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 خانه ی هنرمندان
خیابان ارتش، كوچه صدر، خانه ی ختایی

خانه ختایی كه در یكی از كوچه ها و محالت مشهور بافت قدیم تبریز واقع 
اس��ت، دارای دو حیاط اندرونی و بیرونی اس��ت كه حی��اط بیرونی در ضلع 

جنوبی خانه و حیاط اندرونی در ضلع شمالی آن قرار دارد.
این خانه ی تاریخی در دو طبقه ساخته شده و شامل یک طنبی مستطیل شكل 
در مركز و دو راهرو و دو اتاق جانبی در طرفین طنبی و نیز چهار اتاق در ضلع 
شرقی حیاط اندرونی اس��ت. همچنین، در باالی راهروهای جانبی طبقه 
همكف، دو اتاق كوچک L شكل، برای استفاده بهینه از ارتفاع رفیع طنبی، 

وجود دارد. 
در جبهه جنوبی خانه، ایوانی ستون دار بر پنجره های بنا سایه انداخته است 
و از حیاط بیرونی، توس��ط دو رش��ته راه پله 9تای��ی، وارد راهروهای جانبی 

ساختمان می شویم.
زیرزمین خانه، شامل یک فضای چلیپاشكل در مركز، دو راهرو در طرفین 
فضای مركزی و دو اتاق جانبی در طرفین راهروها و نیز س��ه اتاق در ضلع 

شرقی است. 
این بنا با  نقاشی های زیبا و آجركاری در نما  تزیین شده است و قدمت آن به 

اواخر صفویه می رسد كه در اوایل قاجار بازسازی شده است. 
خاندان ختایی از خانواده های متدین و سرشناس تبریز است كه بناهای مهمی 
از جمله حمام و مسجد ختایی را بنا كرده اند و در نزد مردم تبریز قدر و منزلت 
فراوانی داشته اند. در حوادث پس از انقالب مشروطیت و در جریان هجوم  
روس ها به تبریز، این خانواده مجاهدت های بسیاری از خود نشان داده اند به 
طوری كه نیروهای اشغالگر روس برای جریحه دار كردن احساسات مردم، 

خانه ختایی را به توپ بسته و همه ی اهالی خانه را به شهادت رساندند.
این خانه ی تاریخی، در قالب برنامه های چش��م انداز تبریز 90 و در راستای 
حفظ و مرمت بناهای تاریخی تبریز، تملک و بازسازی شد و هم اكنون به 

عنوان خانه ی هنرمندان تبریز مورد بهره برداری قرار می گیرد.
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تاالر كنفرانش ش��هرداری تبریز كه گنجایش 150 نفر را دارد در فضایی به 
وس��عت 1200 مترمربع در دل عمارت تاریخی و قدیمی شهرداری احداث 

گردیده و از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است .

این تاالر از جمله مجهزترین و مدرن ترین تاالر ها و س��الن های كنفرانس 
كش��ور به ش��مار می رود و با راه اندازی آن بخشی از خالء موجود در شهر و 
استان به لحاظ وجود فضاهای بزرگ اجتماعات و جلسات رسمی در سطح 

استانی و ملی مرتفع گردید.

تاالر تبریز
عمارت شهرداری تبریز
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تاالر كنفرانس شهرداری تبریز كه در مدت سه ماه ساخته شده است، داری 
دو  بخش  VIP ویژه میهمانان و مقامات ارش��د داخلی و خارجی، سیس��تم 
پیشرفته مونتیورینگ پیشرفته تصویر برداری از جلسات و نیز سیستم های 

پیشرفته صوتی و تصویری از جمله سیستم ترجمه ی همزمان است .
همچنین كتیبه بزرگ و منحصر به فرد تبریزكه از جنس سفال پخته بوده و 
در ابعاد 9 متر در 4.5 متر بر روی بزرگ ترین دیوار تاالر تبریز نصب گردیده 

است.
كتیبه مذكور كه توس��ط هنرمند خ��وش ذوق تبریزی دكت��ر عبداللهی فرد 
طراحی و س��اخته ش��ده اس��ت در برگیرنده بیش از 50 اثر و بنای تاریخی و 

زیبای ش��هر از جمله عمارت ش��هرداری، ارك علیش��اه، مسجد كبود، پل 
كابلی، برج یانقین، بقعه عون بن علی، ائل گلی، خلعت پوشان و ده ها جاذبه 

گردشگری و تاریخی تبریز می باشد.
 كتیبه تبریز از بیش از یك هزار قطعه سفال كوچك و بزرگ طرح دار تشكیل 
یافته و پس از چینش قطعه به قطعه در كنار یكدیگر بر روی دیوار تاالر تبریز 

نصب شده است.
در طراحی و ساخت كتیبه تبریز بالغ بر 8 تن سفال و گل به كار رفته است. 



مرکز همایش های بین المللی تبریز

با اختصاص 450 میلیارد ریال توس��ط ش��هرداری تبریز، عملیات ساخت 
بزرگترین مركز همایش های بین المللی كشور در محل پارک شمیم پایداری 

آغاز شد.
مركز همایش های بین المللی تبریز بزرگترین پروژه فرهنگی كشور در دوران 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی است كه  جزو برنامه های تبریز 90 بود و لی 

تاكنون عملیات اجرایی آن بنابه دالیلی آغاز نشده بود.
این مركز از نظر طراحی و اجرای پروژه در كش��ور بی نظیر بوده و افتخاری 
دیگر برای ش��هر تبری��ز خواهد بود كه در 30 هزار متر مرب��ع و دارای آمفی 
تئاتر با ظرفیت 1500 نفر، 2 س��الن همایش هركدام با ظرفیت 250 نفر،5 
سالن جلسه،4 سالن تئاتر،برخورداری از صحنه نمایش با سه بال متحرک 
كه در كشور بی نظیر است،دارا بودن استانداردهای حرفه ای سینما و تئاتر، 
داشتن قابلیت های مورد نیاز جهت آموزش دانشجویان تئاتر برای اولین بار 
در كشور، سالن پاویون جهت تشریفات خاص و میهمانان ویژه و سالن های 
تئاتر با فضای كوچک جهت اجراهای حرفه ای، پاركینگ باز و سزپوشیده 
با گنجایش 1500 خودرو،رستوران بزرگ از مهمترین مشخصه های مركز 

همایش های بین المللی تبریز است.
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• بنیاد فرهنگی آیت اله بنی فضل:	
ب��ا خریداری منزل مرحوم آیت ال��ه مرتضی بنی فضل، نماینده فقید مردم 
آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه 

علمیه قم،بنیاد فرهنگی آیت اله بنی فضل راه اندازی می شود.
این بنیاد در راستای برنامه های فرهنگی و دینی شهرداری تبریز و با هدف 

بازیابی جایگاه علم و فقاهت این شهر تاریخی افتتاح خواهد شد. 

• خانه ی مداحان تبریز 	
در آستانه ماه محرم و با توجه به وجود بیش از 600 هیئت مذهبی در شهر 
تبریز و لزوم وجود مكانی مناس��ب برای برای ترویج فرهنگ عاشورایی و 
ترویج شعائر اس��المی، آموزش مداحان و شیفتگان اباعبدا...، شهرداری 
تبریز اقدام به تاس��یس خانه مداحان تبریز كرد تا ش��اهد ترویج و گسترش 
هرچه بیشتر فرهنگ عاش��ورا و مداحی به عنوان یكی از مواریث ارزشمند 

معنوی در تبریز باشیم.

• در س�ال 90 نیز خرید 2 خانه به نام ه�ای خانه ی والیت و خانه ی 	
انقالب در دستور کار شهرداری تبریز است.



