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مدیریت پسماندهای شهری
در پنجمین همایش ملی مدیریت 
پسماند كشور كه طی روزهای اول و دوم 
اردیبهشت ماه و همزمان با روز جهانی 
زمین پاک در مشهد مقدس برگزار گردید 
، شهرداری تبریز از سوی سازمان 
حفاظت محیط زیست و سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های كشور به 
عنوان شهرداری برتر در حوزه مدیریت 
پسماند معرفی شد و با دریافت لوح 
تقدیر مورد قدردانی قرار گرفت.
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طرح تفکیک از مبداء پسماندها
شهرداری تبریز بر اساس تجربیات سایر شهرهای كشور و همچنین تجربه 
اجرای طرح پایلوت در سالهای گذشته، امسال نسبت به تهیه طرحی عملی 
برای رسیدن به نتایج منطقی و موفق اقدام نمود با این توضیح كه در طرح 
اجرا شده از پیمانكاران و عوامل و امكانات جمع آوری پسماندهای تر استفاده 

شده است.

• گام اول :	
در راستای آموزش شهروندان و توریج فرهنگ تفكیک پسماندها در منازل، 
ش��هرداری تبریز با همكاری گروه محیط زیس��ت دانش��گاه آزاد اس��المی 
تبریز تعداد 20 نفر از خواهران دانش��جوی رش��ته محیط زیست را در قالب 
10 گروه آموزش��ی چهره به چهره س��ازماندهی و این دانشجویان با حضور 
در محدوده های مشخص شده با نظارت شهرداری و ارائه جزوات آموزشی 
به شهروندان اقدام به آموزش چهره به چهره شهروندان نموده و توضیحات 

الزم را ارائه می نمایند.
در چندی��ن مرحل��ه اج��رای آموزش چهره ب��ه چهره تع��داد 110.000 نفر 
از ش��هروندان س��اكن در تع��دادی از نواح��ی 2 و 3 و 5 و 6 و 7 ش��هرداری، 
آموزشهای الزم را طی نموده اند و در تداوم اجرای این برنامه های آموزشی 
شهروندان ساكن در سایر مناطق تبریز بر اساس برنامه و زمانبندی مشخص 

تحت پوشش در برنامه آموزشی مذكور قرار می گیرند.
همزمان ب��ا اجرای برنامه آموزش��ی چهره به چهره فرمهای نظرس��نجی 
از ش��هروندان در خص��وص كیفیت خدمات ارائه ش��ده و همچنین نظرات 
و پیش��نهادات ایش��ان تكمیل گردیده كه پس از جمعبن��دی و تحلیل این 

اطالعات مورد بهره برداری قرار می گیرند.
همچنین با همكاری صداوسیما و استودیو شهر، اطالعیه  ها و اخبار مربوط 
به طرح تفكیک از مبداء از ش��بكه ی استانی و رادیو تبریز به صورت مرتب 

منتشر می شود. 
فیلمهای انیمیشنی 1 دقیقه ای با موضوع آموزش طرح تفكیک از مبداء نیز 

بصورت مستمر از طریق شبكه استانی پخش میشود.

• گام دوم :	
توزیع كیسه های زرد رنگ ویژه طرح تفكیک از مبداء بصورت رایگان بین 
شهروندان با توجه اجرای موفق طرح مذكور بصورت پایلوت در شهرداری 
منطقه 5 تبریز در سال گذشته و در جهت تشویق شهروندان به لزوم تفكیک 
پسماندها، كیسه های زرد رنگ ویژه اجرای این طرح در بسته های 10 و 24 
تایی )سهمیه 1 تا 3 ماهه ( بصورت رایگان در اختیار شهروندان قرار می گیرد 
كه با جدا نمودن پس��ماندهای خش��ک و تر نسبت به تحویل پسماندهای 
خشک در كیسه های زرد رنگ طی دو روز در هفته به خودروهای مخصوص 

