
• مقام•نخست•ارتباطات•و•همکاری•های•بین•المللی•	
• مقام•نخست•ارتباطات•فرهنگی•و•تبلیغات	
• •و•مقام•دوم••رشته•انتشارات	

•جشنواره•برترین•های•روابط•عمومی•شهرداری•های•
کالنشهرهای•ایران



خواهر خواندگی تبریز و غزه
تبری��ز به عنوان ش��هری با تاریخ  3500 س��اله، ام��روز در اغلب نقاط و 
كشورهای جهان شناخته شده است و مدیریت شهری این شهر تالش 
می كند تا به منظور بس��ط و گس��ترش تعام��الت و ارتباطات فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی تبریز با شهرهای جهان، نسبت به عقد تفاهم نامه و 

قراردادهای خواهرخواندگی اقدام نماید.
موض��وع خواهرخواندگی تبریز با غزه به دنبال حمالت وحش��یانه رژیم 
صهیونیس��تی به این منطقه از سوی شورای اس��المی شهر تبریز مورد 
تأكید و تصویب قرار گرفت و مقدمات خواهرخواندگی تبریز به عنوان اولین 
پایتخت جهان تشیع و شهر غزه به عنوان نماد مقاومت و ایثار و پایداری 

در دستور كار قرار گرفت. 
ق��رارداد خواهرخواندگی تبریز با غزه در نهایت پ��س از طی مراحل الزم 
دیپلماتی��ك چندی پیش به امضای ش��هردار تبریز و رفیق س��الم مكی 

شهردار غزه رسید.
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استقبال و پذیرایی از کاروان آسیایی 
همبستگی با مردم غزه

همزمان با ورود این كاروان به تبریز، مردم والیت مدار و عزادار این شهر در 
شب تاسوعای حسینی هم نوا با مردم غیور و مبارز غزه ندای مرگ بر اسرائیل 
و مرگ بر آمریكا سر داده و بر آرمان های ملت مقاوم فلسطین و غزه و تجدید 

میثاق با آنان تأكید دوباره كردند.
مراس��م اس��تقبال مردمی از كاروان در میدان ساعت شهر تبریز برگزار شد. 
سپس مراسم استقبال رسمی از این كاروان با حضور شهردار تبریز، استاندار 
استان آذربایجان شرقی و جمعی از مدیران و در تاالر شهر شهرداری تبریز 

انجام گرفت.
 كاروان آسیایی همبستگی با مردم غزه كه متشكل از مسلمانان و شیعیان 
كشورهای هند، نپال، اندونزی، مالزی، پاكستان، ژاپن، ایران، افغانستان، 
بحرین، آذربایجان، س��وریه، تركیه، عربستان و چند كشور دیگربود، سفر 
خود را چندی پیش از شهر دهلی هند آغاز كرده و پس از عبور از شهرهای 
آرمیتس��ار، الهور، كراچی و كویته كش��ورهای هند، پاكستان و افغانستان، 
از طری��ق زاهدان وارد ایران و س��پس با گذر از ش��هرهای زاهدان، كرمان، 

اصفهان، قم و تهران وارد تبریز شدند.
اعض��ای این كاروان پس از توق��ف یک روزه در 
تبریز از طریق مرز بازرگان به كش��ور تركیه رفته 
و پس از عبور از كشورهای تركیه، سوریه لبنان و 

فلسطین وارد غزه شدند.
این كاروان به مدت 2 ش��ب مهمان ش��هرداری 

تبریز بودند.
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خواهر خواندگی تبریز و استانبول
بحث خواهرخواندگی تبریز و اس��تانبول از چهار سال قبل مطرح شده بود و 
به دنبال رایزنی های قبلی درباره عقد قرارداد خواهرخواندگی میان شهرهای 
تبریز و اس��تانبول و امضای تفاهمنامه اولیه میان ش��هرداران این دو ش��هر 
تفاهمنامه نهایی چندی پیش و در س��فر ش��هردار تبریز و هیئت همراه به 
استانبول در حضور استاندار و شهردار استانبول، دبیر كالن شهرهای آسیایی، 
شهردار تبریز و جمعی از مسئوالن محلی به امضای طرفین رسید و موضوع 

خواهر خواندگی این دو شهر نهایی شد.
تفاهمنام��ه خواهرخواندگی ش��هرهای تبریز و اس��تانبول در 10 بند تنظیم 
و امضا ش��ده و طی آن طرفین متعهد به تبادل تجربی��ات، اطالعات و نیز 

همكاری های متقابل شدند.
وی اضافه كرد: ش��هر اس��تانبول با 30 شهر رابطه همكاری و با چهار شهر 
رابطه خواهرخواندگی دارد كه تبریز یكی از این چهار ش��هر جهان به ش��مار 

می رود.
مهم ترین محورهای مورد توافق شهرداران تبریز و استانبول در این تفاهمنامه 
عبارت اس��ت از تبادل اطالعات، تجربیات و سایر همكاری های عمرانی، 
خدماتی، شهرسازی، حمل و نقل درون شهری، خدمات شهری، خدمات 
فنی مهندس��ی، فضای سبز، مبلمان شهری، مرمت آثار تاریخی، مسائل 
زیس��ت محیطی، انرژی، توسعه و رش��د صنعت توریسم، سرمایه گذاری، 
گس��ترش و توس��عه فعالیت های علمی، فرهنگی و ورزشی از قبیل برپایی 
نمایشگاه ها، هفته های فرهنگی، مسابقات ورزشی، برقراری ارتباط میان 
هنرمندان و چهره های فرهنگی دو طرف، نام گذاری یكی از خیابان های دو 
ش��هر به نام تبریز و استانبول، توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی و تجاری، 
تهیه و توزیع محصوالت فرهنگی و هنری به منظور معرفی ظرفیت های 
دو طرف، از مهم ترین محورهای مورد توافق شهرداران استانبول و تبریز در 

امضای تفاهمنامه خواهرخواندگی است.
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شصت و ششمین نشست شهرداران كالن شهرهای كشور روز 25 شهریور 
ماه س��ال ج��اری با هدف تب��ادل نظر پیرام��ون مش��كالت و چالش های 
پیش روی شهرداری ها و نیز آشنایی شهرداران كشور با خدمات، فعالیت ها 
و عملكردهای ش��هرداری تبریز در حوزه مدیریت توسعه محور به میزبانی 

شهرداری تبریز برگزار شد.
 در این نشست شهرداران ده كالن شهر كشور در نشستی مشترک با اعضای 
فراكس��یون مدیریت شهری مجلس شورای اسالمی به بررسی مشكالت 
و چالش های فراروی شهرداری ها و نیز اتخاذ تدابیر و راهكارهای مناسب 

برای حل این مشكالت پرداختند.
 ارای��ه گ��زارش دبیرخانه از الیح��ه برنامه پنجم توس��عه و قوانین مصوب 
مجلس، تبادل نظر در خصوص مصوبه تسهیالت ارزی برای توسعه حمل 
و نقل عمومی، بررسی روند اجرای قانون بودجه سال 89 كشور در خصوص 
عوارض و انتشار اوراق مشاركت، تبادل نظر در خصوص تأثیر اجرای قانون 
هدفمند كردن یارانه ها در كالن ش��هرها، بررس��ی پیشنهاد ایجاد مدیریت 
مهندسی بحران در كالن شهرها، تبادل نظر در خصوص ساختار مشاركت 
و س��رمایه گذاری در كالن شهرها، بررسی ایجاد ساختار ستاد معاینه فنی 
خودرو در كالن شهرها، تبادل نظر در خصوص تسری توافقنامه شهرداری 
تهران و وزارت نیرو به سایر كالن شهرها، تبادل نظر در خصوص فعالیتهای 
شورای هماهنگی شهرداران كالن شهرها و مراكز استان ها، تبادل نظر در 
خصوص تبصره 60 قانون نحوه تقویم ابنیه و امالک مورد نیاز شهرداری ها، 
تبادل نظر در خصوص بیمه كارگران س��اختمانی و نتایج و آثار منفی آن بر 
میزان س��اخت و ساز، و نیز بررسی مس��ایل كالن شهرها با حضور رییس 
فراكسیون مدیریت شهری مجلس و جمعی از نمایندگان مجلس از جمله 
دكتر فرهنگی نماینده م��ردم تبریز، از جمله محورها و مباحث مورد بحث 

شصت و ششمین نشست شهرداران كالن شهرهای كشور در تبریز بود.