•  فرهنگسرای پارک  قله  	
  

این مركز فرهنگی مذهبی با هدف پاسخگویی به نیازهای فرهنگی ساكنان 
منطقه قله ، توسعه فضاهای فرهنگی و نیز در راستای توزیع عادالنه خدمات 
و امكانات شهری در دستور كار شهرداری منطقه یك قرار گرفته و در فضایی 
به وسعت یك هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر 6 میلیارد ریال احداث خواهد 

شد.  
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•  خانه ی معلوالن  	
  

ساختمان خانه ی معلوالن استان آذربایجان شرقی  كه كلنگ احداث آن در 
محل پارك آتاال،آناالر توسط شهردار تبریز زده شد،  از جمله اقدامات انجام 

گرفته مدیریت شهری برای رفاه و آسایش معلوالن است.
 بهره ب��رداری از ای��ن س��اختمان موجب خواهد ش��د تا جامع��ه معلوالن و 
كانون های نابینایان و ناشنوایان بعد از سالها دارای ساختمانی با امكانات ویژه 

بشوند. 
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بوستان قرآن
بوستان قرآن تبریز در فضایی به وسعت 8 هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر 
10 میلیارد ریال در مدت یک سال و به همت شهرداری منطقه هفت احداث 

خواهد شد.
در طراحی و احداث این بوستان ائلمان ها و خیابان كشی هایی با مضامین 
مقدسی چون ، پنج تن آل عبا ، شش روز آفرینش ، سكوی نماز ، 12 امام 
)ع( ، 14 معصوم )ع( ، 30 جزء قرآن و 8 در بهشت به همراه نورپردازی های 
ویژه و در كنار این إلمان ها ایجاد و احداث دارالقرآن تخصصی با كارگاه های 
مهارتی قرآن در سه طبقه و یک هزار متر مربع زیربنا و در نهایت گالری ها 
و نمایشسگاه های عرضه محصوالت و تولیدات قرآنی پیش بینی شده كه 
در مدت یک سال و تا هفته دفاع مقدس سال 90 نسبت به احداث و تكمیل 

این مجموعه اقدام خواهد شد.
پیش بینی می شود بوستان قرآن تبریز پس از طی مراحل طراحی و اجرا به 

یكی از جذاب ترین و زیباترین بوستان های معنوی كشور تبدیل گردد.

• بوستان نهج البالغه	
 ش��هرداری تبریز در ادامه فعالیت های فرهنگی و مذهبی خود و به منظور 
اش��اعه و ترویج فرهنگ دینی و ش��یعی و در اولین پایتخت تشیع اسالم ، 
احداث بوستان نهج البالغه همانند بوستان قرآنی را در دستور كار قرار داده 
تا از این طریق گام بلند دیگری در راس��تای تزریق روح و فضای معنوی در 

سطح شهر و در بین شهروندان مومن تبریزی بردارد.
 بوس��تان نهج البالغه تبریز كه ه��م اكنون در مرحله طراح��ی ائلمان ها و 
فضاهای كاربردی و كالبدی قرار دارد اوایل سال 90 در یكی از مناسب ترین 

نقاط شهر تبریز احداث خواهد شد.
 بوستان نهج البالغه را مكمل و قرینه معنوی بوستان قرآنی تبریز است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز:
احداث•بوستان•قرآن••کاری•ماندگار••است•

نماینده ولی فقیه در آذربایجان ش��رقی و امام جمعه محبوب تبریز احداث 
بوس��تان قرآنی توسط ش��هرداری تبریز را اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر از 

سوی این مجموعه برشمرد.
 حضرت آیت ا... محسن مجتهد 
شبس��تری در آئی��ن كلن��گ زنی 
بوستان قرآن تبریز،  بسترسازی 
برای ترویج قرآن و نهادینه كردن 
تعالی��م و روح معن��وی آن در بین 
م��ردم و آح��اد جامع��ه را از جمله 
وظایف و مسوولیت های متولیان 
از تالش ه��ای  ام��ر برش��مرد و 
ش��هرداری تبریز در بسترس��ازی 
برای تحقق ای��ن هدف از طریق 
احداث بوس��تان قرآن��ی قدردانی 

كرد.
نماینده ولی فقی��ه در آذربایجان 

ش��رقی تدریس، تعلیم و اش��اعه قرآن و تعالیم آن را امری واجب دانست و 
ابراز امیدواری كرد در سایه احداث و راه اندازی بوستان قرآنی در تبریز، زمینه 
برای جذب هرچه بیش��تر جوان��ان و نوجوانان عالقمند به فراگیری قرآن و 

كشف و تبلیغ ناگفتنی های این كتاب آسمانی فراهم تر شود.
امام جمعه محبوب تبریز همچنین تصمیم و اقدام شهردار تبریز در احداث 
این بوس��تان معنوی را اقدامی ماندگار در بین تمامی فعالیت های فرهنگی 
دینی ش��هرداری برش��مرد و ابراز امیدواری كرد این مرك��ز دینی، قرآنی در 
آینده ای نزدیک به مأمن و محلی برای ترویج و تزریق روح قرآن در جامعه 

و اشاعه تعالیم ارزشمند اسالم تبدیل شود.
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 این بوس��تان و یادمان به دنبال س��اخت و بهره برداری از یادمان ش��هدای 
تبریزی عملیات فتح سوس��نگرد در این ش��هر كه چن��دی پیش با حضور 
مسووالن استانی و رزمندگان سپاه همیشه سرافراز عاشورا انجام گرفت ، به 
عنوان اقدامی مشابه و در پاسداشت دالوری و ایثار رزمندگان و قبایل و مردم 

دشت آزادگان و شهر سوسنگرد ، در تبریز احداث شده است.
در مراسم افتتاح این بوستان،  روسای قبایل عرب دشت آزادگان ، فرمانده 
س��پاه دش��ت آزادگان و جمعی از رزمندگان سوس��نگردی كه جهت حضور 

در همای��ش فاتحان سوس��نگرد در تبریز حضور یافته اند ب��ا حضور در كنار 
مسووالن تبریزی ، بر تحكیم وحدت میان اقوام و ملت ایران تأكید كردند.

 در بوستان سوسنگرد ، تندیس 7 شهید تبریزی راه آزادسازی سوسنگرد به 
نام های شهیدان علی تجالیی ، حسین توانا ، كریم مسافری ، ناصرالدین 
نیكنام ، نادربرپور ، سعید فنجانچی و علی رضا خانی مهدوی نصب گردیده 

است. 

بوستان  و یادمان شهدای سوسنگرد  
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تندیس سردار شهید احمد کاظمی
تندیس سردار شهید حاج احمد كاظمی كه همزمان با هفته دفاع مقدس در 
میدان آذربایجان تبریز نصب شد، به ارتفاع 5 متر در مدت زمان 10 ماه و با 

هزینه ای بالغ بر 800 میلیون ریال ساخته شده است.
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• توسعه حریم آستان امامزاده موسی ابن جعفر الجمال  	
 

در بهمن ماه س��ال 89، مهندس نوین ش��هردار تبری��ز، كه به اتفاق حجة 
االسالم شریفی رییس كل دادگستری استان و حجه االسالم نوبری مدیر 
كل اوقاف آذربایجان شرقی از قسمت های مختلف امامزاده موسی ابن جعفر 

الجمال تبریز بازدید می كرد گفت:
 مرمت ، بازسازی و حفظ بقاع متبركه و آستان امامزاده های موجود در داخل 
و حریم ش��هرها به منظور ترویج و تقویت روح معنوی و ارزش ها و شعایر 
دینی از جمله وظایف مسووالن و متولیان شهری است و شهرداری تبریز 

تمام تالش خود را برای تحقق این هدف به كار خواهد بست.
 این بازدید بنا به درخواس��ت هیأت امنای این امامزاده و حجت االس��الم 
والمسلمین حاج آقا شریفی ریاست محترم دادگستری استان و حجة االسالم 
والمس��لمین حاج آقا نوبری مدیركل اوقاف انج��ام گرفت و طی آن ضمن 
بررسی و ارزیابی طرح ها و نقشه های آماده شده از طرح توسعه پیشنهادی، 
مقرر شد در آینده نزدیک نسبت به اجرای طرح توسعه این بقعه متبركه با 

مشاركت شهرداری و اداره اوقاف اقدام شود.
بر اس��اس طرح پیشنهادی، برای توس��عه حریم امامزاده موسی ابن جعفر 
الجمال بخش هایی چون كتابخانه تخصصی، واحدهای پاسخ به سواالت 
ش��رعی زائران، مناره و گلدس��ته ها، حسینیه، س��رویس های بهداشتی، 
وضوخان��ه، صحن های مج��زای خواهران و ب��رادران و بخش های دیگر 

پیش بینی شده است. 
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هتل و زائرسرای اختصاصی شهرداری 
تبریز در مشهد مقدس

موضوع خرید هتل اختصاصی برای ش��هرداری تبریز در مشهد مقدس به 
منظور اسكان مدیران و كاركنان این مجموعه در سفرهای زیارتی به بارگاه 
ملكوتی امام هش��تم )ع( كه از مدت ها قبل در دس��ت اقدام و بررسی بود ، 
چندی پیش نهایی گردید و شهرداری تبریز نیز صاحب یك مجموعه بزرگ 