جمع اوری اقدام نمایند.
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• گام سوم :	
پ��س از اج��رای برنامه های آموزش��ی و توزی��ع كیس��ه های زرد رنگ بین 
شهروندان، خودروهای مخصوص جمع آوری پسماندهای خشک طی دو 
روز در هفته )روزهای دوش��نبه و جمعه( نس��بت به جمع آوری موارد اقدام 
می نمایند و پس از جمع آوری موارد، نسبت به توزین آنها اقدام و موارد جمع 
آوری ش��ده به تفكیک نوع پسماندهای قابل بازیافت به كارخانجات مجاز 

بازیافت انتقال می یابد.
اجرای این طرح به این شكل دارای محاسن عدیده ای بوده و با بهره گیری 
از تجارب ناموفق برخی كالنش��هرها، مشكالت احتمالی در مسیر اجرای 

طرح پیش بینی و مرتفع گردیده است.
 

مقدار كاغذ جمع آوری شده و توزیع باكس در سال 1389

210 تنكاغذ باطله

2000 عددباكس تحویلی

• تهیه و توزیع مخازن 700 لیتری جهت اجرای طرح تفکیك از مبداء 	
در مجتمع های آپارتمانی

در راستای اجرای طرح تفكیک از مبداء و ترویج فرهنگ تفكیک پسماندها 
در مجتمع های مسكونی، تهیه و نصب مخازن 700 لیتری زرد رنگ ویژه 
پسماندهای خشک در برنامه كاری سازمان قرار گرفته و همزمان با اجرای 
طرح تفكیک از مبداء در تعدادی از مناطق، نصب این مخازن در مجتمع های 
مسكونی نیز آغاز گردیده و در فاز اول تعداد 250 عدد مخزن 700 لیتری زرد 
رنگ در محوطه مجتمع های مسكونی نصب میگردد. این مخازن طوری 
طراحی شده اند كه امكان تخلیه آنها صرفاً توسط عوامل پیمانكاران میسر 

بوده و در كنار سایر مخازن ویژه پسماندهای تر نصب می گردند.
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اجرای قانون مدیریت پسماندها
تبریز اولین شهر در سطح كشور است كه نسبت به تهیه طرح جامع و تفضیلی 
مدیریت پسماندها با محوریت دستورالعمل سازمان شهرداری های كشور و 
مستند سازی و شناسایی وضعیت موجود – امكان سنجی – ارائه گزینه های 
مناسب مدیریت پسماندها – طراحی سیستم مدیریت و ارائه راهكار – تهیه 
برنامه های اجرائی – اقدام نموده و پس از تصویب كارگروه استانی مدیریت 
پسماند جهت تایید نهایی به پژوهشكده سازمان شهرداری های كشور ارائه 
گردیده است دفاعیه آن در مورخه 89/9/27 در سازمان شهرداری ها برگزار 

و به تصویب كارگروه رسید.

• اجرای ماده 9 آئین نامه اجرائی قانون مدیریت پسماندها	
» كلی��ه اش��خاص حقیقی و حقوقی كه مب��ادرت به عملیات س��اختمانی و 
عمرانی از هر قبیل در س��طح شهر – روستا و بخش می نمایند باید مقررات 
و شیوه نامه های مربوط در خصوص جداسازی – ذخیره و انتقال نخاله های 

ساختمانی را رعایت نمایند«
در ارتباط با اجرای این ماده نیز كارگروه ساماندهی نخاله های ساختمانی در 
سازمان مدیریت پسماندها تشكیل و در مرحله اول اقدام به مكان یابی دپو 
نخاله در سه نقطه از شهر تبریز نموده و با اختصاص این اماكن به موضوع 
س��اماندهی نخاله س��اختمانی، مقرر گردید تا طرح ساماندهی نخاله های 
ساختمانی با مشاركت بخش خصوصی و همكاری دستگاه های ذیربط اجرا 
شود كه در سال 89 ستاد ساماندهی نخاله های ساختمانی با مشاركت بخش 
خصوصی تشكیل گردید و هم اكنون در خال فعالیت می باشد كه شرح كامل 

فعالیت در صفحات بعدی آورده شده است.