ش�صت وشش�مین نشست ش�هرداران 
کالن شهرهای کشور در تبریز
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خبرگزای شهریار
آمار درج و انتشار خبر:

9 ماهه سال 89: 1870 عنوان خبر
میانگین•بازدید•روزانه•2000•نفر

مطبوعات واطالع رسانی
تعداد اخبار درج شده در مطبوعات و سایت های خبری و خبرگزاری:

9•ماهه•سال•89•:•••18750•عنوان•خبر
آمار•تولید•خبر:••1870•عنوان•خبر

استودیو شهر
تولید و پخش برنامه ی زنده از رادیو شهر:

9•ماهه•سال•89:•14040•دقیقه
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خبرگزای شهریار
آمار درج و انتشار خبر:

9 ماهه سال 89: 1870 عنوان خبر
میانگین•بازدید•روزانه•2000•نفر

دبیرخانه شورای   نامگذاری و تغییرنام 
اماكن و معابر شهر تبریز
تعداد درخواست های رسیده به دبیرخانه:  220 مورد
تعداد پرونده های مطرح شده: 190 مورد
تعداد مصوبات: 160 مورد

فضا سازی و تزئین شهر
انعكاس خدمات شهرداری: 900 مورد
مناسبت های اسالمی: 460 مورد
مناسبت های ملی :260 مورد
آموزش شهروندی: 150 مورد

استودیو شهر
تولید و پخش برنامه ی زنده از رادیو شهر:

9•ماهه•سال•89:•14040•دقیقه
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• راهپیمایي 9 دي  	
 

شهردار تبریز، اعضای شورای اسالمی شهر  و مدیران و پرسنل شهرداری 
دوشادوش قشرهاي مختلف مردم با شركت در راهپیمایي 9 دی ماه ، ضمن 
محكوم كردن فتنه انگیزی معاندان و مخالفان اسالم و انقالب ، بر حمایت 

همه جانبه خود از حریم والیت و نظام و انقالب تأكید كردند 

• روز قدس	
همچنین در روز جهانی قدس كه روز ابراز خش��م تمام مس��لمانان جهان از 
رژیم اشغالگر قدس است، مجموعه كاركنان، مدیران شهرداری  و شهردار 
تبریز به همراه اعضای محترم شورای اسالمی شهر، حضور یافته و با مردم 

مظلوم فلسطین اعالم همدردی نمودند.

• 22 بهمن  	
 

در یوم ا... 22 بهمن نیز اعضای ش��ورای اس��المی شهر، شهردار تبریز ، 
مدی��ران و كاركنان خدوم ش��هرداري تبریز ، مناطق و س��ازمان هاي تابعه 
با حضور در راهپیمایی 22 بهمن امس��ال، ب��ا آرمان های امام راحل و نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران تجدید میثاق كردند.
 مهندس نوین و مدیران و كاركنان مجموعه شهرداری و سازمان ها و مناطق 
تابعه از نخستین ساعات آغاز راهپیمایی دوشادوش قشرها و آحاد مختلف و 
متحد مردم با سردادن شعار مرگ بر آمریكا بر حمایت و دفاع همه جانبه خود 

از آرمان ها و ارزش های نظام و انقالب و تبعیت از والیت فقیه تأكید كردند.
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• مراسم سوگواری حضرت سیدالشهداء 	
 

 در آس��تانه تاسوعا و عاش��وراي حسیني و به همت شهرداري تبریز مراسم 
عزاداري و سوگواري سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین )ع( 

در مسجد كدخداباشی تبریز برگزار شد.
 در این مراس��م معنوي كه با مداح��ي مداحان اهل بیت عصمت و طهارت 
و س��خنراني حجه االسالم سیدصالح هاشمي برگزار گردید شهردار تبریز ، 
اعضای ش��ورای اسالمي شهر ، مدیران و كاركنان شهرداری تبریز حضور 
داش��تند و با عزاداری و س��ینه زنی یاد و خاطره ش��هدای كربال به ویژه امام 

حسین )ع( را گرامی داشتند.
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مراسم  و تشریفات
تعداد مراسمات برگزار شده

9•ماهه•سال•89:•216•مراسم

دیدارهای مردمی
تعداددیدارهای عمومی شهردار تبریز:

9•ماه�ه•س�ال•89:•36•جلس�ه•ب�ه•صورت•
هفتگی•در•مساجد•شهر

ارتباطات  مردمی
تماس•روزانه••در•9•ماهه•سال•89:•18000•نفر
ارجاع•به•مناطق•و•سازمان•ها:•13500•مورد

پاسخگویی•:•11250•مورد•
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تاالر خدمت موزه ی شهر
به همت روابط عمومی و بین الملل شهرداری تبریز،  انبار های زیرزمین عمارت 
شهرداری تبریز پس از بازسازی به سالن های موزه ی شهر افزوده شد و  با نام 
تاالر خدمت  حاوی اس��ناد عملكرد شهرداری تبریز در قالب تبریز 90، افتتاح 
گردی��د تا همچون   آیین��ه ی تمام نمای تالش و س��ند زنده خدمت بی منت 

21شهرداری تبریز، در معرض دید بازدیدكنندگان موزه قرارگیرد. 



نمایشگاه تبریز، شهر اولین ها
مجموعه پوسترهای "تبریز، ش��هر اولین ها" همزمان با 
هفت��ه فرهنگی تبریز در تهران به هم��ت روابط عمومی 

شهرداری تبریز به نمایش گذاشته شد.
این پوسترها كه برداشتی هنری از كتاب مرحوم سرداری نیا 
به همین نام اس��ت، گویای فصل پرباری از تاریخ معاصر 
ایران است كه به دست مردم توامند تبریز و آذربایجان رقم 

خورده است.
این نمایشگاه به خاطر محتوای جذاب تاریخی و طراحی 
زیبا، مورد استقبال گسترده مخاطبین هفته فرهنگی تبریز 

در تهران قرار گرفت.
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نمایشگاه دستاورد های تبریز 90

توس��عه زیربنایی و پایدار تبریز، شهر اولین های ایران كه طی یكصدسال 
اخیر پیش��گام بس��یاری از تحوالت مهم و بزرگ كش��ور بوده و همواره به 
شهری جریان ساز در برهه های مختلف تاریخ معاصر ایران شهره گشته، 
از دیر باز آرزو و آرمان مدیران و شهروندان تالشگر آن بوده، با این حال به 
دالیل مختلف این آرمان در دهه های گذشته تحقق عینی و عملی نیافته و 
علی رغم تالش های بسیار، تبریز از دستیابی به جایگاه واقعی خود محروم 

مانده بود.
خالء توسعه پایدار تبریز به ویژه در حوزه مدیریت شهری به لحاظ پیوستگی 
و ارتباط تنگاتنگ دس��تگاه های خدمات رس��ان از یك سو و شهروندان به 
عنوان دریافت كنندگان مستقیم این خدمات از سوی دیگر، به دلیل عدم 
تعریف صحی��ح روابط و حقوق متقابل و پیچیدگی ه��ای موجود، بیش از 
سایر حوزه ها نمود عینی یافته وطی دهه های گذشته زمینه را برای انباشت 
مطالبات عمومی و بر زمین ماندن طرح ها و برنامه ریزی های كالن زیربنایی 

فراهم كرده است.
با این وجود و علی رغم تالش های بسیار مدیریت های گذشته در راستای 
ش��تاب بخشیدن به روند توس��عه تبریز، به دلیل فقدان برنامه ای جامع و 
مش��خص در مدیریت شهری، همچنان روند توسعه و عمران شهر تبریز 
با توفیق و پیشرفت قابل توجه و ملموسی كه مورد انتظار همگان بود مواجه 

نشد.
در این میان اس��تقرار شورای س��وم تبریز، به جهت نوع نگاه و تفكر حاكم 
بر آن، اتفاقی مهم از منظر حركت با برنامه در مسیر توسعه تبریز به شمار 
می رود، از دیگر سو، مدیریت فعلی شهرداری تبریز، كه در حال حاضر در 
شش��مین س��ال خدمت خود قرار دارد، از همان آغازین روزهای روی كار 
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آمدن با تدوین و پیش بینی برنامه توسعه پنج ساله تبریز موسوم به تبریز 90، 
عزم جدی خود را برای مدیریت هدفمند و با برنامه شهر جزم كرد و با حسن 
استفاده از شعار " تعامل برای پیشرفت تبریز " در پیوندی هم سو با منتخبان 
مردم در نهاد شورا، تالش برای تحقق آرمان های مغفول و بر زمین مانده 

مدیریت شهری را سرلوحه كارخود قرار داد.
تدوین برنامه " تبریز 90 " از سوی مهندس نوین شهردار تبریز  و تصویب 
آن از س��وی شورای شهر در همان سال نخست مدیریت فعلی )سال 84( 
به عنوان منش��ور توسعه پایدار تبریز، در 8 هدف عمده، 100 طرح بزرگ، 
300 پروژه و 117 سیاست اجرایی، افقی امیدبخش برای پیشرفت، عمران 
و آبادانی آتی تبریز به تصویر كشید و امروز با مروری بر برنامه ها و طرح های 
پیش بینی شده این برنامه شاهد تحقق 75 درصدی این برنامه ها در فاصله 

یك سال باقی مانده به پایان آن هستیم.
نگاه��ی كالن و دقیق به برنامه پنج س��اله تبریز یا همان تبریز 90 نش��ان 
می دهد كه مدیریت با برنامه تأثیر خود را در روند روبه رش��د ش��هر و كسب 
موفقیت های قابل توجه در حوزه مدیریت شهری بر جای گذاشته كما این كه 
طی این سال ها توجه جدی به استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری بخش 
خصوصی به عنوان بازوی مشاركتی در توسعه سریع شهر، تدوین و تصویب 
آئی��ن نامه س��رمایه گذاری، برپایی همایش فرصت های س��رمایه گذاری و 
ب��ه دنبال آن جذب بال��غ بر 50 هزار میلی��ارد ریال س��رمایه گذاری بخش 
خصوصی، كسب رتبه اول كشوری در این بخش، توسعه زیربنایی خدمات 
ش��هری و بهبود وضعیت تنظیف كه منجر به كسب عنوان تمیزترین شهر 

كشور از سوی شهرداری شد، نمود و بروز عینی به خود گرفت.