و آبرومند رفاهی اقامتی اختصاصی در مشهد الرضا )ع( شد.
 ب��ا خرید و تحویل این هت��ل آپارتمان اختصاصی ، از ای��ن پس مدیران و 
كاركنان زائر شهرداری تبریز بدون دغدغه اسكان خواهند توانست عازم سفر 
زیارتی و معنوی مشهد مقدس شده و از امكانات این مجموعه رفاهی اقامتی 

استفاده نمایند. 
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• تاالر شمس تبریزی	
 مساحت:600 متر مربع	 
امكانات: ظرفیت تاالر 600 نفر، سالن ورزشی جانبی	 
هزینه:2.150.000.000 تومان	 
پروژه به بهره برداری رسیده است	 

• فرهنگسرای کوی بهشتی	
حد فاصل میدان ولی امر و چهارراه بهشتی / منطقه 1

مساحت: 392 متر مربع	 
امكانات: سالن همایش به مساحت 220 متر مربع	 
قرائتخانه آقایان	 
قرائتخانه ی خانم ها	 
• هزینه:•3.000.000.000•ریال	
پروژه در حال ساخت است	 
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• کتابخانه ایده لو	
خیابان ایده لو / منطقه 1

مساحت: 160 متر مربع	 
امكانات: سالن قرائتخانه با امكانات جنبی	 
• هزینه:•600.000.000•ریال	
پروژه به بهره برداری رسیده است	 

• کتابخانه ابوذر	
خیابان آزادی، خیابان ابوذر / منطقه 3

مساحت: عرصه: 452 متر مربع، زیربنا: 352 متر مربع	 
امكانات: سالن قرائتخانه با امكانات جنبی	 
• هزینه•احداث:•1.250.000.000•ریال/•تجهیز:•350.000.000•ریال•	
پروژه به بهره برداری رسیده است	 

• کتابخانه عالمه امینی	
انتهای خیابان طالقانی، روبروی تربیت معلم / منطقه 3

امكانات: سالن قرائتخانه با امكانات جنبی	 
• هزینه:•877.800.000•ریال	
پروژه به بهره برداری رسیده است	 

• کتابخانه شهید شهریاری / منطقه 10	
پارک ارم
مساحت:  500 متر مربع 	 
امكانات: سالن قرائتخانه با امكانات جنبی	 
• هزینه:•••1•میلیارد•و•600•میلیون•ریال	
پروژه به بهره برداری رسیده است	 
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• ارائه تسهیالت ویژه ازدواج به جوانان توسط شهرداری  	
 

در مراسم بهره برداری از اولین سالن ازدواج آسان، شهردار تبریز از اعطای 
تسهیالت و امكانات ویژه ازدواج توسط به جوانان تبریزی از سوی شهرداری 
تبریز خبر داد و گفت: ش��هرداری تبریز با تصویب ش��ورای اسالمی شهر و 
درجهت ایجاد ش��رایط مناس��ب برای ازدواج آسان جوانان ، با احداث سالن 
های مخص��وص ازدواج برای جوان��ان و واگذاری رایگان این س��الن ها به 
برگزاری مراسم ازدواج آنان ، گامی بزرگ در راستای ترویج فرهنگ و سنت 

حسنه ازدواج برداشته باشد.
وی در ادامه س��خنان خود با اشاره به اینكه اعطای این قبیل تسهیالت به 
جوانان در راس��تای نهادینه ك��ردن فرهنگ ازدواج آس��ان و كم هزینه برای 
جوانان و نیز استحكام بنیان خانواده است افزود: اعطای هدایای ویژه ازدواج 
به زوج های جوان نیز از دیگر طرح های شهرداری تبریز در این راستا به شمار 

می رود.

تاالر ازدواج آسان  
 

 در آستانه میالد باسعادت پیامبر اسالم )ص( و میالد فرخنده حضرت امام 
جعفرصادق )ع( و گرامیداشت قیام 29 بهمن مردم تبریز، اولین سالن ازدواج 

آسان شهرداری تبریز افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
این  سالن در زمینی به مساحت 900 مترمربع و با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد 

ریال توسط شهرداری تبریز احداث شده است.
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مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری  
تبریز

این مركز از آبان ماه س��ال گذش��ته، كار خود را با جذب 100 نفر دانشجو در 
سه رشته حس�ابداری، م�عماری و فناوری اطالعات و ارتباطات در م�قطع 

كاردانی آغاز نموده و در حال حاضر دارای 330 نفر دانشجو می باشد.
در دوره جدید پذیرش، رشته های تحصیلی امور اداری و كارشناسی كامپیوتر 
نیز به رشته های قب�لی اضافه گردیده و تا پایان سال ج�اری تعداد دانشجو در 

این مركز به بیش از 600 نفر افزایش خواهد یافت.

• رشته های موجود : 9 رشته تحصیلی	
) در مقاطع كارشناس��ی وكاردانی رشته های معماری و فناوری اطالعات و 
ارتباطات،  و در مقط�ع كاردانی رشت�ه های حسابداری با گ�رایش های م�الی 
و حس�ابرسی،  امور اداری، عمران با گرایش دفع آب های سطحی و روابط 

عمومی(

• تعداد دانش�جو : 330 نفرکه تا پایان سال جاری به بیش از 700 	
نفر افزایش می یابد.

رشته های درخواستی تا سال آینده: 15 رشته تحصیلی
تعداد اساتید در گروه های مختلف آموزشی: 33 نفر

• امکانات موجود متناسب با رشته های تحصیلی:	
س��ایت كامپیوتر، س��الن همایش، آتلیه معماری، آزمایشگاه، نمازخانه و 

كتابخانه

• تعداد کالس ها در وضع موجود: 	
10 كالس، كه با بهره برداری از س��اختمان ش��ماره 3 ظرف یک ماه آینده 

تعداد 
این كالس ها به بیش از 25 كالس افزایش خواهد یافت.

• کارکنان آموزش دیده در دوره های کوتاه مدت در یك سال گذشته: 	
1400 نفر
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• ساخت و بهره برداری از ساختمان شماره 2  	
  شروع عملیات: زمستان 88
  اتمام عملیات : آذر ماه 89

 هزینه احداث: 4000000000 ریال
 نوع سازه: بتنی

 زیربنا : 750 متر مربع در سه طبقه

• برخی از دوره های کوتاه مدت برگزار شده برای مناطق و سازمان های  	
شهرداری تبریز  از طریق مرکز آموزش

1 .GIS دوره 
 دوره آموزش مأمورین فنی. 2
 آموزش پیمانكاران خدمات شهری. 3
 دوره خبرنویسی برای مدیران و كاركنان روابط عمومی. 4
 آموزش اتوكد برای همكاران واحدهای فنی و شهرسازی. 5
مبلمان شهری و .... 6

• همایش های برگزار شده	
 معرفی نظام مالی جدید ویژه مدیران حسابداری شهرداری تبریز. 1
 مدیریت بحران. 2
 ایمنی و امنیت اطالعات. 3
 آواربرداری در زلزله. 4
 كسر الكترونیكی سهمیه مهندسین نظام مهندسی استان. 5
 سرمایه گذاری و مشاركت. 6

• اقدمات حوزه های فرهنگی و امور دانشجویی	
تشكیل واحد بسیج دانشجویی و انجمن علمی گروه معماری . 1
 برگزاری نمایشگاه فعالیت های علمی- پژوهشی مركز آموزش. 2
 گرامیداشت سوم خرداد )سالروز آزادسازی خرمشهر( و صعود همكاران . 3

به عون بن علی
كسب مقام سوم مسابقات والیبال. 4
بزرگداشت روز معلم و قدردانی از اساتید مركز آموزش. 5
 گرامیداشت روز جوان و انتخاب جوان برتر مركز آموزش. 6
بازدید دانشجویان معماری از آثار تاریخی شهرستان جلفا. 7
برگزاری كارگاه آموزشی فناوری های نوین مبتنی بر مصالح ساختمانی . 8

جدید

• برنامه های در دست اقدام سال جاری	
 توسعه محوطه مركز آموزش تا حداقل 3 برابر وضع موجود. 1
 بهره برداری از ساختمان شماره 3 با امكان گنجایش بیش از     چهارصد . 2

