت های بوجود آمده نهایت بهـره بـرداری را
داشته باشیم.
اينترنـت به عنوان ابزار ملموس ایـن دگرگونـی و تحوالت در عرصــه ارتباطات و
اطالعات بستر مناسبي جهت معرفي خدمات و تبادل آرا و تسهيل در ارائه خدمات
مطلوب تر بويژه در سازمان بزرگي همچون شهرداري اهواز مي باشد،
اکنون که به یاری پـروردگار شاهـد توسعـه پايگاهــاي اينترنتي شهرداري اهواز
هستیـم و از آنجاييكه در نخستيـن همايـش علمـي و نمايشگاه دستاوردهاي روابط
عمومي هاي شهرداري هاي كشور در مشهد مقدس (فروردین  )1392اين مديريت
حائز رتبـه نخـست روابــط عمومـي الكترونيـك در كالنشهـرهاي ايــران گرديد،
امیدوارم محتوای اين وبسايت ها بتواند بستر الزم را در راستای بهینه سازی و ارتقا
کیفیت برنامه ریزی و اجرای طــرح های شهــری در حوزه هاي مختلـف مديريت
شهري برای مدیران شهر فراهم نماید.
درمجموعه اي كه پيش رو داريد تالش گرديده كليه پايگاه هاي اينترنتي شهرداري
اهواز جهت آشنايي مخاطبان معرفي گردد تا پل ارتباطي ميان شهروندان و مجموعه
مديريت شهري كالنشهر اهواز باشد.
مجموعه وبگاه هاي شهرداري اهواز با تالش مديريت روابط عمومي و اموربين الملل
شهرداري اهواز و سازمان فاوا شهرداري طراحـي و راه اندازي گرديده و در طراحي
آنها از تازه ترين و ايمن ترين فناوري ها استفاده شده است و اميدواريم با توسعه
روز افزون آن شاهد تحقق شهرداري الكترونيك در كالنشهر اهواز باشيم.
امیـد است همگي در پرتو عنــایات باریتعالـی همچنان در مسير تحقق اهداف عالي
خدمت رساني به شهروندان موفق و پيروز باشيم.

AHVAZ.IR
آشنایی با
وبسايـت
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معرفـي مجموعـه پايـگاه هـاي
اطالع رسانـي شهـرداري اهــواز

7

ahvaz.ir

ahvaz.ir

AHVAZ.IR

6

پایگاه اینترنتی شهرداری اهواز با برخورداری از  63زیرسایت اعم از بخشهای مختلف شهرداری،
خدمات الکترونیک (سامانه مناقصه و مزایده ،اتوماسیون اداری ،سامانه  ،137آمار و اطالعات ،قوانین و
مقررات) ،نقشه شهر و ...به صورت آنالین در حال خدمات دهی به شهروندان عزیز اهوازی می باشد.
این پروژه بزرگ که به همت روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز کلید خورد ،با تالش
بی وقفه این مدیریت با نامه نگاری در خصوص برگزاری جلسات روزانه با طراح سایت و برگزاری
کالسهای آموزش مسئولین سایت هر سازمان ،منطقه و معاونت و الزام هر بخش به جمع آوری و تکمیل
اطالعات و بروز رسانی سایت آغاز شد.
در صفحه اول سايت شهرداري اهواز شما مي توانيد به بخشهاي مختلف شهرداري ،معرفي شهر اهواز ،
نقشه شهر و....آشنا شده و به آساني به خدمات الكترونيك ،وب سايت انگليسي ،اطالعيه ها و فراخوانها
و ساير قسمتهاي اين سايت كه در صفحات بعد به معرفي آنها مي پردازيم دسترسي داشته باشيد.
وضعيت آب و هواي شهر اهواز و اوقات شرعي شهر به صورت آنالين در دسترس كليه مخاطبان،
شهروندان و مراجعان به سايت شهرداري مي باشد(.تصوير سمت چپ سايت)

از بخشهاي پرمخاطب اين پورتال بخش خدمات الكترونيك آن مي باشد كه به تفكيك و
در بخــش ميانــي سايــت قابــل مشاهـده اسـت.