• اجرای ماده 12 آئین نامه اجرائی قانون مدیریت پسماندها	
» تولید كنندگان و وارد كنندگان اقالم قید شده باید پسماند حاصل از كاالهای 
خود را بازیافت نمایند در صورتی كه نتوانند به این امر اقدام نمایند باید برابر 
نی��م در هزار ارزش كاال را همزمان با ف��روش و یا ورود به صندوق پرداخت 

نمایند «
اجرای این طرح با پیگیری های صورت گرفته از س��ازمان حفاظت محیط 
زیس��ت و هماهنگی های انجامی از طریق س��ازمان مدیریت پس��ماندها 
پیگی��ری می گردد و هم اكنون س��ازمان در حال جم��ع آوری اطالعات در 
خصوص پسماندهای تولیدی صنایع و بازیافت آن از طریق تولید كنندگان 

می باشد.

• تبصره ه�ای 1 و 2 م�اده 17 آئی�ن نام�ه اجرائی قان�ون مدیریت 	
پسماندها

تبص��ره 1- در ص��ورت پرداخت هرگونه یارانه با تعل��ق نرخ ترجیحی برای 
حمایت از انواع كودهای شیشمایی، كودهای كمپوست نیز به همان میزان 

بهره مند خواهند شد.
تبصره 2- وزارت نیرو باید برق حاصل از بازیافت را بر اساس تصویب نامه 

شماره 16825/ت 33188 مورخه 84/4/8 خریداری نماید.
در راستای اجرای تبصره یک از ماده 17 آئین نامه اجرائی شهرداری تبریز 
اقدام به اجرای پروژه های زیست محیطی تولید كمپوست و ورمی كمپوست و 
همچنین در راستای اجرای تبصره دو اقدام به احداث نیروگاه برق دومگاواتی 

از لندفیل فعلی را نموده است.
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• پروژه مش�ارکتی احداث کارخانه بازیاف�ت و تفکیك زباله و تولید 	
کمپوست با ظرفیت هزار تن در روز

كارخانه كمپوست هزار تنی كالنشهر تبریز در زمینی به وسعت 26 هكتار در 
فاصله 5 كیلومتری از مركز دفن فعلی شهرداری و در 5 كیلومتری روستای 
س��فیدان با مش��اركت بخش خصوصی و با روش BOT و با برآورد سرمایه 

گذاری 45 میلیارد ریال در 29 بهمن ماه سال 88 افتتاح گردید.
 كارخانه كمپوس��ت در فاز اول با ظرفیت 250 تن پسماند كار اجرایی خود را 

شروع نمود.
 فاز دوم اجرایی این پروژه نیز  شامل نصب و راه اندازی سیستم 250 تنی در 

حال ساخت است. 
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• احداث کارخانه تولید کمپوس�ت و تفکیك پس�ماندها با مشارکت 	
خصوصی

در اوایل سال 87 پس از بررسیهای كارشناسی صورت گرفته و در نظرگرفتن 
مشكالت كارخانه قبلی مجموعه شهرداری مصمم به پیگیری موضوع با 
بخش خصوصی ش��ده و مجموعه پیگیریهای صورت گرفته در این راستا 
منجر به انعقاد قرارداد مشاركتی در احداث كارخانه مذكور و با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی گردید و با تحویل زمین موردنظر برای احداث كارخانه در 
اواس��ط سال 87 كار اجرای پروژه و آماده سازی محل كارخانه از اوایل سال 
1388 آغاز و نهایتاً فاز اول كارخانه با ظرفیت 250 تن در روز در اواخر بهمن 

ماه سال 1388 به بهره برداری رسید.
پس از راه اندازی فاز اول كارخانه پیگیریهای مستمر برای افزایش ظرفیت 
كارخانه منجر به انعقاد قرارداد احداث سیس��تم 250 تنی تولید كمپوست و 
تفكیک زباله فیمابین طرف مش��اركت ش��هرداری با كارخانه تراكتورسازی 
تبریز گردید كه عملیات ساخت این سیستم آغاز گردیده و طی ماههای آینده 
با نصب این سیستم در محل كارخانه ظرفیت این كارخانه به 500 تن در یک 