نفر دانشجو در یک ساعت مشخص
 برگ�زاری همایش و نم�ایشگاه به مناسبت روز مهن��دسی در . 3
   پنجم اسفند ماه. 4
ت�الش برای افزایش و اخذ مجوز رشته های درخواستی سال آینده ك�ه . 5

عبارتند از: شه�رس��ازی، مهندسی ترافیک، مهندسی 
فضای سبز، حقوق قضایی و .... 6
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 ای��ن مركز با ه��دف برنامه ریزی ، تصمیم س��ازی و تصمیم گیری علمی و 
هدفمن��د در اداره ش��هر و نیز انجام مطالعات راهب��ردی و كاربردی در حوزه 
مدیریت ش��هری و اجتماعی راه اندازی شده و تالش خواهد كرد از این پس 

نسبت به مدیریت شهری مبتنی بر دانش و مطالعات علمی اقدام نماید.
 این مركز ت��الش خواهد كرد با نهادینه كردن موضوع پژوهش و تحقیق ، 
راهی نو پیش روی مدیریت شهری و شورای شهر در اداره بهتر تبریز باز كند.
تالش برای ایجاد ارتباطی هدفمند میان مدیریت شهری و دانشگاه و دیگر 
مراكز علمی و تحقیقاتی ، گردآوری و بررس��ی نظرات و آرای ش��هروندان ، 
نهادها ، س��ازمان ها و صاحب نظران مسایل مرتبط با موضوعات شهری و 

مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر  و شهرداری تبریز

اجتماعی ، توجه و میدان دادن به افكار و اندیشه ها و ایده های نو ، بسترسازی 
برای توس��عه امر پژوهش و تحقیق در بی��ن آحاد مختلف جامعه و مدیران 
اجرایی دستگاه ها ، انجام پژوهش های موردی حسب نیاز شورای اسالمی 
ش��هر ، تعامل با دستگاه ها و نهادهای مس��وول ، حمایت از پایان نامه های 
دانشجویی در مقاطع مختلف تحصیلی و برقراری ارتباط هدفمند با نخبگان 

علمی استان، از اهداف مهم راه اندازی این مركز به شمار می رود.
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حسینیه اعظم گلزار شهدا
گلزار شهدای وادی رحمت

این حس��ینیه فاخر و زیبا با مشاركت سازمان آرامستان ها و سازمان عمران 
ش��هرداری تبری��ز، در مدت 18 م��اه، در فضایی به وس��عت 3200 متر و با 
هزینه ای بالغ بر 40 میلیارد ریال، در دو قسمت مجزا برای آقایان و خانم ها و 
با بخش هایی چون كتابخانه، آشپزخانه مجهز، احسان سرا، نمایشگاه دائمی 
كبوتران خونین بال، امكانات بهداشتی و رفاهی، سالن همایش با ظرفیت 
3000 نفر، برای برگزاری برنامه ها، همایش ها، یادواره ها، سوگواره ها و... 

طراحی و احداث شده است.
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• نمازخانه پارک جنگلی ارم / منطقه 1	
مساحت: 220 متر مربع

هزینه:••800.000.000•ریال
پروژه به بهره برداری رسیده است

• نمازخانه بوستان میهمان / شهرک یاغچیان / منطقه 2	
مساحت:   97مترمربع

امكانات: یک طبقه سازه ای به صورت مردانه و زنانه با وضوخانه مجزا
هزینه:•662.500.000•ریال
پروژه در حال ساخت است

• نمازخانه پارک شمیم پایداری / شهرک یاغچیان / منطقه 2	
مساحت: 97 مترمربع

امكانات: یک طبقه سازه ای به صورت مردانه و زنانه با وضوخانه مجزا
هزینه:•704.900.000•ریال
پروژه در حال ساخت است

• نمازخانه پارک صائب تبریزی / منطقه 2	
مساحت: 100 مترمربع

امكانات: یک طبقه سازه ای به صورت مردانه و زنانه با وضوخانه مجزا
هزینه:•660.000.000•ریال
پروژه در حال ساخت است

• نمازخانه انتهای خیابان مشروطه / منطقه 3	
مساحت: 85 مترمربع

امكانات: سرویس بهدشتی
هزینه:•410.000.000•ریال

پروژه به بهره برداری رسیده است

• نمازخانه انتهای شهید منتظری / منطقه 3	
مساحت: 85 مترمربع

امكانات: سرویس بهدشتی
هزینه:•410.000.000•ریال

پروژه به بهره برداری رسیده است
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مسقف سازی گلزار شهداء  
 این پروژه  كه همزمان با دهه ی فجر سال 89 كلنگ زنی شده، در مساحتی 
بال��غ بر 3 ه��زارو 900 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد ریال توس��ط 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( اجرا خواهد شد و طبق پیش بینی های 

انجام شده، قرار است تا 6 ماه اجرا و مورد بهره برداری قرار گیرد.
طراحی و  ساخت این پروژه  با الهام از معماری اسالمی  انجام شده است به 

طوری كه در شان و منزلت شهدا و خانواده معظم آنهاباشد.
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سومین جشنواره عکس فیروزه 
سه سال اس��ت كه بزرگترین رخداد عكاسی كشور در تبریز رقم می خورد و 
عكاسان حرفه ای كشور در رقابتی بی نظیر گرد هم می آیند تا آموخته های 
خود را محک زنند و لحظاتی از شهر تبریز را در به قاب تصویر در آوردند و 

ماندگارشان كنند. 
امسال هم جشنواره فیروزه با استقبال خوب عكاسان همراه بود و 876 نفر 
از عكاسان مطرح كشور ثبت نام كردند و به نظر می رسد از مقبولیت بیشتری 
برخوردار اس��ت و هنرمندان این رشته آن را جزو جشنواره های رسمی و به 

نام شناخته اند. 
جشنواره فیروزه تنها جشنواره زنده آسیا و از معدود جشنواره هایی است كه 
با این رویكرد در كل دنیا برگزار می شود و این یكی از از تفاوتهای مهم این 

جشنواره با سایر جشنواره های عكاسی در كشور است.

• اصفهان؛ میزبان آثار عکس فیروزه	
نمایشگاه آثار منتخب دومین جش��نواره سراسری عكس فیروزه با حضور 
هنرمندان برجسته اصفهان و استقبال بی نظیر مردم این شهر افتتاح شد و 
از 8 تیر ماه به مدت یک هفته در موزه هنرهای معاصر اصفهان ادامه داشت.

• برگزاری نمایشگاه عکس فیروزه در مشهد مقدس	
برگزاری دو نمایش��گاه مجموعه آثار منتخب جش��نواره سراس��ری عكس 
فیروزه بصورت همزمان در مش��هد مقدس آخرین گام س��ومین جش��نواره 

تابستانی تبریز بود.
برگزاری همزمان نمایشگاه عكس آثار منتخب دومین جشنواره فیروزه در 
فرهنگسرای بهشت و آثار منتخب سومین جشنواره سراسری عكس فیروزه 
در نگارخانه رضوان وابس��ته به موسس��ه آفرینش های های هنری آستان 

قدس رضوی با استقبال هنرمندان عكاس مشهدی همراه بود.
ش��هر مقدس مشهد پتانس��یل باالیی در رشته عكاس��ی دارد و هنرمندان 
مشهدی استقبال خوبی از جش��نواره فیروزه داشته اند به طوری كه مشهد 
بیش��ترین تعداد شركت كنندگان در میان شهرهای كشور را در هر سه دوره 

جشنواره عكس فیروزه به خود اختصاص داده است. 
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سومین جشنواره تابستانی تبریز
پارک ها و فرهنگس��راهای شهر تبریز تابستان امسال نیز مانند دو تابستان 
گذشته میزبان برگزاری جشنواره تابستانی بود. امسال نیز سازمان فرهنگی 
و هنری شهرداری تبریز عزم خود را جزم كرد تا صفحه ای دیگر از صفحات 
پر تاللو جشنواره تابستانی تبریز را رقم زند. جشنواره سوم كه در  شب مبعث 
پیامبر اكرم)ص( كلید خورد، نوید آغاز جشنواره ای در شان تبریز و شهروندان 