براین اس��اس به منظ��ور جمع بندی و ارای��ه ی گزارش دس��تاوردهای این 
برنامه ی 5 ساله، نمایشگاهی  ترتیب داده  شد كه پیشرفت ها، تحوالت و 
زمینه های توسعه زیربنایی تبریز با افق سال 1390 به تصویر كشیده شود و 
بازدیدكنندگان در جریان روند خدمات رسانی شهرداری تبریز به شهروندان و 

نیز تحوالت سال های اخیر شهر تبریز قرار گیرند.
در نمایش��گاه تبریز 90، تمام معاونت ها، مناطق ش��هرداری، سازمان ها و 

شركت های تابعه و مدیریت ها  در 45 غرفه حضور داشتند. 
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نمایشگاه جامع مدیریت شهري  
تهران، اسفندماه 89

نمایشگاه جامع مدیریت شهري و دستاوردهاي شهرداري ها با محورهاي 
خدم��ات ش��هري، عم��ران ش��هري، حم��ل و نقل ش��هري، آم��وزش و 
پژوهش هاي شهري، شهرداري الكترونیك و دستاوردهاي شهرداري ها در 

مصلي امام خمیني )ره( تهران برگزار شد.
ش��هرداری تبریز نیز  به منظور ارائه دس��تاوردها، توانمندي ها، نوآوري ها، 
خالقیت ها و دس��تاوردهای قابل مالحظه ای كه در زمینه های مشاركت و 

سرمایه گذاری داشته است،  در این نمایشگاه حضور یافت.
 این نمایش��گاه در س��ه بخش  برگزار ش��د. در بخش اول كه بیش از 100 
ش��ركت و موسسه ارائه دهنده خدمات و محصوالت مورد نیاز شهرداري ها 

و مدیریت شهری است آخرین محصوالتشان را در این زمینه ارائه كردند.

در بخش دوم بیش از 100 ش��هرداري كش��ور از جمله 15 شهرداري مراكز 
استان وكالن ش��هرها حضور داشتند و در بخش سوم استانداري ها حضور 
داشتند كه آخرین دستاوردهاي شهرداري هاي زیرمجموعه خود را به نمایش 

گذاشتند.
غرفه  شهرداری كالنشهر تبریز كه یكی از بزرگترین و پربازدیدترین غرفه های 
این نمایشگاه بود در طول برگزاری نمایشگاه به  محلی برای تبادل تجارب 
و اندیشه های مدیریت شهری تبدیل شده بود و شهرداری تبریز به عنوان 
شهرداری برتر ایران در  دو بخش "خدمات شهری و ایمنی" و "پایدارسازی 

درآمدهای شهرداری"  انتخاب و معرفی گردد.
قرار است این نمایشگاه در سال آینده به صورت بین المللی برگزار شود.
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دیدگاه ها««

• نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز: 	

با تالش شهرداری شاهد تبریزی پاک وزیبا هستیم.
  همزمان با عید غدیر خم و هفته بس��یج،  آیت ا... شبس��تری در مراس��م 
بهره برداری از تاالر شمس تبریزي و مجتمع فرهنگي ورزشي گلستان ، طی 
سخنانی با تقدیر از تالش های چند سال اخیر شهرداری و شورای اسالمی 
شهر تبریز در اجرای پروژه های مختلف عمرانی و فرهنگی گفت: بهسازی 

مهرانه رود تبریز یک آبرو برای شهرمان است . 
نماینده ولی فقیه در استان خاطر نشان كرد: از نظر احداث مراكز فرهنگی در 
شهر تبریز نیز شاهد اجرای پروژه های خوبی هستیم كه احداث این طرح ها 

برای شهروندان ، مخصوصا جوانان بسیار مفید خواهد بود. 
آیت ا... شبس��تری در ادامه س��خنان خود با اش��اره به اینكه، دین اس��الم 
به زیبایی ش��هر توجه زیادی دارد گفت: با تالش عوامل ش��هرداری شاهد 

تبریزی پاک وزیبا هستیم.                                 
امام جمعه تبریز همچنین گفت: باید در احداث س��الن ها و مجموعه های 
فرهنگی ورزشی ، شاهد اجرای برنامه های دینی و معنوی باشیم تا جوانان 

بیش از پیش به سمت معنویت دینی بروند. 
نماینده ولی فقیه در اس��تان تاكید كرد: جوانان باید در كنار معنویت و علوم 

دینی به ورزش نیز اهمیت بدهند تا از نظر روحی و جسمی سالم باشند. 
آیت ا... شبستری در پایان سخنان خود از تالش های شهرداری و شورای 

شهر تبریز قدردانی كرد. 

29



• عبداله گل رییس جمهور ترکیه در سفر خود به تبریز:	

 تبریز را شهری زیبا و توسعه یافته دیدم  
 

رییس جمهور تركیه در سفر اخیر خود به تبریز از این شهر تاریخی به عنوان 
شهری زیبا ، بزرگ و توسعه یافته یاد كرد.

 عبداله گل كه در ادامه سفر چهار روزه خود به ایران ، به تبریز سفر كرده بود ، 
با ابراز خرسندی از حضور در این شهر تاریخی افزود: سفر به تبریز و دیدار از 
این شهر یكی از آرزو های من بود چراكه این شهر یكی از شهرهای تاریخی 
و صاحب تمدن و فرهنگ غنی و ریشه دار است و من از بابت سفر به تبریز 

بسیار خرسندم.
وی وجود و فعالیت كنسولگری تركیه در تبریز را نشانگر اهمیت ویژه تبریز 
و آذربایجان برای كش��ور تركیه دانس��ت و با اعالم این كه مراودات تركیه و 
تبریز ریش��ه و س��ابقه تاریخی و دیرین دارد خاطرنش��ان كرد: عقد قرارداد 
خواهرخواندگی تبریز با اس��تانبول كه در حال نهایی شدن می باشد ، نقش 
بسزایی در گسترش روابط و مناسبات تجاری ، اقتصادی و فرهنگی دو كشور 

خواهد داشت.
رییس جمهور تركیه با اش��اره به استقبال پرشور مردم تبریز از وی و هیأت 
هم��راه در س��فر به تبریز این عالقمندی را نش��انه رواب��ط و عالیق عمیق 
دو ملت دوس��ت و ب��رادر ارزیابی و ابراز امیدواری كرد در س��ایه عقد قرارداد 
خواهرخواندگی میان ش��هرهای تبریز و اس��تانبول ، روابط دو ملت بیش از 

گذشته گسترش یابد.
عبداله گل در پایان زیبایی و توسعه تبریز را نشانگر مدیرت هدفمند و با برنامه 

مدیران شهری این شهر برشمرد.

دیدگاه ها««
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• استاندار آذربایجان شرقی: 	
شهرداری تبریز در جذب و حمایت از سرمایه گذاران 

سرآمد دیگر شهرداری های کشور است.
 

 دكتر بیگی كه در مراس��م افتتاح فاز اول تله كابین تبریز س��خن می گفت با 
اع��الم این مطل��ب افزود: اجرای پ��روژه های مختلف نش��انگر همدلی و 
همكاری مس��ووالن ذیربط برای رشد و توسعه كش��ور و استان آذربایجان 

شرقی است.
وی ادامه داد: خوشبختانه در سالهای اخیر شهرداری تبریز در اجرای پروژه 
های مختلف شهری عملكرد قابل قبولی داشته و شاهد اجرای طرح های 

عمرانی فرهنگی در شهر تبریز هستیم.
استاندار آذربایجان شرقی تاكید كرد:جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در 
بخش های مختلف موجب رونق اقتصادی در جامعه شده و همه مسووالن 

وظیفه دارند تا از سرمایه گذاری بخش خصوصی حمایت كنند.
دكتر بیگی خاطر نشان كرد: در سال های اخیر هیات هایی از دیگر كشورهای 
اروپایی در شهر تبریز حضور یافته و با امضای قراردادهای اقتصادی عمال بی 

اعتنایی خود را نسبت به تحریم كشورمان نشان داده اند.
وی همچنین با اعالم این مطلب كه ش��هرداری تبریز با اجرای پروژه های 
زیربنایی ش��هری ،آماده جذب س��رمایه گذاران اس��ت، گفت:خوشبختانه 
مجموعه شهرداری و شورای شهر تبریز همواره از سرمایه گذاران حمایت 

كرده و بستر را برای رشد و توسعه شهرمان فراهم كرده اند.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین افتتاح فاز اول پروژه تله كابین را حركتی 

خوب در اجرای پروژه های شهری اعالم كرد.