سامانه مديريت ارتباطات
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در سامانه پروژه هاي شهرداري اهواز ،شما براحتي مي توانيد با مشخصات كليه پروژه ها ،تصاوير ،اعتبار
هزينه شده و تاريخ اجرا و پايان پروژه آشنا شويد.
projects.ahvaz.ir
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هم اينك اين سامانه با برخورداري از  32كاربر كه روزانه اخبار ،معاونتها ،مناطق و سازمانهاي تابعه
شهرداري را به صورت روزانه روي سايت ارسال مي كنند فعاليت دارد .اين اخبار پس از تاييد روابط
عمومي و امور بين الملل شهرداري اهواز روي سايت مي آيد .به جرات مي توان گفت سامانه مديريت
ارتباطات شهرداري اهواز بروز ترين سامانه خبري در ميان دستگاههاي اجرايي استان و شهرداريهاي
ساير كالنشهرهاي ايران مي باشد.
در اين سامانه امكان آرشيو ،جستجوي ساده و پيشرفته اخبار و بررسي اخبار هر بخش به تفكيك
موجود است .توليد خبر در اين سامانه روزانه به طور ميانگين  60خبر مي باشد كه تمام بخشهاي
شهرداري اهواز را دربرمي گيرد.
همچنين اخبار مهم شهرداري عالوه بر نمايش در سامانه خبري در صفحه اول سايت شهرداري به
نشاني epress.ahvaz.irمي باشد.

سـامـانـهپــروژههـــا

 WebGISشهرداري اهــواز
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شهرسازي و  ....بصورت طبقه بندي شده و نظام مند دست يابيد.
نشاني اين سامانه regulation.ahvaz.irمي باشد كه از طريق مراجعه به پرتال اصلي
شهرداري اهواز نيز قابل رويت است.
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در سامانه اطالعات مكاني يا  WEBGISهر كاربـر ،شهرونـد يا مسافـر تازه وارد به شهر اهـواز براحتي
مي توانيد نشاني اماكن مختلف شهر از جمله ادارات ،سازمانها ،جايگاههاي عرضه بنزين ،خودپردازهــا،
مراكز اقامتي ،مراكز انتظامي ،مراكز خدمات شهري ،فرهنگي ،هنـري ،آمـوزشـي ،شعـب بانـك هــاي
خصوصي و دولتي ،تعميرگاههاي مجاز خودرو ،مراكز خدمات بهداشت و درمان و .......را بيابيد.
اين سامانه به نشاني gis.ahvaz.irفعال مي باشد.
از جمله امكانات اين سامانه عبارتنـد از نمايش اماكن ديدني و تاريخي ،ارســال كـروكــي ،جستجـو،
اندازهگيري مسافت و امكان پرينت آدرس مورد نظر و ........مي باشد.
دسترسي آسان به اين سامانه عالوه بر نشــاني فوق از طريق مراجعه به سايـت شهـــرداري به نشانـي
 ahvaz.irبخش خدمات الكترونيك نيز امكانپذير مي باشد.
در سامانه قوانين و مقررات شما مي توانيد با كليه مقررات و قوانين شهرداري از جمله قوانين
نوسازي و عمران شهري ،قوانين نظام مهندسي و كنترل ساختمان ،قانون تاسيس شوراي عالي

سامانـه قوانيـن و مقـررات

WWW.AHVAZ.IR

سامـانـه راهنمـاي شهـرونــدان
در سامانه راهنماي شهروندان ،مخاطبان و شهروندان عزيز مي توانند با مراجعه به اين بخش
به نشـاني help.ahvaz.irبا كليه مراحل استعالم ،نقل و انتقال  ،افراز و تفكيك ،صدور پروانه
ساختـمانـي و  ....آشنا شوند.
اين سامانه از طريق صفحه اول پرتال شهرداري اهواز نيز قابل رويت مي باشد.

شهرداري اهواز براي نخستين بار در ميان كالنشهرهاي كشور اقدام به راه انــدازي سامانه سمينـارها و
همايش هاي شهرداري نموده كه اين سامانه امكان پخش انالين كليه مراسم ،همايش ها ،جشنواره ها و
ساير رويدادهاي شهرداري را بصورت آنالين(همزمان با برگزاري) ميسر مي سازد.
اين سامانه براي نخستين بار چهـارهميــن نشست مشتـرك حقوقي قضات ديــوان عدالــت اداري
و نمايندگان قوه قضائيه و مديران حقوقي كالنشهرهاي ايران را بصورت آنالين و پخش زنده در
تاريخ ...........پخش كرد.
هم اكنون اين سامانه به نشاني webinars.ahvaz.irدر حال فعاليت مي باشد.
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سامانه سمينارها و همايش ها