تبریزی می داد.
تابس��تان امسال 20 پارک كالنش��هر تبریز به صورت فرهنگسراهای یک 
روزه پذیرای ش��هروندان تبریزی بود. قالب های در نظر گرفته ش��ده برای 
برنامه های امس��ال، ش��امل برنامه های فرهنگی و هنری برای س��نین و 
اقش��ار مختلف با محوریت مخاطب عام بود. در جشنواره سوم تالش شد 
تا برنامه های تدارک دیده بر هویت تاریخی محالت تبریز و شناساندن این 
محالت به نسل های جدید كه با تاریخ محالت خود كمترین آشنایی را دارند، 
تاكید كنند و با محور قرار دادن محالت تبریز، از چهره های شاخص علمی، 
دینی، فرهنگی و هنری هر محله نیز تقدیر به عمل آمد و از افتخار آفرینان 
هر محله از جمله خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و رزمندگان با سابقه 

تقدیر شد.
با توجه به اینكه در فصل تابستان شهر تبریز میزبان خیل كثیری از مسافران 
تابستانی از سراسر كشور است، فرهنگسرای ویژه ای به نام »فرهنگسرای 
تابستانی« به مدت دو ماه در مجموعه ائل گلی تبریز برپا شد و با برنامه های 
خاص و متنوع، میزبان شهروندان تبریزی و میهمانان تابستانی بود. در این 
فرهنگسرا »نمایشگاه عكس تبریز قدیم« شامل تصاویری از تاریخ و مشاهیر 

تبریز در معرض دید بازدید كنندگان قرار گرفت. 
همچنین به منظور ارتقای فرهنگ شهر نشینی، آپارتمان نشینی و ترافیک، 
مجموعه ای از تصاویر و پیام های مرتبط، به صورت نمایشگاهی طراحی 

شده و در به نمایش گذاشته شد.
در این جشنواره ویژه برنامه هایی در قالب »اتوبوس شادی« برای كودكان و 

نوجوانان درنظر گرفته شد.
با توجه به اینكه یک ماه از تابستان امسال مصادف با ماه مبارک رمضان بود، 
برنامه های ماه مبارک رمضان به شعار »شهر قرآنی و شهروند قرآنی« مزین 

بود.
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استقبال 600 هزار نفری 
 از جشنواره تابستانی تبریز

بیش از 600 هزار نفر از همش��هریان، مهمانان و گردشگران از برنامه های 
بخش اول س��ومین جش��نواره تابستانی تبریز اس��تفاده كردند. مدیر عامل 
سازمان و رییس ستاد برگزاری سومین جشنواره تابستانی تبریز خاطر نشان 
كرد كه سومین جشنواره تابستانی تبریز به مسئوالن و متولیان فرهنگی شهر 
این تجربه و ضرورت را نشان داد كه هر قدر بتوانیم برنامه های مفید، سالم و 
متنوع فرهنگی، هنری و اجتماعی برای اقشار و سنین مختلف مردم طراحی 
و اجرا كنیم عالوه بر اینكه مورد اسقبال شهروندان قرار می گیرد، از گرایش 
مردم به سمت شبكه های بیگانه جلوگیری می شود و اصلی ترین دستاورد 
جشنواره تابستانی كه در طراحی و اهداف جشنواره تابستانی در نظر گرفته 
شده بود عمومی كردن فرهنگ در شهر بود كه با همكاری مردم با فرهنگ 

تبریز به بخشی از این هدف دست یافتیم.
شور و نشاط و استقبال خانواده ها و بخصوص جوانان و بانوان در این برنامه ها 
نش��ان دادند كه در كنار سایر نیاز های اجتماعی اقتصادی از جمله مسكن، 
اشتغال و ازدواج، نیاز فرهنگی و روحی نیز جزو اولویت های اول شهروندان 
اس��ت. تركیب افرادی كه در جنگ های تابستانی محالت و فرهنگسرای 
تابستانی ائل گلی حضور پیدا می كردند نشان داد كه تمام سنین به برگزاری 

چنین برنامه هایی در سطح شهر نیاز دارند.
این فرضیه كه اجرای برنامه در پاركها و بوستان ها موجب افزایش بی بند و 
باری  یا بی اعتنایی به ارزش های دینی، ملی و بومی می شود با حضور متین 
و منظم چند صد هزارنفری مردم در قالب جنگ ها و جش��نواره ها كه بدون 
هیچ مشكلی و بدون حضور محسوس عوامل سختكوش انتظامی برگزار 
شد باطل شد و شهروندان عزیز نشان دادند كه همواره به اصول و ارزش های 

اسالمی و ملی پایبند هستند.
برگزاری جش��نواره تابستانی باعث شده اس��ت مردم با عناوین جشنواره و 
نمایشگاه بیگانه نباشند و استقبال مردم و نوع نگرش شان نشان دهنده این 
اس��ت كه فعالیت های فرهنگی هنری ش��هرداری تبریز مورد پسند و تایید 

مردم است.
سومین جش��نواره تابس��تانی تبریز باعث شد كه دید مس��ئولین سیاسی و 
روحانیت معظم اس��تان كه نگران رعایت قوانین ش��رعی و قانونی در قالب 
برنامه های جش��نواره تابس��تانی بودند تغییر یابد و همچنین  نش��ان داد كه 
می توان در عین حال كه برنامه های شاد، مفرح و سالم طراحی و اجرا نمود، 

به تمامی احكام و اصول دینی و قانونی كشور نیز متعهد و مقید بود.
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هفته فرهنگی تبریز در تهران
هفته فرهنگی تبریز با حضور 250 هنرمند و چهره فرهنگی تبریز در هفته 

نخست آذرماه  سال 89  در فرهنگسرای خاوران تهران برگزار شد.
برنامه های »هفته فرهنگی تبریز« ش��امل بخش های هنرهای تجسمی، 
موسیقی، هنرهای نمایشی، جنگ شب های تبریز، همایش شعر آذری و 

بخش جنبی بود. 
در بخش هنرهای تجس��می، 1127 اثر نقاش��ی، خوشنویسی، عكاسی، 
كاریكاتور و حجم از 35 هنرمند در قالب 35 نمایش��گاه به نمایش در آمد و 
در بخش موسیقی، هفت گروه موسیقایی به اجرای آثاری از موسیقی سنتی 
و اصیل آذربایجان، موس��یقی كالس��یك و پاپ آذری، از س��اعت 16 تا 20 

پرداختند.
در بخش هنرهای نمایشی، نمایش های ویژه كودكان و نوجوانان در ساعات 
9 تا 11 و 11 تا 13، نمایش »تكم گردانی« از ساعت 15 تا 16 و نمایش های 

طنز محلی »صمد و ممد« از ساعت 16 تا 17 و 30 دقیقه اجرا شدند. 
بخش »جنگ ش��ب های تبریز« ش��امل ش��عرخوانی، دیدار ب��ا چهره های 
فرهنگی تبریز، خاطره گویی، معرفی آداب و رس��وم و س��نت های تبریز از 

طریق گفتار و فیلم برپا شد.
همایش شعر آذری شامل سه برنامه »شهریار شعر فارسی«، »نقش خاقانی 

در شعر ایران« و »سهم آذربایجان در ادبیات و شعر ایران« بود. 
بخ��ش جنبی نی��ز ش��امل غرفه های عرض��ه محصوالت غذایی س��نتی 
آذربایج��ان، محصوالت فرهنگی و صنایع دس��تی نظیر پوش��اك س��نتی 
آذربایجان و غرفه عرضه 300 كتاب پرفروش از نویسندگان تبریزی بود. 
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• دومین همایش تجلیل از زنده نامان تبریز	

دومین همایش تجلیل از زنده نامان به مناسبت 29 بهمن سالروز قیام مردم 
تبریز و در ش��ب میالد رسول اكرم )ص( و امام جعفر صادق )ع( ، با حضور 
مهندس نوین ش��هردار تبریز، دكتر شعردوست س��فیر ایران در جمهوری 
تاجیكس��تان ، اعضای شورای اسالمی ش��هر و جمعی از مدیران استانی و 

شهری برگزار شد.
در این همایش كه در تاالر وحدت دانش��گاه تبریز و باهمكاری ش��هرداری 
تبریز و شورای شهر برگزار شد از زحمات چندین ساله بیوک صباغ، ابراهیم 
حاتمی كیا، دكتر علی اصغر كوشافر، دكتر جلیل واعظ قراملكی، دكتر محمود 
نوایی، دكتر محمدعلی بانان نوجوان، سركارخانم امیرارسالنی، سركار خانم 
مهری باقری، سركارخانم معصومه سپهری، استاد چنگیز مهدی پور، استاد 
نصیر پایه گذار، مهندس سید حسن شكوری، دكتر علی اصغر شعردوست، 
دكتر محمدحس��ین مبین، جانباز سرافراز خسرو س��لیمی، دكتر عبدالرضا 
محسنی، دكتر شكور اكبرنژاد، دكتر محمدعلی نژادساریخانی، مهندس علی 
پوالد، دكتر محمد حسین لواسانی، حسن حسین خواه، صفر علی الماسی، 
مهن��دس كریم مردان��ی آذر و محمدصادقی مهریار با اه��دای لوح تقدیر و 

تندیس توسط شهرداری تبریز تجلیل شد.