دیدگاه ها««
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• مهندس باهنر نایب رییس مجلس شورای اسالمی:	

موزه شهرداری تبریز گنجینه بی نظیر 
تاریخ مدیریت شهری است

خبرگزاری شهریار: نایب رییس دوم مجلس شورای اسالمی ایران در بازدید 
از موزه شهرداری تبریز این مجموعه را گنجینه ای بی نظیر از تاریخ مدیریت 

شهری كشور دانست .
مهندس باهنر كه به همراه خانواده در س��فر ن��وروزی خود به تبریز از موزه 
تاریخ شهرداری های كشور دیدن می كرد با ابراز شگفتی از وجود چنین موزه 
تخصصی شهر و مدیریت شهری  در تبریز گفت: راه اندازی چنین موزه ای 
نشان از نكته سنجی و تیز بینی مدیران شهری تبریز و شهردار این شهر دارد 
و خوشبختانه آنها با این اقدام توانسته اند بخش قابل توجه و مهمی از تاریخ 

این شهر را احیا و حفظ كنند.
 نایب رییس مجلس شورای اس��المی همچنین در بازدید جداگانه از موزه 
ادبی استاد شهریار یكی دیگر از موزه های تحت مدیریت شهرداری تبریز، 
خواستار معرفی هرچه بیشتر افكار ، آرا و اندیشه های استاد شهریار از سوی 

متولیان فرهنگی استان و كشور شد.
وی در عین حال از آمادگی مجلس و كمیس��یون فرهنگی برای پیگیری ، 

تصویب و تخصیص اعتبارات مورد نیاز موزه ادبی استاد شهریار خبر داد.

دیدگاه ها««
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• رضا رحمانی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی: 	
تح�ول اساس�ی در چهره ش�هر با اتم�ام پروژه های 

مشارکتی شهرداری تبریز    
 

 مهندس رحمانی در حاشیه بازدید یک ساعته خود از نمایشگاه دستاوردهای 
تبریز 90 تاكید كرد: خوش��بختانه در س��ال های اخیر در سایه فعالیت های 

شهرداری وشورای شهر شاهد عمران و آبادانی در شهر تبریز هستیم.
وی همچنین اجرای طرح ساماندهی مهرانه رود را از مهمترین پروژه های 
شهرداری تبریز در برنامه تبریز 90 اعالم كرد و خاطر نشان كرد: نمایندگان 
مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی پی گیر آبدار شدن این طرح هستند و 
وزیر نیرو در جلسه اخیر خود با نمایندگان تبریز، آمادگی این وزارت را برای 

تامین آب مورد نیاز در این پروژه اعالم كرده است.
نماینده مردم تبریز در بخش دیگری از سخنان خود اقدامات شهرداری تبریز 
را در احداث مجتمع های چند منظوره فرهنگی ورزشی مثبت اعالم كرد و 
گفت: احداث اینگونه پروژه ها نشان از توجه مجموعه شهرداری در توجه به 

امر ورزش جوانان است.
مهندس رحمانی همچنین اجرای شهرک خاوران به عنوان شهرک مدرن در 
تبریز را نشان از نگاه شهرداری تبریز به ایجاد شهرک های استاندارد دانست.

وی در بخش دیگری از اجرای پروژه طرح تبادل دروازه تهران را از پروژه های 
قابل توجه شهرداری تبریز دانست و گفت: اجرای این طرح با این سرعت و 
كیفیت باال نشانگر و قدرت و توانمندی فنی و عمرانی شهرداری تبریز است.
نماینده مردم تبریز، با اشاره به منابع محدود درآمدی شهرداری ها، استفاده 
از سرمایه های بخش خصوصی را در عمران و آبادی شهرها موثر دانست و 
افزود: خوشبختانه شهرداری تبریز در این رابطه موفق عمل كرده و با اتمام 
پروژه های مشاركتی، ش��هرداری تبریز شاهد عمران و آبادی بیشتر تبریز 

خواهیم بود.

دیدگاه ها««
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• دکتر منادی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی:    	

 شاهد تحوالت بنیادی در شهر تبریز هستیم
دكتر منادی در مراسم بهره برداری از امتداد خیابان 45 متری میدان افالک 
نما به پل كابلی گفت: در س��الهای اخیر ش��هرداری تبریز در كنار ش��ورای 
اسالمی شهر برای عمران و آبادی این شهر فعالیت های چشمگیری داشته 

است.
وی ب��ا عنوان این مطلب ك��ه به عنوان نماینده مردم ، از تریبون مجلس از 
زحمات مهندس نوین شهردار تبریز قدردانی كرده ام گفت: در سالهای اخیر 
در سایه تالش و مدیریت شهرداری و شورای اسالمی شهر شاهد تحوالت 
اساسی و بنیادی در شهر تبریز هستیم كه جا دارد به عنوان نماینده مردم از 

زحمات این عزیزان تقدیر و تشكر نمایم.

• نمونه بارز همت مضاعف  	
 دكت��ر منادی همچنین  در آئین به��ره برداری از فاز دوم ط��رح تبادل امام  
علی)ع( سخن می گفت با اعالم این مطلب خاطرنشان كرد: شهر تبریز در 
سایه تالش های شهرداری و نیز افتتاح های پی در پی طرح ها و پرو ه های 
عمرانی به شهری توسعه یافته و شاخص در كشور تبدیل شده و این سطح از 

خدمات رسانی از سوی شهرداری تبریز قابل تقدیر است.
نماین��ده مردم تبریز همچنین گفت: ورودی هر ش��هر ب��ه منزله ویترین و 
نش��ان دهنده فرهنگ و هویت كالبدی همان شهر است و اقدام شهرداری 
در س��اماندهی ورودی اصلی شهر نشان می دهد كه مدیران شهری توجه 

ویژه ای به زیباسازی شهر دارند.
وی در پایان از زحمات شهرداری تبریز در توسعه و عمران شهری قدردانی 

كرد و این حجم از خدمات رسانی را نمونه بارز همت مضاعف دانست.

دیدگاه ها««
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• دکتر فرهنگی عضو هیأت رئیسه مجلس: 	

خدمات شهرداری زمینه ساز توسعه تبریز است  
 

نماینده مردم تبریز و عضو هیأت رئیس��ه مجلس شورای اسالمی با مثبت 
ارزیابی كردن عملكرد شهرداری در سال های اخیر گفت: اقدامات و خدمات 

شهرداری طی دو سال گذشته زمینه ساز توسعه تبریز بوده است.
دكت��ر فرهنگی با اع��الم این مطلب ، توجه به احیای بافت های فرس��وده 
شهری ، بهبود خدمات شهری ، توسعه فضای سبز از طریق افزایش تعداد 
پارک ها و بوس��تان های محلی ، پارک كوهس��تان و عون بن علی ، توجه 
به نوس��ازی و ساماندهی مبلمان شهری ، معماری و شهرسازی مبتنی بر 
اصول علمی ، زیباسازی شهری ، آسفالت ریزی اساسی معابر و خیابان ها ، 
بهداشت عمومی و ارایه خدمات محله ای به شهروندان را از جمله شاخص 
های مورد توجه در موفقیت ش��هرداری تبریز دانست و افزود: در سایه این 
حجم از خدمات و اجرای طرح ها و پروژه های متعدد عمرانی خدماتی میزان 
رضایتمندی مردم از عملكرد شهرداری نسبت به سال های گذشته افزایش 

یافته و شهر تبریز در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفته است.
نماینده مردم تبریز ، آذرشهر و اسكو در مجلس شورای اسالمی در ادامه با 
تأكید بر ضرورت كاهش و حذف بوروكراسی زاید اداری در سیستم خدمات 
رسانی شهرداری ، استقرار سامانه های الكترونیكی خدمات رسانی را زمینه 
س��از تس��هیل و تس��ریع امور ، جلوگیری از اتالف انرژی و منابع ، كاهش 
تخلفات احتمالی و افزایش میزان رضایتمندی مردم دانست و تالش هرچه 

بیشتر برای توسعه و نهادینه شدن این هدف را خواستار شد.
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• دکتر اکبرنژاد نماینده مردم تبریز در مجلس: 	

اقدامات شهرداري در توسعه تبریز ماندگاراست  
 

خبرگزاری شهریار؛ نماینده مردم تبریز در مجلس شوراي اسالمي عملكرد 
و اقدامات شهرداري تبریز طي سال هاي اخیر را ماندگار و زمینه ساز توسعه و 

عمران شهر ارزیابي كرد.
 دكت��ر اكبرنژاد در مراس��م بهره برداري از پاركین��گ زیرزمیني فجر با اعالم 
این مطلب خاطرنشان كرد: شهرداري تبریز طي سال هاي گذشته در سایه 
تعامل و همكاري با شوراي اسالمي شهر اقدامات و خدمات شایان توجهي 
به شهروندان و شهر تبریز انجام داده و نتیجه این اقدامات توسعه جهشي و 

زیربنایي تبریز بوده است.
وي در بخش دیگري از س��خنان خود اجراي طرح ها و پروژه هاي بزرگ و 
كالن شهري از سوي شهرداري تبریز در دوره مدیریت فعلي این مجموعه 
را تالش��ي بي نظیر و ماندگار در راستاي شتاب روند توسعه شهر برشمرد و 
با اشاره به مهم ترین اقدامات شهرداري در این بخش تصریح كرد: تسریع 
مراح��ل جن��گل كاري ارتفاعات عون بن عل��ي ، جنگل كاري پ��ارك دوهزار 
هكتاري كوهستان ، ساماندهي مهرانه رود ، اجراي ده ها طرح مسیرگشایي 
، توسعه فضاي سبز شهري ، تسریع احداث مترو ، جذب ده ها هزار میلیارد 
ریال س��رمایه گذاري بخش خصوصي ، طرح عظیم عتیق و صدها طرح و 
پروژه دیگر عمراني خدماتي از جمله اقدامات ماندگار شهرداري تبریز طي 
سال هاي اخیر به شمار مي رود كه این سطح از خدمات توانسته است تبریز را 

سرآمد دیگر شهرهاي كشور كند.
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• چمنی، فرماندار تبریز: 	
توسعه تبریز در 5 سال گذشته بی نظیر است.