سامانه آمار و اطالعات شهرداري

آتليــهعكــسشـهـــر
اين سامانه به نشاني  pic.ahvaz.irشامل گالري تصاوير شهرداري اهواز با برچسب آرم شهرداري
مي باشد.
از جمله امكانات پيشرفته اين آتليه امكان جستجوي تصاوير به صــورت موضوعي است .ايـن سامانه
در حال تكميل مي باشد و پس از راه اندازي منبع اصلي تصاوير شهرداري براي كليه مخاطبين اعم از
خبرنگاران ،آژانسهاي خبري ،پژوهشگران ،سامانه خبري شهرداري و  ...خواهد بود.
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وبسايت انگليـسـي
امروزه برقراري ارتباطات جهاني به لطف حضـور اينترنت بسيار آسان گرديــد .از آنجايـي كه شهـر
اهواز شهري با جاذبه هاي توريستي ،صنعتي ،كشاورزي و ....مي باشد و فرصتهاي بسياري براي سرمايه
گذاري در اين شهر موجود مي باشد براي نيل به اين مقصود مديريت روابط عمومي شهرداري اهـواز
اقدام به راه اندازي نسخه انگليسي سايت شهرداري اهـواز نمود و با تالش همـكاران اين سايـت هم
اكنون به نشاني english.ahvaz.irفعال مي باشد.
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سامانـه تورهـاي مجــازي
همانگونه كه مي دانيد تورمجازي باعث مي شود فرد از امكانات و محيط شما ديدن كند اما به صورت
مجازي و از فاصله دور ،اگرچه اين ديدار به صورت معمولي نيست ليكن در بازديد از مكان اين حس را به
مخاطب القا مي كند كه به صورت واقعي در مكان شما حضور دارد زيرا پروژه به صورتي بسيار نزديك به
واقعيت طراحي شده است چنانكه نام ديگر تور مجازي واقعيت مجازي است.
شهرداري اهواز براي نخستين بار در سطح كالنشهرها اين امكان را بر روي دامنه ahvaz.irميسر ساخته
و شما با ورود به اين سامانه مي توانيد بخشهاي ديدني شهر را به صورت  360درجه مشاهده نماييد.
در حال حاضر  14تور مجازي از نقاط ديدني شهر اهواز بر روي اين سامانه فعال است كه در نشانی
 virtualtours.ahvaz.irقابل رؤیت می باشد.
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صــداوسيـمـايشـهــر
اين سامانه به نشاني sima.ahvaz.irو seda.ahvaz.irكليه موارد سمعي و بصري
شهرداري اهواز شامل مصاحبه ها ،گفت و گو ها ،پرسش و پاسخهاي شهروندان از مسئولين
را به صورت بصري ضبط و پخش مي نمايد.

وبالگ مديريت شهـري
به منظور ترويج فرهنگ نگارش در ميان كارشناسان شهرداري اهواز ،مديريت روابط عمومي و امور بين
الملل شهرداري اهواز اقدام به ايجاد وبالگ تخصصي مديريت شهري نموده و مطالب كليه همكاران را
به نام خودشان در اين وبالگ منتشر ميگردد.
اين وبالگ به نشاني blogs.ahvaz.irدر حال فعاليت است.
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نشریات شهـرداری اهــواز

نشریات شهـرداری اهــواز

نشريه رنگين كمان:
نشريه رنگيـن كمان با هدف بستر سـازي آمـوزش شهرونـدي و آشنــايي نوجوانان با مسائل شهــري و
مشاركت آنان در حفظ نشاط و سالمت شهرشان ماهانه منتشر مي شود.
نسخه الكترونيكي اين نشريه به نشانـي ذيـل قابـل دسترسي است:
ranginkaman.ahvaz.ir

پژواك شهر:
نشريه پژواك شهر با هدف ايجاد پلي براي ارتباط بهتر مسئوالن شهر با شهروندان و معرفي پروژه هاي
شهرداري اهــواز به صـورت دو هفتـه نامـه منتشر مي گردد .تمـامي صفحـات نشريه به صورت PDF
روي سايت موجود مي باشد.
نسخه الكترونيكي اين نشريه به نشانـي ذيل قابـل دسترسي است:
pejvak.ahvaz.ir
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دانشنامه پل های شهر اهــواز
شهر اهواز به دليل وجود پرآب تريـن رود كشور (كارون) داراي پلهایي است كه عـالوه بر تسهيل در عبور
و مرور جلوه بصري زيبايي به شهر بخشيده اند ،هر يك از اين پلها به نوبه خود داراي تاريخچه اي است
كه در سايت دانشنامه پلهاي شهر اهواز در دسترس همگان قرار گرفته است.
bridges.ahvaz.ir