گفتنی است این دومین همایش تجلیل از زنده نامان بود و اولین همایش نیز 
در سال 1387 توسط شهرداری تبریز برگزار شده بود.
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• تجلیل از مداحان و خادمان نشر معارف اسالمی	

با حضور مهندس نوین  شهردار تبریز، سردار پورجمشیدیان فرمانده سپاه 
عاشورا ، از روحانیت معزز، روسای هیات های مذهبی و مداحان اهل بیت  

تجلیل شد.
 در این مراسم معنوی ، شهردار تبریز در سخنانی  به بررسی نهضت عاشورا 
و ارتباط آن با انقالب اس��المی ایران پرداخت و گفت: ریشه های انقالب 
اس��المی در نهضت عاش��ورا و قیام امام حس��ین)ع( نهفته است. بررسی 
ریشه های قیام حضرت امام حسین )ع( نشان می دهد مهم ترین اهداف 
ایشان احیای دین خدا، رفع ظلم از جامعه اسالمی، ایجاد امنیت و آرامش 
برای مظلومان،  كه انقالب اسالمی ایران نیز با الهام گیری از نهضت عاشورا 

و قیام امام حسین)ع( شكل گرفته است.
شهردار تبریز درادامه سخنان خود گفت:  مداحان و روحانیون و دسته جات 
حس��ینی همواره در طول اسالم برای نش��ر و گسترش دین نقش اساسی 

داشته اند.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به اقدامات شهرداری تبریز 
در توج��ه به مراكز مذهبی و فرهنگی گفت: در س��ال های اخیر مجموعه 
شهرداری تبریز نسبت به اجرای پروژه های فرهنگی مذهبی توجه زیادی 

كرده است .
مهندس نوین  همچنین با تاكید براینكه ش��هرداری تبریز همواره در كنار 
خدمت روحانیت ، مداحان اهل بیت و دس��ته جات حس��ینی است،گفت: 
براین اساس خانه مداحان توسط شهرداری تبریز برای برای ترویج فرهنگ 
عاشورایی و ترویج شعائر اسالمی،آموزش مداحان و شیقتگان اباعبداهلل برنامه 

ریزی اساسی احداث شده است.
در ادامه این مراسم، مدیر كل اوقاف و امور خیریه استان نیز در سخنانی با 
تقدیر از تالش های شهرداری تبریز در توجه به مسایل فرهنگی، مذهبی 
گفت: برگزاری  برنامه های تجلیل از زنده نامان و پیرغالمان  نشان از توجه 

مهندس نوین به برنامه های مذهبی دارد.
همچنین در این مراس��م،حاج مهدی خادم آذریان به نمایندگی از مداحان 
و هیات های حس��ینی از شهرداری تبریز به خاطر راه اندازی خانه مداحان 

استان تقدیر كرد.
در این مراسم از روحانیت، مداحان اهل بیت و روسای دسته جات حسینی 

با لوح تقدیر، قدردانی شد. 
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تکریم و بزرگداشت مفاخر فرهنگی شهر:
•  برپایی مراسم بزرگداشت مرحوم حاج میرزا حسن رضایی	

• بزرگداشت مرحوم  محمد رضایی یکی از زنده نامان تبریز	

• تجلیل از جانباز شهید مصطفی الموسوی	

• دیدارهای شهردار تبریز با خانواده های معظم  شهدا	

• مش�ارکت در مراسم تش�ییع امیر س�رتیپ دکتر رحمان فروزنده 	
فرمانده دالور لشکر 21 حمزه آذربایجان

• مشارکت در مراسم تششیع مرحوم حاج رجب خانلو، پدر شهیدان 	
خانلو

• عیادت ش�هردار تبریز  از مرحوم اس�تاد "یالقیز " ادیب تبریزی و 	
رسیدگی به مشکالت و بازسازی منزل مسکونی ایشان

• تسلیت ش�هردار تبریز به مناسبت درگذش�ت پدر سکه شناسی 	
ایران و یکی از زنده نامان تبریز

• تجلیل ش�هردار تبری�ز از مرحوم " حمید آرش آزاد "  نویس�نده و 	
طنزپرداز

• بزرگداشت استاد قبه زرین، پدر تئاتر آذربایجان	

• تجلیل از فعالیت های علمی مرحوم دکتر عباسعلی رضایی	

تجلیل از مفاخر فرهنگی
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امور بانوان
مش��اورت امور بانوان شهرداری كالن ش��هر تبریز  با هدف قراردادن زنان و 
خانواده های تبریزی و تالش در جلب مش��اركت زنان عالقمند تبریز سعی 
دارد تا با تعلیم فعالیت های اجتماعی و تحت آموزش قراردادن زنان به منظور 

توانمندسازی به طراحی طرح هایی در این راستا بپردازد. 

• اهداف راهبردی شهرداری تبریز در امور بانوان بدین شرح است:	

ارتقای فرهنگ اسالمی زنان و ایجاد بسترهای رشد معنوی جامعه. 1
توانمندسازی شهروندان زن. 2
مناسب سازی فضاهای شهری برای زنان. 3
تحكیم و ارتقای جایگاه سازمانی زنان شاغل. 4

• س�رفصل مهمترین اقدام�ات صورت گرفت�ه در راس�تای اهداف 	
راهبردی عبارتند از:

توسعه ی پارک های بانوان. 1
توسعه ی ورزش بانوان. 2
ایجاد نمایشگاه دایمی دستاوردهای زنان هنرمند )بانوی مهر(. 3
ارتقای جایگاه شغلی زنان شاغل در شهرداری تبریز. 4
انتخاب نخستین شهردار زن در تبریز. 5
ارائه ی تسهیالت ویژه ی ازدواج آسان. 6
و برپایی بیش از 50 همایش، كارگاه آموزشی و .... 7
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• پارک بانوان و فرهنگسرای رضوان	
شهرک امام /   منطقه 6

 
این پارک درمحوطه فرهنگسرای رضوان در مساحت 10 هزار مترمربع برای 
استفاده بانوان ایجاد شده كه دارای بوفه، زمین بازی كودكان و وسایل ورزشی 
بوده و با هزینه ای بالغ بر یک میلیاردو 400 میلیون ریال احداث شده است.
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• پارک بانوان شهرداری منطقه یك	

اهم فعالیت ها:
اردوهای تفریحی هر هفته روز های سه شنبه. 1
استفاده از استخر یک روز در هفته. 2
اجرای ورزش همگانی به مناسبت های مختلف از قبیل روز زن–روز . 3

سالمت و تندرستی – دهه فجر و .....
بازدید از مكانهای تاریخی و مذهبی هرماه یک نوبت. 4
قرائ��ت و خت��م ق��رآن در ماه مب��ارک رمضان ه��ر روز بع��د از ورزش . 5

صبحگاهی
قرائت زیارت عاشورا در ماه محرم. 6
ورزش صبحگاهی هر روز در دو نوبت. 7
آموزش والیبال – تنیس روی میز – بدن سازی -دو چرخه سواری. 8
نمایشگاه هنری بانوان ویژه دهه فجر و اهداء جوایز. 9
برگزاری كالس های آموزشی در هرماه. 10

• مجتمع فرهنگی ورزشی آنا	
 س��الن ورزشی، س��الن مطالعه ، مخزن كتاب، كالس های آموزشی ، امور 
قرآن  و حدیث، س��الن نمایش ، سفره خانه سنتی،خانه بازی و سرگرمی، 
نماز خانه و انجمن ادبی بوده و جزء برترین مجتمع های شهرداری تبریز به 

شمار می آید كه حضور پر شور بانوان گواه بر این مدعاست.
بی شک از لحاظ زیر ساخت این مجموع  غنی طراحی شده است اما از لحاظ 
فرهنگی نیز گام های بلندی برداشته شده است از جمله دایر بودن كتابخانه 
ای  با 2400 جلد كتاب وگنجایش 160 نفر آما ده ی خدمت به دوستان اهل 
كتاب می باشد. همچنین كالس های خیاطی ، هنری ، آشپزی و كامپیوتر نیز 