شیفت كاری خواهد رسید.
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تولید انواع کود:
• ورمی کمپوست	

ورمی كمپوس��ت فرآیندی است كه طی آن كرم های زباله خوار ایزونیا فتیدا 
مواد آلی )معمواًل زائدات( را به موادی ش��بیه هوموس تبدیل می كند كه با 
عنوان ورمی كمپوست شناخته می شود. این نوع كود بهترین و مناسب ترین 
كود بیولوژیک شناخته شده در جهان می باشد كه در ایران فقط در سازمان 

مدیریت پسماند كالنشهر تبریز بصورت انبوه تولید می گردد.
با توجه به اینكه در س��ال های گذشته صرفاً كود در بسته های محدود تولید 
می ش��د و عملكرد پیمانكار این بخش بر اساس میزان تولید كود ارزیابی و 
محاسبه می گردید. در سال جاری رویكرد شهرداری تبریز توسعه اقدامات 
در این بخش و قرارگرفتن تكثیر و پرورش كرمهای زباله خوار در اولیت قرار 
گرفته و با توسعه سالن های تكثیر و پرورش این كرم ها و تغییر شكل بسترهای 
نگهداری آنها امكان برداشت كود ورمی كمپوست و افزایش تعداد كرمها تا دو 
برابر میسر گردیده و با اقدامات و پیگیریهای صورت گرفته توسعه این بخش 
در سطح استفاده برای تبدیل حداقل 50 درصد كمپوستهای تولیدی كارخانه 
به ورمی كمپوست متصور گردیده كه پس از انتقال این سالن ها به محوطه 

كارخانه تولید كمپوست سفیدان این امر محقق خواهد شد.

• کود آلی غنی شده	
این كود با اس��تفاده از فرآیندهای مكانیكی و از مخلوط كردن كمپوس��ت یا 
كودهای دامی و مواد معدنی و كانی ها بصورت كنترل شده بدست می آید این 
اختالط در میكس��رها و مخازن پخت با زمان تعیین شده و حرارت صورت 
می گیرد. كود حاصله فاقد مواد آالینده محیط زیست و بصورت كاماًل فنی و 

بهداشتی و بدون بو می باشد.
مهمترین اهداف ش��هرداری تبریز در تولید این نوع كودها كاهش یا حذف 
كودهای ش��یمیایی و جایگزین كردن كودهای بیولوژیک كمک به توسعه 
فضای س��بز ش��هری و تولید محصوالت كشاورزی س��الم – صرفه جویی 
اقتصادی برای مصرف كننده – افزایش مواد آلی خاک – كاهش نیروی انسانی 
مورد نیاز در زمان كود دهی می باش��د. كلیه ماش��ین آالت و تجهیزات این 
كارخانه در اواخر سال 87 خریداری و كار بهره برداری و شروع تولید محصول 
از این كارخانه از اوایل سال 88 آغاز گردیده است در حال حاضر میزان تولید 
روزانه این كارخانه حدود 30 تن در روز بوده و كودهای تهیه ش��ده متناسب 

با نوع درختان یا گل و گیاه و نیاز مناطق شهرداری تولید و عرضه می گردد.