 
 مهندس چمنی كه از نمایش��گاه دس��تاوردهای تبری��ز 90 بازدید می كرد، 
ب��ا اعالم این مطلب، خاطر نش��ان كرد: در طول س��الهای بع��د از انقالب 
فعالیت های خوبی از سوی شهرداران سابق برای توسعه و عمران شهر انجام 
گرفته بود، ولی در دوران شورای سوم شهر و مدیریت مهندس نوین شهردار 

تبریز شاهد تحوالت چشمگیر در شهر تبریز هستیم.
وی در ادامه سخنان خود، با اشاره به اینكه شهرداری تبریز در كنار توجه به 
اجرای پروژه های مختلف عمرانی به زیباسازی شهر نیز اهتمام ویژه دارد، 
افزود: باید با همكاری هم به همه نشان دهیم كه شهر تبریز، بیش از گذشته 

در مسیر پویایی و تحول قرار گرفته است.
فرماندار شهرس��تان تبریز همچنین خاطر نش��ان كرد: در سالهای گذشته 
ش��هرداری تبری��ز در ج��ذب س��رمایه گ��ذاری بخش خصوص��ی و اجرای 
پروژه های مشاركتی عملكرد خوبی داشته، كه با اتمام این پروژه ها، شاهد 

تحول اساسی در چهره شهر خواهیم بود.
مهن��دس چمنی در ادامه س��خنان خود عملك��رد با تقدی��ر از تالش های 
مجموعه ش��هرداری تبریز در اجرای پروژه ه��ای عمرانی، خدماتی گفت: 
خوشبختانه پروژه های خوبی در نمایشگاه دستاوردهای تبریز 90 به نمایش 
گذاشته شده است و متخصصان، پژوهشگران مسایل شهری، دانشجویان، 
مسووالن و مدیران شهری وبطور كلی همه شهروندان می توانند با بازدید از 
این نمایشگاه، از نزدیک با حجم خدمات و تالش های عمرانی، خدماتی و 

سرمایه گذاری شهرداری تبریز آشنا شوند.
وی همچنین تاكید كرد: شهرداران و مدیران شهری دیگر شهرهای استان 
و استان های همجوار نیز می توانند با الگوبرداری از عملكرد و فعالیت های 

شهرداری تبریز، برای توسعه و عمران شهرها اقدام كنند.

دیدگاه ها««

37



• رییس شورای اسالمی شهر تبریز:	
ش�هرداری تبریز به الگوی مدیریت ش�هری کش�ور 

تبدیل شده است    
 

رییس شورای اسالمی شهر تبریز گفت: در سایه تالش ها و موفقیت های 
س��ال های اخیر و نیز عملكرد موفق، ش��هرداری تبریز به الگوی مدیریت 

شهری كشور تبدیل شده است.
دكتر دبیری در مراسم گشایش نمایشگاه دستاوردهای تبریز 90 شهرداری 
تبری��ز با اعالم این مطلب افزود: این س��طح از موفقیت در س��ایه تعامل و 
همكاری هم سو و نزدیک شورای اسالمی شهر و شهرداری طی چهار سال 
گذش��ته حاصل شده و زمینه ساز توسعه زیربنایی تبریز نسبت به دهه های 

گذشته بوده است.
رییس شورای اسالمی شهر تبریز در ادامه خدمات و موفقیت های سال های 
اخیر شهرداری تبریز را در طول تاریخ شهرداری بی سابقه و بی نظیر دانست 
و خاطرنش��ان كرد: اس��تقرار مدیریت برنامه محور در رأس هرم مدیریتی 
شهرداری و نیز تالش شبانه روزی مدیران و پرسنل شهرداری برای تحقق 
اهداف توسعه باعث شده است كه ما شاهد تحوالت و تغییرات گسترده ای 
در حوزه مدیریت شهری تبریز باشیم و نام تبریز به عنوان شهری پیشگام 

در كشور مطرح گردد.
دكتر دبیری در پایان سخنان خود با ابراز امیدواری از گشایش این نمایشگاه، 
خواستار اطالع رسانی گسترده از برپایی این نمایشگاه برای افكار عمومی 

شد.
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• جواد ششگالنی، عضو شورای شهر تبریز:	
 نمایشگاه دستاوردهای تبریز 90 نشانگر تحوالت 

چشمگیر در شهر تبریز    
 

عضو شورای اسالمی شهر تبریز گفت: برپایی نمایشگاه دستاوردهای تبریز 
90، نشان دهنده تحوالت چشمگیر در عمران و توسعه شهر تبریز است.

شش��گالنی دربازدید از نمایشگاه دس��تاوردهای تبریز 90 با اشاره به اینكه 
پروژه های بزرگی در چند س��ال گذش��ته توسط ش��هرداری تبریز اجرا شده 
است، گفت: تصویب برنامه تبریز 90 در سال 86، نقطه عطفی در اجرای 
پروژه های مهم ش��هری ب��ود و امروز می توان اثرات ای��ن برنامه را بخوبی 

مشاهده كرد.
وی با اشاره به اینكه پروژه های خوبی در نمایشگاه دستاوردهای تبریز 90 
به نمایش گذاشته شده است، خاطر نشان كرد: متخصصان، پژوهشگران 
مسایل شهری، دانشجویان، مسووالن و مدیران شهری وبطور كلی همه 
شهروندان می توانند با بازدید از این نمایشگاه، از نزدیک با حجم خدمات و 

تالش های عمرانی، خدماتی و سرمایه گذاری شهرداری تبریز آشنا شوند.
عضو شورای شهر تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با تاكید بر برپایی 
اینگونه نمایشگاه ها بصورت منطقه ای در همه مناطق شهر گفت: این امر 
ضمن ایجاد امید و نشاط نزد شهروندان، زمینه را برای افزایش همكاری و 
مشاركت آنان در اجرای برنامه ها و پروژه های عمران شهری فراهم خواهد 

كرد.
شش��گالنی همچنی��ن از تالش ها و خدمات ش��هرداری تبری��ز در برپایی 

نمایشگاه دستاوردهای برنامه تبریز 90 قدردانی كرد.
وی همچنین عملكرد ش��هرداری تبریز را در چند س��ال گذشته قابل قبول 
اعالم كرده و گفت: تالش های مدیران س��ازمان ها و شهرداران مناطق 10 

گانه تبریز در اجرای پروژه های تبریز 90 قابل تقدیر است. 
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• استاد خاماچی عضو شورای اسالمی شهر تبریز: 	
نمایش�گاه تبریز 90، مص�داق بارز ت�وان مدیریتی 

شهرداری در توسعه تبریز است.    
 

عضو شورای اسالمی شهر تبریز نمایشگاه دستاوردهای تبریز 90 شهرداری 
تبریز را مصداق و نماد بارز موفقیت و توان مدیریت این مجموعه در توسعه 

و عمران تبریز برشمرد.
 اس��تاد خاماچی كه در حاشیه بازدید خود از این نمایشگاه سخن می گفت با 
اعالم این مطلب افزود: شهرداری تبریز با اجرای موفق طرح ها، برنامه ها و 
پروژه های پیش بینی شده برنامه 90، تا اینجای كار توان مدیریتی و اجرایی 
خود در توسعه تبریز را به اثبات رسانده و در این راه ضمن برقراری تعامل و 
همكاری تنگانگ با ش��ورای اسالمی شهر در راستای اهداف توسعه تبریز 

حركت كرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تالش برای تداوم برنامه های عمرانی، 
خدماتی و توسعه محور برنامه تبریز 90 در یک سال باقی مانده تا اتمام این 
برنامه را اولویت و هدف اصلی شورا و شهرداری اعالم و خاطرنشان كرد: با 
روند فعلی و برنامه ریزی های مدونی كه انجام گرفته، مدیریت شهری تبریز 
متشكل از اعضای شورای اسالمی شهر، شهردار تبریز و مجموعه مدیران 
و كاركنان شهرداری تمام توان و همت خود را برای موفقیت و تحقق كامل 
این برنامه به كار گرفته تا تبریز در آینده ای نزدیک به نمونه و الگوی كامل 

مدیریت شهری كشور بدل شود.
اس��تاد خاماچ��ی در خاتمه از تالش ها و خدمات ش��هردار تبری��ز در برپایی 

نمایشگاه دستاوردهای برنامه تبریز 90 قدردانی كرد.
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• جعفر مدبر، سخنگوی شورای اسالمی شهر تبریز: 	
تحقق برنامه تبریز 90 در س�ایه همکاری و همدلی 
اعضای شورای شهر با شهرداری تبریز انجام گرفت.