دبیرخانهکالنشهـرهـا
سايت دبيرخانه كالنشهرها با هدف اطالع رساني اخبار ،نشستها و جلسات كالنشهرهاي
كشور طراحي گرديد.
اين سايت به نشاني ذيل در دسترس مي باشد:
metropolises.ahvaz.ir
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ارتباط با ما
همچنين شما در بخش ارتباط با ما شهرداري مي توانيد نظرات ،پيشنهادات و انتقادات خود را با ما در
ميان بگذاريد
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معاونـت خدمـات شهـری
uservices.ahvaz.ir

معاونـت اداری و مالــی
financial.ahvaz.ir
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معاونت فنـی و عمرانـی
technical.ahvaz.ir

معاونت برنامه ریزی و توسعه
planning.ahvaz.ir

معاونت شهرسازی و معماری
urbanism.ahvaz.ir

معاونت فرهنگی و امور اجتماعی
social.ahvaz.ir
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معاونت حمل و نقل و ترافیک
transport.ahvaz.ir

معاونت امـور سرمـایـه گـذاری

و مشارکـت هـای اقتـصــادی

invest.ahvaz.ir

منطقه  1شهرداری اهـواز
zone1.ahvaz.ir

منطقه  3شهرداری اهـواز
zone3.ahvaz.ir
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منطقه  2شهرداری اهـواز
zone2.ahvaz.ir

منطقه  4شهرداری اهـواز
zone4.ahvaz.ir

منطقه  5شهرداری اهـواز
zone5.ahvaz.ir

منطقه  7شهرداری اهـواز
zone7.ahvaz.ir

32

33

ahvaz.ir

ahvaz.ir

منطقه  6شهرداری اهـواز
zone6.ahvaz.ir

منطقه  8شهرداری اهـواز
zone8.ahvaz.ir

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
125.ahvaz.ir

سازمانآرامستانـها
cemetery.ahvaz.ir

34

35

ahvaz.ir

ahvaz.ir

سازمان اتوبوسـرانـی
bus.ahvaz.ir

سازمان بهسـازی و نوسـازی
renovation.ahvaz.ir

سازمان پارک ها و فضای سبـز
parks.ahvaz.ir

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی
taxi.ahvaz.ir

36

37

ahvaz.ir

ahvaz.ir

سازمان پایانـه های مسافری
terminals.ahvaz.ir

سازمان خدمـات مـوتـوری
vehicle.ahvaz.ir

سازمان زیباسازی
urbandesign.ahvaz.ir

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
ict.ahvaz.ir

38

39

ahvaz.ir

ahvaz.ir

سازمان عمران
civil.ahvaz.ir

سازمان قطاری شهری
metro.ahvaz.ir

سازمان مدیریت پسماند
wm.ahvaz.ir

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل
pr.ahvaz.ir

40
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ahvaz.ir

ahvaz.ir

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل
mayadin.ahvaz.ir

مدیریت مجامع و حسابرسـی
majame.ahvaz.ir

مدیریـت حراسـت
security.ahvaz.ir

مدیریت امالک
ahvaz.ir

42
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ahvaz.ir
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مدیریت امـور قـراردادهـا
contracts.ahvaz.ir

شهدا شهرداری
shohada.ahvaz.ir

شورای اسالمی کالنشهـر اهـواز

سامانه مدیریت شهری

shora.ahvaz.ir

137.ahvaz.ir

44
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ahvaz.ir

ahvaz.ir

پایگاه مقاومت بسیـج
basij.ahvaz.ir

انتشارات و تبلیغات
press.ahvaz.ir

کـودکان و نوجــوانان
kids.ahvaz.ir
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ahvaz.ir
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باشگاه شهروندان

سامانه نـوروزی

club.ahvaz.ir

nowruz.ahvaz.ir

طرح های مناسبتی وبسایت ahvaz.ir

49
ahvaz.ir
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ahvaz.ir

ahvaz.ir