آمار•فروش•انواع•کودهای•تولیدی•
)از اول فروردین تا اول آذرماه سال 1389(

میزان فروشنوع كود

12317030 كیلوكود دامی فرآوری شده فله ای1

كود دامی فرآوری شده2
)هركیسه 35 كیلو(

1842 كیسه 

62640 كیلوكود دامی غنی شده3

511240 كیلوكود غنی شده مخصوص چال كود4

29954 كیلوورمی كمپوست فله ای5

960 بستهورمی كمپوست 450 گرمی6

486 بستهورمی كمپوست 900 گرمی7
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مرکز دفن مهندسی بهداشتی زباله 
با توجه به مش��كالت زیست محیطی مركز دفن قبلی شهرداری كه بیش 
از 15 س��ال قبل كار دف��ن زباله در این مركز بصورت غیربهداش��تی بوده و 
مشكالت متعدد زیست محیطی از جمله تولید شیرابه در حجم بسیار زیاد – 
انتشار گازهای آالینده گلخانه ای )متان( در فضا را دربرداشته فلذا شهرداری 
تبریز مصمم به حل مشكالت زیست محیطی و رعایت اصول بهداشتی و 
فنی در دفن زباله های ش��هر تبریز گردیده و در مجاورت مركز دفن قدیمی 
با تملک زمینی به مس��احت حدود 35 هكتار نس��بت به احداث مركز دفن 

بهداشتی زباله های شهر تبریز اقدام می نماید.
عملیات اجرائی از س��ال گذشته آغاز و پیش بینی هزینه های انجامی برای 
این پروژه یكصدو بیست میلیارد ریال بوده و اجرای آن توسط قرارگاه خاتم 
االنبی��اء صورت می گیرد و ت��ا آخر آذرماه 89 به میزان 25درصد پیش��رفت 

اجرایی داشته است.
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• طرح پوشش مرکز دفن فعلی و احداث فضای سبز و درختکاری	
 برای جلوگیری از خروج گازهای آالینده و نفوذ نزوالت جوی به داخل توده 

زباله
با توجه به مش��كالت عدیده زیست محیطی مركز دفن قدیمی شهرداری 
و تاكید و عزم مسئولین شهرداری بخصوص شهردار محترم تبریز به حل 
مش��كالت زیس��ت محیطی مركز دفن با هدف كاهش مشكالت زیست 
محیطی، كار كارشناس��ی در خصوص امكان به حداق رس��اندن مشكالت 
مركز دفن انجام و باتوجه به مطالعات صورت گرفته برنامه ریزی برای كاهش 
خروج گازهای آالینده و محدود نمودن خروج شیرابه از بستر مركز دفن انجام 
و مقرر گردید گام نخست برای محدود نمودن این مشكالت با پوشش سطح 
افقی و عمودی مركز دفن برداش��ته شود كه این مركز در فضائی به وسعت 
بیش از 10 هكتار بوده و در 15 الی 20 س��ال گذش��ته با توجه به توپوگرافی 
محل نسبت به دفن پسماندها اقدام گردیده ولیكن با پرشدن محل و عدم 
پوشش سطح افقی این مركز خروج گازهای آالینده بسرعت ادامه داشته و 
همچنین با نفوذ نزوالت جوی به داخل بستر محل دفن بر مقدار شیرابه های 

تولیدی نیز افزوده می شود. 
 با توجه به وسعت محل و لزوم پوشش آن با خاک مناسب پیش بینی انجام 
هزینه تا سقف چهل میلیارد ریال بوده كه با كار كارشناسی صورت گرفته و 
تصمیمات بموقع سازمان مقرر گردید خاكهای حاصل از عملیات خاكبرداری 
در پروژه مركز دفن مهندسی بهداشتی شهرداری به مركز دفن فعلی انتقال 
و تا پایان آبانماه سالجاری بیش از 750000 مترمكعب خاک جهت پوشش 
مركز دفن به این محل انتقال و كار پوشش در سطح افقی با ارتفاع 1/5 تا 2 
متری انجام گیرد و با توجه به اقدامات صورت گرفته از خروج سریع گازهای 
آالینده و نفوذ نزوالت جوی به داخل بستر زباله كه منجر به افزایش شیرابه 
تولی��دی مركز دفن می گردید جلوگیری و زمینه برای اس��تحصال گازهای 