 
مهندس مدبر در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای تبریز 90 با اشاره به اینكه 
س��ومین دوره ش��ورای ش��هر با دوره های قبل قابل مقایسه نیست، گفت: 
این موفقیت ها در س��ایه تعامل و همكاری نزدیک شورای اسالمی شهر و 
ش��هرداری طی چند سال گذشته حاصل شده و زمینه ساز توسعه زیربنایی 

تبریز نسبت به یک صد سال گذشته است.
وی در ادامه س��خنان خود با اشاره به اینكه، شهر تبریز دارای ظرفیت های 
زیادی است، خاطر نشان كرد: تالش شورای شهر و شهرداری تبریز برای 

استفاده بهینه از امكانات برای رشد و پیشرفت شهر تبریز است.
عضو ش��ورای ش��هر تبریز در ادامه سخنان خود، با اشاره به اینكه برگزاری 
نمایشگاه تبریز 90 خواهد توانست امید و نشاط را در بین شهروندان افزایش 
دهد، تاكید كرد: این نمایشگاه می تواند با معرفی و ارایه عملكرد شهرداری 
تبریز در امر توسعه شهری زمینه را برای همكاری بیش از پیش شهروندان 

با مجموعه شهرداری و شورای شهر فراهم كند.
مدبر همچنین با اعالم اینكه برپایی نمایشگاه دستاوردهای تبریز در مناطق 
مختلف ش��هری وبه صورت منطقه ای مفید خواهد بود، خاطر نشان كرد: 
شهروندان با بازدید از این نمایشگاه ها، می توانند به صورت عینی و از نزدیک 
با حجم خدمات و تالش های عمرانی، خدماتی و سرمایه گذاری شهرداری 

تبریز آشنا كند.
وی در پایان سخنان خود از تالش های مجموعه مدیران و دست اندركاران 

شهرداری تبریز در برپایی این نمایشگاه قدردانی كرد. 
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•  رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر :	

طرح های مسیرگشایی تبریز را به توسعه پایدار 
می رساند.  

 
رئیس كمیس��یون عمران و شهرس��ازی ش��ورای اس��المی ش��هر، اجرای 
طرح های تفصیلی و جامع و مسیرگشایی ها را در شهر تبریز بی سابقه دانسته 

و آن را عامل اصلی توسعه پایدار شهری توصیف كرد.
 دكتر رسول درسخوان كه در مراسم افتتاح خیابان 24 متری شهید قوام الله 
و در حضور جمع كثیری از ش��هروندان، مدیران شهرداری و خانواده معظم 
ش��هدا س��خن می گفت با اش��اره به ضرورت اجرای طرح های عمرانی در 
محالت مختلف شهر افزود: قبل از استقرار شورای اسالمی دور سوم، یک 
سری كندی ها و ركود در اجرای طرح های عمرانی و مسیرگشایی ها شاهد 
بودیم. اما به دنبال وقوع زلزله هشدار دهنده چند سال گذشته تبریز، شورای 
اسالمی شهر، اجرای مسیرگشایی ها و طرحهای تفصیلی را در دستور كار 

خود قرار داد و شهرداری نیز این امر را با جدیت دنبال كرد.
وی با تقدیر از زحمات كلیه پرسنل و مدیریت شهرداری تبریز خواستار تداوم 
برنامه ریزی ه��ا فعالیت های این مجموعه در س��ال »همت مضاعف و كار 

مضاعف« گردید.
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• دکتر شیری آذر عضو شورای شهر تبریز : 	
برپایی نمایشگاه تبریز 90 بیانگر عملکرد قابل دفاع 

شهرداری تبریز    
 

 عضو شورای اسالمی شهر گفت: بر پایی نمایشگاه تبریز 90 بیانگر عملكرد 
قابل دفاع شهرداری تبریز است.

 دكتر ش��یری آذر، در حاشیه بازدید از نمایش��گاه دستاوردهای تبریز90، با 
اشاره به فرمایشات حضرت امام خمینی )ره( كه می فرمودند، كارهای خود را 
به اطالع مردم برسانیدتا بدانند مسووالن چه فعالیت هایی انجام می دهند، 
تاكید كرد: برپایی این نمایش��گاه نش��انگر آن اس��ت كه مجموعه مدیریت 

شهرداری تبریز در اجرای برنامه تبریز 90 موفق عمل كرده است.
وی با اعالم اینكه برنامه تبریز 90، یک برنامه مقطعی نبوده، بلكه بیانگر 
مدیریت برنامه محور در اداره ش��هر تبریز اس��ت، گفت: مجموعه شورای 
اسالمی شهر و شهرداری تبریز در سالهای اخیر با تمام توان خود برای اجرای 

پروژه های بزرگ عمرانی، خدماتی و فرهنگی در شهر تالش می كنند.
عضو شورای اسالمی شهر برگزاری این نمایشگاه را برای آگاهی شهروندان 
تبریزی مفید دانست وخاطر نشان كرد: این نمایشگاه می تواند با معرفی و 
ارایه عملكرد شهرداری تبریز در امر توسعه شهری زمینه را برای همكاری 

بیش از پیش شهروندان با مجموعه شهرداری و شورای شهر فراهم كند.
دكتر شیری آذر افزود: با وجود برخی محدودیت ها، شاهد اجرای پروژه های 

بزرگ و اقدامات اساسی در شهر هستیم.
عضو شورای اسالمی شهر توجه به احداث مراكز فرهنگی و ورزشی توسط 
شهرداری تبریز را مثبت ارزیابی كرده و گفت: در سالهای اخیر شورای سوم 
شهر و شهرداری تبریز با احداث مجتمع های چند منظوره فرهنگی، ورزشی 
رفاهی در مناطق محروم و كم برخوردار شهر، سرانه فضای ورزشی شهر را 

بیش از گذشته افزایش داده است.
وی همچنین از تالش های مجموعه شهرداری و مخصوصا روابط عمومی 

شهرداری تبریز در به برپایی این نمایشگاه قدردانی كرد. 
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• مهندس نورمحمدزاده عضو شورای اسالمی شهر تبریز: 	
برنامه تبریز 90، آغاز راه توسعه تبریز است.    

مهندس نورمحمدزاده عضو شورای اسالمی شهر تبریز گفت: برنامه تبریز 
90 سرآغاز توسعه زیربنایی تبریز و مدیریت با برنامه شهر است و از این پس 
مدیران شهری ناگزیر از تدوین برنامه های راهبردی در اداره تبریز خواهند 

بود.
این عضو شورای اسالمی شهر تبریز در بازدید خود از نمایشگاه دستاوردهای 
تبریز 90 شهرداری تبریز با اعالم این مطلب افزود: برخالف تصور برخی كه 
فكر می كنند برنامه تبریز 90 تنها یک برنامه مقطعی است باید گفت كه این 
برنامه سرآغاز مدیریت برنامه محور تبریز در دهه های آینده است و در حال 
حاضر نیز شهرداری و شورای اسالمی شهر مشغول بررسی و تدوین برنامه 
جامع 20 ساله تبریز جهت اجرا در سال های آتی از سوی مدیریت شهری 

پس از خود می باشد.
مهندس نورمحمد زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برپایی 
نمایشگاه دستاوردهای تبریز 90 شهرداری تبریز، برپایی نمایشگاه مذكور را 
برای معرفی خدمات و عملكردهای مجموعه مدیریت شهری موثر و مفید 
دانس��ت و خاطرنشان كرد: این نمایش��گاه خواهد توانست با معرفی و ارایه 
عملكرد شهرداری تبریز در امر توسعه شهری زمینه را برای تزریق امید نزد 

مردم فراهم كند.
وی در عی��ن حال از ش��هرداری تبریز خواس��ت با دع��وت از متخصصان، 
اساتید دانشگاه، دانش آموزان، دانشجویان، مسووالن شهری و استانی و 
قشرهای مختلف مردم برای بازدید از این نمایشگاه، آنان را به صورت عینی 
و از نزدیک با حجم خدمات و تالش های عمرانی، خدماتی و سرمایه گذاری 

شهرداری تبریز آشنا كند.
مهن��دس نورمحمدزاده در پایان بر لزوم اطالع رس��انی پیوس��ته و موثر از 
عملكرد شورای شهر و ش��هرداری تبریز از سوی رسانه های گروهی تأكید 

كرد.
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• دکتر عابدزاده عضو شورای اسالمی شهر:	
توفی�ق برنام�ه تبری�ز 90 مره�ون تعامل ش�ورا و 

شهرداری است    
 

عضو شورای اسالمی شهر تبریز موفقیت و توفیق برنامه تبریز 90 را مرهون 
تعامل و همكاری تنگاتنگ شورای شهر و شهرداری تبریز دانست.