در مجتمع برگزار می گردد.
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• خانه فرهنگی ورزشی بانوی مهر باغمیشه	
اهم فعالیت ها:

برگزاری كالس ها و تایم های ورزشی. 1
ورزش صبحگاهی                                            . 2
ایروبیک . 3
بدن سازی. 4
برگزاری كالس ها و تایم ویژه اسكیت. 5
ارائ��ه كتاب به عالقه من��دان و عضوی��ت در كتابخانه خانه فرهنگی . 6

ورزشی بانوی مهر
برگ��زاری جلس��ات و كالس های روانشناس��ی اجتماعی، ش��هری و . 7

خانواده ویژه بانوان
برگزاری جلسات و كالس های احكام ویژه بانوان. 8
برگزاری جلسات و كالس های آموزش شهروندی ویژه بانوان. 9
برگزاری مراسم مذهبی در ایام محرم الحرام و دهه فجر ویژه بانوان . 10
شركت دسته جمعی در همایش پیاده روی خانوادگی. 11
ارائه خدمات به مراجعین از ساعت 7 صبح لغایت 20 شب. 12
اس��تفاده بانوان از ست های ورزش��ی داخل مجموعه خانه فرهنگی . 13

ورزشی بانوی مهر.

• پارک بانوان بهار	
اهم فعالیت ها:

ورزش صبحگاهی. 1
بدن سازی . 2
والیبال. 3
دوچرخه سواری. 4
كاراته. 5
فوتسال. 6
كارگاه آموزشی تخصصی بحران. 7
كوه پیمایی. 8
مسابقات كاراته در سطح كشوری. 9
برنامه های آب درمانی در هفته. 10
پذیرش اردوهای دانش آموزی و غیره. 11
برگزاری مراسم در مناسبت های مختلف. 12
برگزاری كالس های احكام . 13
برگزاری كارگاه های آموزشی. 14
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• اردوی یکصد نفره ی بانوان شاغل در شهرداری تبریز 	

شهرداری تبریز با برگزاری اردویی یكروزه ، یكصد بانوی شاغل در شهرداری 
تبریز را برای ساعاتی چند   گرد هم آورد.

این اردو از جمله برنامه های همگانی ورزشی ، فرهنگی و تفریحی در نظر 
گر فته شده  در طول ماه شعبان و رمضان، در راستای برنامه های هفته عفاف 
و حجاب برای بانوان شاغل در شهرداری تبریز و خانواده های محترمشان 
بود كه با حضور یكصد بانوی شاغل در كندوان به اجرا درآمد. بانوان شاغل، 
در ای��ن روز ضم��ن بازدید از مراكز دیدنی كندوان، با ش��ركت در مس��ابقات  
ورزشی دوستانه، در رده های سنی مختلف در رشته های آمادگی جسمانی 
و تیر اندازی به رقابت با هم پرداختند و نفرات اول تا س��وم جوایزی را از آن 

خود كردند .
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• همایش نقش زنان در پیشگیری و کاهش اثرات بالیای طبیعی 	
89/7/22  - بوستان جنگلی شهرک باغمیشه  

زنان پس از بروز بالیای طبیعی مسوولیت پذیر تر از مردان هستند. شواهدی 
وج��ود دارد ك��ه زنان و مردان از عواقب بهداش��تی متفاوتی در پی بالیا رنج 
می برند و به نظر می رس��د تاثیر متقابل عوامل اجتماع��ی و بیولوژیكی در 
این روند موثر است. به هر حال با توجه به محدود بودن تحقیقات در مورد 
تفاوت های جنسی و جنسیتی در آسیب پذیری و تاثیر از بالیا و نبود الگویی 
از تفاوت های جنسیتی در این باره به نظر می رسد پرداختن به این موضوع از 
اهمیت خاصی برخوردار است.  بنا بر تحقیقات و بررسی ها، زنان به صورت 
بی تناسبی نسبت به مردان تحت تاثیر بالیا به دلیل تفاوت های جنسی شان 
قرار می گیرند. در تمام دنیا زنان و كودكان 14 برابر بیشتر از مردان در بالیا 
می میرند. زنان و كودكان اغلب در فقر بیش��تر و ش��رایط بدتری نس��بت به 

مردان زندگی می كنند، بنابراین در بالیا نیز بسیار آسیب پذیرند.
كارشناسان و فعاالن در بحث توانمندسازی زنان بر این باورند كه به كارگیری 
اولویت توانمندسازی زنان در برنامه ریزی و پاسخگویی در شرایط اضطراری 
از الزاماتی است كه می تواند آمار مرگ و میر زنان و درصد آسیب پذیری زن را 

در بالیای طبیعی به صورت جدی كاهش دهد.    
نقش زنان در پیش��گیری و كاهش اثرات بالیای طبیعی عنوان همایش��ی 
بود كه با حضور ش��هردار محترم تبریز، بانوان شاغل در شهرداری و بانوان 

شهروند برگزار شد.
در ای��ن برنام��ه دكتر ترابی در م��ورد نقش بانوان در كاه��ش اثرات بالیای 

طبیعی، آموزش ها ، زلزله بم و .... با بانوان شركت كننده صحبت كردند و به 
سواالت آنان در این مورد پاسخ دادند. 

در ای��ن همای��ش مهندس نوین ، به نق��ش ارزنده زنان و بان��وان در تربیت 
فرزندان و ایجاد آرامش روانی در خانواده ها اشاره كرد و افزود: همچنان كه 
نقش بانوان در مدیریت اقتصادی خانواده تاثیرگذار است، در مدیریت بحران 

و ایجاد آرامش روانی خانواده نیز نقش زیادی برعهده دارند.
ش��هردار تبریز، در ادامه از احداث 15 س��وله ی چند منظوره در سطح شهر 
تبریز خبر داد و افزود: این سوله ها در زمان های عادی به عنوان مكان های 
ورزشی و فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد و در مواقع بحرانی نیز مكان 

اسكان شهروندان آسیب دیده از بحران خواهد بود.
وی در ادامه اظهار داشت: تعداد ایستگاه های آتش نشانی در چند سال اخیر 
از  5  ایستگاه به 16  ایستگاه افزایش یافته كه تجهیزات خریداری شده برای 

این ایستگاه ها با كشورهای اروپایی برابری می كند.
مهن��دس نوین در ادامه به نق��ش آموزش در مدیریت بحران اش��اره كرد و 
گفت: مدیریت بحران شهرداری تبریز در چند سال گذشته به طور مستمر 
كالس های آموزشی و توجیهی در سطح كارخانه ها، مدارس استان و حتی 
در س��طح محالت برگزار كرده كه در آن به آموزش مقابله با بالیای طبیعی 

می پردازد.
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• همایش بزرگ خانوادگی سرای امید 	
 89/6/11

همزمان با سالروز پیوند آسمانی امام علی )ع( و حضرت زهرا )س( همایش 
تحكیم بنیان خانواده برگزار ش��د. همزمان با اول ذیحجه و س��الروز پیوند 
آسمانی حضرت علی)ع( و فاطمه)س( جشن بزرگ خانوادگی »سرای امید« 
با هدف تجلیل از خانواده های موفق شهر تبریز در مجتمع فرهنگی ورزشی 

صدرا برگزار شد. 
در این مراسم حجت االسالم رسول برگی در سخنانی به ویژگی های زندگی 
مشترک حضرت علی)ع( و فاطمه)س( پرداخت كه مورد توجه حضار قرار 

گرفت و از 14 خانواده موفق در زمینه های علمی و قرآنی تجلیل شد. 
اجرای مسابقه حضوری و گروه نمایش هاشم چاووشی از دیگر برنامه های 
این مراسم بود و بیش از 4 هزار نفر از همشهریان مهمان این مراسم جشن 

بودند.
به مناس��بت این روز  از خانواده های موفق تجلی��ل به عمل آمد و برنامه با 

اجرای نمایشی خاتمه یافت .  