مذكور جهت احداث نیروگاه بیوگاز فراهم شده است.
 همچنین با توجه به مطالعات صورت گرفته و هماهنگی های الزم كار مطالعه 
برای كاشت انواع درختان و گونه های مختلف گیاهی مساعد با خاک و شرایط 
جوی محل آغاز ش��ده و با توجه به بررس��یهای صورت گرفته كارشناسی و 
آزمایشات انجامی امكان كاش��ت بیش از 5000 اصله نهال در سطح افقی 
مركز دفن برای س��ال آینده فراهم شده است. بدیهی است سازمان احداث 
فضای سبز و درختكاری در مركز دفن قدیمی و اطراف آن را بهمراه اطراف 
كارخانه تولید كمپوست در بودجه س��ال 1390 پیش بینی و مطالعات الزم 

برای اجرای طرح در مرحله نهایی قرار دارد. 
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•   اجرای ماده 36 آئین نامه اجرائی قانون مدیریت پسماندها 	
در راس��تای اج��رای این ماده س��ازمان مدیریت پس��ماندها با هماهنگی و 
همكاری دس��تگاه قضائی نس��بت به برگزاری دوره های آموزش ضابطین 
مدیریت پس��ماند در 5 مرحله اقدام و پس از برگزاری این دوره ها نسبت به 
صدور كارت ویژه ضابطین مدیریت پسماندها با هماهنگی دادستانی اقدام 
گردی��ده و در حال حاضر ح��دود 210 نفر از همكاران ش��اغل در مجموعه 
خدمات شهری مناطق بعنوان ضابطین مدیریت پسماند در ارتباط با رسیدگی 
به تخلفات احتمالی همكاری می نمایند. با راه اندازی ستاد اجرائی ضابطین 
مدیریت پس��ماندها، افراد آموزش دیده در راس��تای اجرای قانون مدیریت 

پسماندها با این ستاد همكاری می نمایند.

•  گشت های ضابطین مدیریت پسماندها	
با توجه به اینكه پس از ابالغ قانون مدیریت پسماندها عوامل شهرداری پس 
از گذراندن دوره های آموزش زیر نظر دادستان تبریز بعنوان ضابط مدیریت 
پسماندها نسبت به پیگیری امر مدیریت بر پسماندها و برخورد با تخلفات 
اختمال��ی در این خصوص اقدام می نمایند این س��ازمان از س��ال گذش��ته، 
آم��وزش همكاران ش��هرداری را با اولویت مس��ئولین و كاركنان واحدهای 
خدمات ش��هری در برنامه كاری خود قرار داده و طی چهار دوره آموزش��ی 

بیش از 250 نفر از همكاران زیر نظر دادستانی آموزش های الزم را گذرانده 
و با حكم دادستان تبریز بعنوان ضابط معرفی شدند و جهت اجرائی نمودن 
ماده 36 آئین نامه اجرائی قانون مدیریت پسماندها شهرداری تبریز اقدام به 
هماهنگی با مراجع قضائی و اخذ دس��تورات الزم و اختصاص شعبه پنجم 
دادیاری بعنوان شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات مدیریت پسماندها نموده و 
این ستاد در مرحله اول با 4 گشت سیار راه اندازی شده و برخورد با تخلفات 
احتمالی بویژه تخلیه زباله و نخاله ها در معابر و حاش��یه اتوبانها و جاده های 

داخل شهر جزو وظایف این گشت ها می باشد.

• ارزش 	 ب�ا  پس�ماندهای  آوری  جم�ع  خودروه�ای  س�اماندهی   
بازیافتی)دوره گردها(