دكتر عابدزاده در حاش��یه بازدید یک ساعته خود از نمایشگاه دستاوردهای 
برنام��ه تبریز 90 ش��هرداری ب��ا اعالم این مطلب افزود: ش��ورای س��وم با 
همكاری و تالش ش��هرداری از زمان روی كار آمدن مدیریت فعلی ش��هر 
تبریز، با تدوین و اجرای برنامه پنج س��اله توسعه زیربنایی تبریز موسوم به 
تبریز 90، آرزوی دیرین و همیش��گی مدیرت شهری كه همان مدیریت و 
اداره با برنامه تبریز بود را جامه عمل پوشاند و امروز ما شاهد بركات و نتایج 
پربار این نوع مدیریت در جای جای شهر تبریز هستیم به طوری كه تبریز 

امروز قابل مقایسه با دهه های گذشته نیست.
وی در ادامه با اشاره به پیشرفت و تحقق 75 درصدی برنامه تبریز 90 در یک 
سال باقی مانده به پایان این برنامه گفت: موفقیت ها و پیشرفت های فوق 
طی 4 سال گذشته در شرایطی با مدیریت خوب و موفق شهرداری و نظارت 
و سیاستگذاری ش��ورای اسالمی شهر حاصل شده است كه به دلیل حاكم 
ش��دن ركود اقتصادی در جهان و در كن��ار آن كاهش تقاضای صدور پروانه 
ساختمان به عنوان یكی از اصلی ترین منابع تأمین درآمدهای شهرداری، 
شاهد كاهش درآمدهای شهرداری تبریز بوده ایم، با این حال شهرداری با 
درایت كامل توانسته است با كم ترین مشكالت، امورات شهری را مدیریت 

كند و باالتر از آن برنامه تبریز 90 را مطابق برنامه به پیش ببرد.
دكتر عابدزاده در عین حال نقش مشاركت و همكاری عموم شهروندان در 
اداره شهر را در توسعه زیربنایی شهر و پیشبرد اهداف توسعه تبریز چشمگیر 
و تأثیرگذار برش��مرد و از ش��هروندان تبریزی و مدیران و مسووالن استانی 
خواست همانند گذشته مدیریت شهری تبریز را در آیادانی و عمران شهری 

یاری كنند. 
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• دکتر علی اصغر شعردوست سفیر ایران در تاجیکستان:	

این حجم از خدمات رسانی و توسعه حق تاریخی 
تبریز است

 دكتر علی اصغر شعر دوست در دیدار با شهردار تبریز ضمن تاكید بر گسترش 
و توسعه مناسبات و روابط فرهنگی تبریز با تاجیكستان با قدردانی از تالش 
های شهردار تبریز در توسعه زیربنایی و ایجاد تحوالت گسترده عمرانی در 
شهر تبریز طی سال های اخیر ، این حجم از خدمات رسانی و توسعه را حق 
تاریخی تبریز و مردم آن دانست و گفت: نشانه های رشد و آبادانی در جای 
جای تبریز به چشم می خورد و این شهر نسبت به گذشته توسعه چشمگیری 

یافته است.
وی در خاتمه از تالش همه جانبه خود برای برپایی هفته فرهنگی تبریز در 
تاجیكس��تان و نیز عقد قرارداد خواهرخواندگی این شهر با خجند خبر داد و 
آمادگی الزم را درجهت برپایی هفته فرهنگی تبریز در شهرهای دوشنبه و 

خجند در سه ماهه اول سال 90 اعالم كرد. 
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• معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی: 	

عملکرد شهرداری زمینه ساز ایجاد شهری روان و 
آباد است  

 
معاون عمرانی استانداری آذربایحان شرقی از تالش های شهردار تبریز در 

حل معضالت ترافیكی و توجه به احداث فضاهای سبز قدردانی كرد.
 مهندس اشرف نیا كه در مراسم بهره برداری از پاركینگ طبقاتی زیرزمینی 
فجر س��خن می گفت، تاكید كرد: خوشبختانه شهرداری تبریز در سالهای 
اخیر در كنار احداث پروژه های عمرانی و خدماتی به بحث ایجاد فضاهای 

سبز توجه ویژه ای داشته است.
وی همچنین با تقدیر از اقدامات شهرداری تبریز در احداث پاركینگ در نقاط 
مختلف شهر گفت: وظیفه همه مسووالن است كه برای آبادانی و عمران 
شهر تالش كرده و شهرداری را در اجرای پروژه های عمرانی خدماتی یاری 

كنند.
معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی در عین حال عملكرد شهرداری 

در ایجاد شهری روان و آباد را قابل تقدیر دانست. 
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• نواداد، مدیر کل صداوسیمای استان : 	
نمایشگاه دستاوردهای تبریز 90 نشان دهنده حجم 

باالی پروژه های زیربنایی    
 

نواداد مدیر كل صداوسیمای استان در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای تبریز 
90 با تقدیر از تالش های شهرداری تبریز در اجرای پروژه های زیربنایی در 
شهر گفت: برپایی نمایشگاه دستاوردهای تبریز 90 نشان از همت و تالش 

مدیریت شهری برای اجرای پروژه های مهم در شهر تبریز است.
وی با بیان این كه در زمان تصدی گری مهندس نوین در شهرداری تبریز 
اقدامات س��ازنده ای در شهر انجام و پروژه های بسیار زیاد و متنوعی برای 
رفاه حال ش��هروندان و گس��ترش فضاهای فرهنگی و اجتماعی اجرا شده 
اس��ت،عنوان كرد: فعالیتها و اقدامات جدی و اساسی در ساماندهی مهرانه 
رود،جنگل كاری عون بی علی و احداث شبكه قطار شهری از فعالیت های 
مهم شهرداری تبریز در چند سال گذشته برای عمران و آبادانی شهر است.

نواداد همچنین گفت: به عنوان یک ش��هروند باید از تالش های مجموعه 
شهرداری تبریز در اجرای طرح های مختلف در شهر تبریز قدردانی كنم. 
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• فرمانده سپاه عاشورا: 	

اقدامات شهرداری تبریز در توجه به شهدا 
و ایثارگران ستودنی است.

 

 س��ردارپور جمش��یدیان فرمانده س��پاه عاش��ورا،در مراس��م كلن��گ پروژه 
مسقف سازی گلزار شهدای تبریزطی سخنانی با تقدیر از تالش های شورای 
اسالمی شهر و شهرداری تبریز در توجه به خانواده شهدا گفت:خانواده شهدا 
حق بسیار بزرگي بر گردن ملت دارند و وظیفه ما حفظ آرمان هاي شهدا و امام 

راحل و تبعیت از فرامین رهبر معظم انقالب اسالمي است.
وی ادامه داد: اقدامات انجام شده در زمان مدیریت مهندس نوین كه خودشان 
برادر دو شهید و جانباز و از فرماندهان دوران دفاع مقدس هستند، برای شهدا 

و خانواده معظم شان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس ستودنی است.
فرمانده س��پاه عاشورا در ادامه سخنان خود با اعالم اینكه عزت و استقالل 
كشورمان مدیون خون شهداست گفت:اگر شهیدان گرانقدر نبودند و سر نمی 

دادند، امروز از سرافرازی كشورمان خبری نبود.
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• رئیس سازمان امور اقتصادي و دارایي استان : 	
شهرداری تبریز الگوی دیگر شهرها در جذب 

سرمایه گذاری    
 

 رئیس س��ازمان امور اقتصادی و دارایی اس��تان آذربایجان ش��رقی گفت: 
شهرداری تبریز همواره الگوی دیگر شهرهای كشور در جذب سرمایه گذاری 

بخش خصوصی است
خبرگزاری ش��هریار به نقل از روابط عمومی ش��هرداری تبریز گزارش داد، 
مهندس حسینی كه در مراسم كلنگ زنی 6 هزار میلیارد ریال پروژه مشاركتی 
شهرداری تبریز سخن می گفت، با اعالم این مطلب افزود: خوشبختانه در 
چند سال اخیر با همكاری ش��ورای اسالمی شهر و شهرداری تبریز شاهد 
جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و اجرای پروژه های مشاركتی در شهر 

تبریز هستیم.
وی ج��ذب س��رمایه های بخش خصوص��ی و اجرای پروژه های ش��هری 
بصورت مشاركتی را تنها راهكار موجود برای توسعه شهرها خواند و تصریح 
كرد: با توجه به تعدد نیازهای شهروندان و منابع محدود شهرداری ها، ترزیق 
سرمایه های موجود در بخش خصوصی، تنها راهگشای اجرای پروژه ها و 