• جشن بزرگ تاب بنفشه 	

همزمان با سالروز والدت باسعادت بانوی بانوی آب و آیینه حضرت فاطمه 
زهرا )س( و روز زن، جش��ن بزرگ تاب بنفش��ه با حضور بانوان ش��اغل در 

شهرداری و خانواده های آنان تبریز برگزار شد.
در این مراسم شهردار تبریز از زحمات بانوان شاغل در مجموعه شهرداری 
تبریز قدردانی كرد و بانوان را پایه های زندگی و خانواده دانس��ت كه باید در 

جامعه به صورت كامل از حضورشان استفاده كرد.
شهردار تبریز در این مراسم از ده بانوی منتخب و موفق مجموعه شهرداری 

تبریز با اهدای هدایای نفیس تجلیل كرد.
اجرای گروه ناش��نویان پژواک سكوت و اجرای موسیقی توسط قاسم افشار 
هنرمند برجسته موسیقی كشور از دیگر بخش های این جشن بزرگ بود كه با 
استقبال كم نظیر كاركنان و خانواده های مجموعه شهرداری تبریز همراه بود.

مراسم و 
همایش  ها
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• هفتمین سوگواره شمیم یاس 	
شهرداری تبریز برای هفتمین سال پیاپی است كه در ایام شهادت حضرت 
فاطم��ه زه��را )س( برنامه ای متفاوت و جذاب را به نام س��وگواره »ش��میم 
یاس« برگزار می كند. این س��وگواره كه هر س��ال مخاطب��ان جدیدی به آن 
اضافه می شود و در محافل مذهبی و هنری زبانزد خاص و عام شده است، 
امسال نیز با استقبال بی نظیر شهروندان در تاالر فتح خیبر تبریز برگزار شد 
و حاضران در غم شهادت جانسوز آن بانوی بی نشان اشک ماتم ریختند.

این س��وگواره در روزهای 26 و 27 اردیبهش��ت و با س��خنرانی وعاظ شهیر 
تبریز و مداحی مداحان با صفای اهل بیت عاشقان حضرت زهرا برگزار شد و 
اجرای تئاتر 50 نفره گروه كتل به كارگردانی یعقوب صدیق جمالی با موضوع 
شهادت حضرت زهرا )س(  پایان بخش این برنامه بود. استقبال بیش از 5 
هزار نفر در دو روز ویژگی بارز این سوگواره بود به طوری كه سالن برگزاری 
دیگر جوابگوی همشهریان نبود و خیابان های اطراف سالن فتح خیبر مملو 

از خیل عظیم مشتاقان آن حضرت بود.

• جشن بزرگ مقاومت و پیروزی 	
روز س��وم خرداد ماه، س��الگرد حماس��ه آزادی و فتح خرمشهر پس از بیش 
از یک س��ال و نیم اشغال آن به دست بعثیان است كه موجب برانگیختگی 
احساس��ات و عواطف پاک ملت ایران شد و همدلی و وحدت را میان اقشار 
ملت پدید آورد. حماسه شگرف آزادسازی خرمشهر، پیروزی سروقامتانی 
را پدید آورد كه با فتح آفرینی خود، نهایت ایثار، اوج مظلومیت، انتهای پاک 
بازی و منتهای توكل را رقم زدند. خرمش��هر برای ملت ما تنها یک ش��هر 

نیست، بلكه تاریخ گویای پایداری، ایثار و جاودانگی انقالب است.
همزمان با این روز كه به روز »مقاومت و پیروزی« نامگذاری ش��ده اس��ت، 
جش��نی با عنوان »مقاومت و پیروزی« با اس��تقبال بی نظیر همشهریان در 

پاركینگ ائل گلی برگزار گردید.
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• جشن میالد امام هشتم 	
مراس��م جشن »زیر سایه خورش��ید« همزمان با میالد مسعود امام رضا)ع( 
برگزار ش��د. سخنرانی آیت ا... سید حسن عاملی، مدیحه سرایی و مولود 
خوانی حاج مرتضی طاهری، ناگفته هایی از كرامت های علی ابن موس��ی 
الرضا)ع( توس��ط خادمین حرم مطهر رضوی، برگزاری مس��ابقه و اهدای 
جوایز به دارندگان نام مقدس »رضا« با جوایز نفیس از رئوس برنامه های این 

جشن بود.
این مراس��م با همكاری كانون فرهنگی جوانان رضوی تبریز روز دوش��نبه 
26 مرداد رأس س��اعت 16 بعد از ظهر در محل تاالر 3000 نفری مجتمع 

فرهنگی ورزشی صدرا برگزار شد. 
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• قدم به قدم با تصویر آفتاب	
در سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( نمایشگاه عكس »تصویر آفتاب« در 25 
نقطه شهر تبریز برگزار شد. در این نمایشگاه 40 عكس از حضرت امام در 
فاصله سال 42 تا تشییع پیكر ایشان در سال 68 در معرض دید عالقمندان 
قرارگرفت. نمایشگاه تصویر آفتاب بصورت یک بنر یكپارچه و در اندازه 40 
متر مربع در بوستان ها و مراكز فرهنگی و میادین مختلف شهر بر پا گردید و 

مورد استقبال شهروندان واقع شد.

• »حماسه ماندگار« به مناسبت هفته دفاع مقدس 	
آیین حماسه ماندگار در گرامیداشت سی امین سالروز آغاز هفته دفاع مقدس 
به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز به مناسبت گرامیداشت 
رش��ادتهای جانب��ازان و فرزندان این مرز و بوم در حراس��ت و پاس��داری از 
مرزهای آبی و خاكی كشور به مدت دو روز در تاالر فتح خیبر تبریز برگزارشد.
اجرای نمایش فرم حماسه ماندگار كه روایتی از سالهای بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی و آغاز جنگ تحمیلی بود با همكاری گروه هنری كتل به كارگردانی 
یعقوب صدیق جمالی اجرا شد كه با استقبال خوب حضار مواجه بود همچنین 
از نقش آفرینان س��الهای ایثار و شهادت با حضور شهردار تبریز تجلیل به 
عمل آمد و برگزاری قرعه كش��ی و اعطای جای��زه از دیگر بخش های این 

مراسم بود.

• همراهی هنرمندان با سوگواران عاشورایی 	
اولین سوگواره عاشورایی"با كاروان نیزه" به همت سازمان فرهنگی هنری 

شهرداری تبریز برگزار شد.
این س��وگواره به مدت هفت روز از 18 تا 24 آذر ماه )همزمان با ایام محرم 
الحرام سال 1431( از ساعت 17/30 در تاالر فتح خیبر تبریز میزبان بیش از 
15 هزار نفر عزادار حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و هفتادو دو ستاره نیزه نشان 

دشت كربال بود.
پیر غالمان حضرت س��ید الش��هدا)ع( چهره های ش��اخص ادبیات مرثیه، 
مداح��ان برجس��ته و وعاظ منتخ��ب تبریز و اس��تان در این برنام��ه به ذكر 
رشادت های سپاهیان اس��الم پرداخته و مصیبتهای دشت خونین كربال را 

برای عزاداران بازگو كردند.
دراین س��وگواره نمایش »با كاروان نیزه« توس��ط گروه نمایش كتل تبریز به 
كارگردانی یعقوب صدیق جمالی از چهره های ش��اخص هنرهای نمایشی 
اجرا شد و روزانه بیش از دو هزار نفر از سفره احسان ابا عبداهلل متنعم شدند. 

لی
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مدیریت امور سالمت:

شرحعملکرد درمانگاه امام رضا در سال 89
10986 نفرارائه خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی 1
28229 نفرارائه خدمات خدمات پرستاری 2
27581 نفرارائه خدمات پزشکان عمومی 3
14572 نفرارائه خدمات پزشکان متخصص4
522 نفرارائه خدمات بینائی سنجی 5
7109 نفرارائه خدمات دندانپزشکان6
155 نفرارائه خدمات روان پزشکی 7
389 نفرارائه خدمات شنوائی سنجی 8
165 نفرارائه خدمات طب سوزنی 9

1372 نفرارائه خدمات مامائی 10
4207 نفرارائه خدمات مشاوره ای )تغذیه، روانشناسی،ورزش( 11
3707 نفرارائه خدمات هومیوپاتی12

اعزام پزشك طب کار به مناطق و سازمانهای تابعه شهرداری و انجام 
معاینات وآزمایشات ادواری و...

• راه اندازی کالس های مهارت های زندگی در خصوص بهداش�ت و 	
س�المت روان و مش�اوره فردی در خانه های سالمت مناطق 7و 8 

شهرداری تبریز   

• صدور کارت تندرستی برای آبدارچی ها و متصدیان پذیرایی 	