در كشور ایران درصد ناچیزی از پسماندهای شهری به صورت ساماندهی 
نش��ده و توس��ط عوامل متفرقه به چرخه صنعت بازیافت برگشته و بخش 
دیگری از آن به كمپوست تبدیل گردیده و حجم عظیم باقی مانده بصورت 
غیر بهداشتی و غیر فنی دفن می گردد. شهر تبریز با متوسط روزانه 1200 
تن پس��ماند شهری حدود 2/5 درصد از پس��ماندهای كلی كشور را به خود 
اختصاص می دهد. در تبریز با برنامه ریزی های بعمل آمده و لحاظ نمودن 
اج��رای طرح تفكیک از مبدأ پس��ماند در دفترچه فهرس��ت بهای خدمات 
شهری چند منطقه از شهر در سالجاری تحت پوشش طرح تفكیک از مبدأ 
قرار گرفته و بقیه مناطق كما فی السابق پسماندهای خود را بصورت مخلوط 
تحویل ش��هرداری می نمایند. به اس��تناد ماده 4 قانون مدیریت پسماندها 
دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند جهت بازیافت و دفع پسماندها تدابیر 
الزم را به ترتیبی كه در آئین نامه های اجرائی این قانون مش��خص خواهد 
ش��د اتخاذ نمایند  همچنین بر اس��اس ماده 5 قانون فوق مدیریت اجرائی 
پس��ماندها موظفند بر اس��اس معیارها و ضوابط وزارت بهداشت و درمان و 
آموزش پزشكی ترتیبی اتخاذ نمایند تا سالمت و بهداشت و ایمنی عوامل 
اجرائی تحت نظارت آنها تأمین و تضمین شود بنابراین مدیریت های اجرائی 
از كس��انی كه به نحوی در امر بازیافت مواد فعال می باشند بایستی حمایت 

نموده و آنها را ساماندهی نماید.
یكی از گروه هایی كه سالهای طوالنی در شهرهای ایران فعال بوده و به امر 
جمع آوری و بازیافت پسماندهای باارزش بازیافتی می پردازند دوره گردهای 
محلی می باشند كه بصورت غیر ساماندهی شده به اجرای طرح تفكیک از 

مبدأ كمک نموده از حجم پسماندها می كاهند
این قشر جامعه می بایستی با رعایت مقررات بهداشتی بدون ایجاد مزاحمت 
به ش��هروندان ساماندهی ش��ده و مركز خرید این مواد در گوشه ای خارج از 

شهر ایجاد گردد.
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لذا شهرداری تبریز برای نیل به اهداف ذیل اقدام به ساماندهی دوره گردان 
نموده است: 

اجرائی نمودن قانون مصوب مجلس شورای اسالمی	 
بازیافت و تجدید منابع انرژی	 
جلب مشاركت اجتماعی شهروندان بدون ایجاد مزاحمت برای آنها	 
ارتقای كیفیت بهداشت محیط 	 
كمک به بهبود شاخص های اقتصاد كالن كشور	 
كاهش میزان پسماندهای دفنی	 
صرفه جوئی در هزینه های جمع آوری و حمل و نقل پسماندها	 

همچنین مطابق س��اماندهی، دوره گردان نیز موظف به رعایت موارد ذیل 
می باشند:

1-زمان فعالیت : از ساعت 9 الی 13 بعداز ظهر
2-نحوه اطالع رس��انی بدون آلودگی و مزاحمت صوتی برای ش��هروندان 

خواهد بود و می بایستی از ملودی خاص استفاده شود.
3-رعایت اصول بهداشتی در جمع آوری موارد و كشیدن تور بر روی موارد 

جمع شده
4-عدم دخالت در امر جمع آوری زباله های تر و خشک

5-فعالیت در محدوده های تعیین شده بغیر از محدوده های ذیل:
با توجه به اجرا ش��دن طرح تفكیک از مبداء در نقاط ذیل از ش��هر، ورود به 

محدوده های دخالت در اجرای طرح بوده و جلوگیری خواهد شد
كل منطقه 5 شهرداری تبریز	 
كل منطقه 2 شهرداری تبریز	 
حوزه كوی ولیعصر منطقه1 تبریز	 
حوزه شهرک نور منطقه7 تبریز	 
حوزه شهرک امام منطقه 6 تبریز	 

مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده
با توجه به اینكه ش��هرداری تبریز نمایندگی بازیافت و اس��قاط خودروهای 
فرسوده در شهر تبریز را بعهده گرفته فلذا سایت بازیافت خودروهای فرسوده 
زیر نظر سازمان مدیریت پسماندها كاماًل فعال بوده و این مركز در نه ماهه 
س��ال 1389 اقدام به پذیرش و اس��قاط 1500 دس��تگاه خودروی فرسوده 
نموده و مراحل اداری مربوط به اسقاط 500 دستگاه خودروی دیگر در حال 