طرح های مختلف در جهت مرتفع نمودن این نیازها می باشد.
رئیس س��ازمان اموراقتصادی و دارایی اس��تان در ادامه سخنان خود گفت: 
اقدامات مدیر امور مش��اركت ها و سرمایه گذاری شهرداری تبریز در جذب 
س��رمایه گذاری های كالن بخش خصوصی در توسعه و عمران زیربنایی 
ش��هر تبریز و مهم تر از آن كس��ب مداوم رتبه اول س��رمایه گذاری كش��ور 

چشمگیر است.
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• رییس سازمان بازرگاني آذربایجان شرقي:	
 اقدامات شهرداري تسهیل کننده شرایط 

سرمایه گذاري  استان است    
 

 رییس سازمان بازرگاني آذربایجان شرقي اقدامات شهرداري تبریز در بخش 
س��رمایه گذاري را تسهیل كننده شرایط سرمایه گذاري بخش خصوصي در 

استان است.
مهندس نجفي در آئین كلنگ زني پروژه هاي مشاركتي شهرداري منطقه پنج 
با قدرداني از تالش ها و اقدامات شهرداري تبریز و شوراي اسالمي شهر در 
بسترسازي براي توسعه سرمایه گذاري هاي بخش خصوصي ، اقدامات این 
دو مجموعه را تسهیل بخش شرایط سرمایه گذاري و تشویق بیش از پیش 
س��رمایه گذاران براي مشاركت در طرح ها و پروژه هاي عمراني ، خدماتي ، 

رفاهي و صنعتي استان ارزیابي كرد.
مهندس نجفي در بخش دیگري از سخنان خود همچنین از آمادگي بخش 
بازرگاني و تجارت استان براي همكاري تنگاتنگ با مدیریت شهري تبریز 
براي جذب هر چه بیش��تر س��رمایه گذاران بخش خصوصي در پروژه هاي 

مختلف استاني خبرداد.
وي در پایان افزود: خوش��بختانه با اقدامات انجام گرفته در سال هاي اخیر 
فضاي س��رمایه گذاري استان ش��فاف تر از گذشته ش��ده و ما هر روز شاهد 
استقبال و رغبت سرمایه گذاران متعدد براي سرمایه گذاري در استان و تبریز 

هستیم.
مهن��دس نجفي در عین حال از اقدامات و تالش هاي ش��هرداري تبریز در 
جذب و افزایش حجم سرمایه گذاري هاي بخش خصوصي در این شهر طي 

سال هاي گذشته قدرداني كرد. 
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• مدیرکل امور بانوان استانداري آذربایجان شرقي: 	
شهرداري تبریز پیشگام توجه به نیازهاي بانوان  

است  

 مدیركل امور بانوان و خانواده استانداري آذربایجان شرقي از شهرداري تبریز 
به عنوان پیشگام توجه به مسایل و نیازهاي بانوان و زنان در بین دستگاه هاي 

اجرایي استان یاد كرد.
 خانم پیرسمساري در مراسم بهره برداري از سالن ورزشي شهرك امام )ره( 
با اعالم این مطلب اقدامات و تالش هاي صورت گرفته از سوي شهرداري 
تبریز در حوزه توجه به نیازها و خواسته هاي زنان و بانوان را ماندگار و قابل 
تقدیر دانست و افزود: در سایه این سطح از خدمات ، امروز به شهرداري به 
چشم یك دستگاه و نهاد كامال اجتماعي فرهنگي و نه نهاد صرفا خدماتي 
نگاه مي ش��ود و ش��هرداري توانسته است به بخش قابل توجهي از نیازها و 

خواسته هاي فرهنگي ، اجتماعي شهروندان به ویژه بانوان پاسخ دهد.
وي افزود: شهرداري تبریز در چند سال اخیر ثابت كرده كه قادر به مدیریت 
و اجراي طرح ها و برنامه هاي متنوع و متعدد احتماعي ، فرهنگي و رفاهي 

است و این امر از طرح ها و برنامه هاي این مجموعه قابل تشخیص است.
مدیركل امور بانوان و خانواده استانداري آذربایجان شرقي در بخش دیگري 
از سخنان خود به اهم اقدامات مثبت شهرداري در حوزه مسایل زنان اشاره 
و خاطرنش��ان كرد: اح��داث پارك ها و س��الن هاي ویژه بان��وان ، راه اندازي 
بازارچه هاي خوداشتغالي ویژه زنان ، احداث سالن ازدواج آسان براي جوانان 
و دیگر طرح ها و برنامه هاي مختلف از سوي شهرداري تبریز ، این مجموعه 
را در رأس دستگاه هاي موفق در حوزه توجه به نیازهاي قشر بانوان قرار داده 

است.
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• مدیرکل تربیت بدني آذربایجان شرقي:	

عملکرد شهرداري در ایجاد فضاهاي ورزشي ممتاز 
است  

 
 ش��روین اس��بقیان، مدی��ركل تربیت بدني آذربایجان ش��رقي در مراس��م 
بهره برداري از مجتمع فرهنگي ورزش��ي امید ش��هرداري ب��ا اعالم این كه 
شهرداري تبریز در ایجاد و توسعه فضاهاي ورزشي سطح شهر طي سال هاي 
گذشته عملكردي ممتاز و قابل قبول داشته است افزود: در دوران مدیریت 
ورزشي و حتي سوابق كاري خود چنین حجمي از احداث و بهره برداري هاي 
پي در پي طرح ها و اماكن و فضاهاي ورزشي آن هم از سوي نهادي همچون 
ش��هرداري را ندیده بودم و این س��طح از احساس مسوولیت و مشاركت در 
توسعه فضاها و زیرساخت هاي ورزشي از سوي شهرداري براي من با ارزش 

و قابل تقدیر است.
مدیركل تربیت بدني آذربایجان ش��رقي در بخش دیگري از س��خنان خود 
س��الن ها و مجموعه هاي ورزش��ي احداث ش��ده توس��ط ش��هرداري طي 
س��ال هاي اخی��ر را قابل توجه و موث��ر در ارتقاء و افزایش س��رانه فضاهاي 
ورزش��ي شهرس��تان تبریز دانس��ت و افزود: احداث و توسعه مجموعه ها و 
س��الن هاي ورزشي در نقاط مختلف سطح شهر توسط شهرداري عالوه بر 
از بین بردن فقر این قبیل فضاها ، نقش قابل مالحظه اي در افزایش سرانه 

فضاها و محیط هاي ورزشي شهر داشته است.

دیدگاه ها««

53



• شهردار مراغه در بازدید از نمایشگاه تبریز 90: 	
عملکرد 5 سال اخیر شهرداری تبریز قابل تحسین 

است  
مهندس ابراهیمی در حاش��یه بازدید خود از نمایش��گاه دستاوردهای تبریز 
90 با اعالم این مطلب گفت: در س��الهای اخیر از لحاظ اجرای طرح های 
عمرانی، فرهنگی و ورزشی و اقدامات زیربنایی شاهد توسعه و آبادانی شهر 

تبریز بوده ایم.
وی همچنین تاكید كرد:برپایی نمایش��گاه دس��تاوردهای تبریز 90 عالوه 
بر ایجاد امید و نش��اط نزد شهروندان تبریزی، می تواند زمینه ساز افزایش 
همكاری و مشاركت شهروندان در اجرای برنامه ها و پروژه های عمرانی ، 

فرهنگی شهری باشد.
شهردار مراغه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینكه برگزاری این 
گونه نمایشگاه ها در شهر تبریز برای استفاده پژوهشگران و متخصصان مفید 
خواهد بود، خاطر نش��ان كرد: شهرداران دیگر شهرهای استان آذربایجان 
شرقی نیز می توانند با الگوبرداری از عملكرد و فعالیت های شهرداری تبریز، 

برای توسعه و عمران شهرها اقدام كنند.
مهن��دس ابراهیم��ی در ادامه س��خنان خود با تاكید بر اینك��ه فعالیت های 
ش��هرداری تبری��زدر همه بخش ها قابل تقدیر اس��ت، اف��زود: تله كابین، 
س��اماندهی مهرانه رود، اجراي طرح و پروژه عمران��ي ، خدماتي و احیاي 
بافت هاي فرس��وده شهری كه در این نمایشگاه بخوبی به نمایش گذاشته 
ش��ده ، نش��انگر اهتمام و توجه شورای سوم شهر و ش��هرداری تبریز برای 

آبادانی شهر است.
وی همچنین با قدردانی از تالش های ش��هرداری تبریز در توسعه فضای 
سبز شهری تاكید كرد: توسعه فضاي سبز با احداث پارك ها و بوستان هاي 
محل��ي ، جنگل كاری عون بن علي ، اجرای پارك بزرگ ، پارك كوهس��تان 
و طرح توسعه چهار برابری ایل گؤلي نشانگر تالش شهرداری تبریز برای 

افزایش سرانه فضای سبز است.
شهردار مراغه همچنین افزود: در بخش مدیریت منابع مالی نیز ، عملكرد 

شهرداری تبریز می تواند سرلوحه دیگر شهرهای استان باشد.
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