پیگیری است.
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آموزش شهروندی
در س��ال 89 شهرداری تبریز با تهیه جزوات آموزشی و توزیع آنها در سطح 
مدارس و واحدهای مس��كونی اقدام به ارائه آموزش��های چهره به چهره در 

سطح شهر )در مناطق اجرای طرح تفكیک از مبدأ( نموده است. 
همچنین در این راستا تهیه باكس��های دائمی ویژه زباله های تر و خشک- 
طراحی و تهیه كیس��ه های زرد رنگ ویژه تفكیک از مبدأ- طراحی و تهیه 
كیس��ه های وی��ژه زباله خودرو – تهیه جزوات آموزش��ی ویژه مقاطع س��نی 
مختلف- تهیه جزوات آموزش��ی ویژه بانوان –تش��كیل كالسهای آموزشی 
در پاركها ی بانوان و برگزاری نمایشگاههای تخصصی از جمله برنامه های 

آموزشی شهرداری بوده است.

• تهیه و تولید انیمیشن های آموزشی	
در جهت فرهنگ س��ازی و اطالع رسانی ش��هروندان برای نیل به اهداف 
ذیل شهرداری تبریز اقدام به تهیه سه انیمیشن آموزشی با موضوعات طرح 
تفكیک از مبداء – ساعات جمع آوری زباله – ساماندهی نخاله های ساختمانی 
با همكاری كانون پرورش فكری كودكان نموده است و پس از اخذ تائیدیه 
و مجوزهای الزم اقدام به پخش آنها از طریق صدا و سیمای استان نموده 

است كه محتوای انیمشن های تولیدی بشرح ذیل است:
الف – اجرای طرح تفكیک از مبداء و مدیریت صحیح آن توس��ط بانوان در 

منزل
ب – فرهنگ سازی تحویل بموقع پسماندها توسط شهروندان و جلوگیری از 

پخش زباله در فضاهای شهری و آلودگیهای ناشی از آن
ج – جلوگیری از تجمع نخاله های ساختمانی و ایجاد سدمعبر و جلوگیری از 

تخلیه نخاله ها در خارج از محدوده های اعالم شده توسط شهرداری.

• برگزاری جش�نواره کودک و محیط زیس�ت با مش�ارکت سازمان 	
محیط زیست

ا در 29 خردادماه سالجاری شهداری تبریز  با مشاركت سازمان محیط زیست 
اقدام به برگزاری جش��نواره كودک و محیط زیس��ت در پارک ائل گلی تبریز 
نمود. در جش��نواره فوق كه مقارن با تعطیلی م��دارس بود با تكیه به اصل 
فرهنگ س��ازی و حفظ محیط زیس��ت و اموزش اس��تفاده و بازیافت كاغذ 
باطله، مراسم و جشنواره ای برای دانش اموزان برگزار گردید. یكی از اهداف 
مهم  این جشنواره اجرای برنامه های آموزشی بازیافت برای دانش آموزان 

و كودكان بود.

•  همیاری در برگزاری جشنواره شهرک کودکان زیست سبز	
به همت سازمان غیردولتی همیاران زیست سبز در 16 مهرماه سال 1389 
مصادف با روز جهانی كودک، جشنواره شهرک كودكان زیست سبز در پارک 
ولیعصر تبریز افتتاح گردید كه یكروز آن مختص به كودک و محیط شهری 
بود كه با همیاری و شهرداری تبریز برگزار گردید. از موضوعات اصلی این 
روز میتوان به مدیریت تفكیک زباله و همچنین اس��تفاده صحیح از شماره 
تلفنهای ضروری سه رقمی اشاره نمود كه در قالب طنز و مسابقه توسط گروه 
نمایشی اجرا و با مش��اركت حاضرین علی الخصوص كودكان ادامه یافت. 
همچنین مسابقاتی با اهداف مش��اركت كودكان در مدیریت شهری برگزار 

گردید. 



219

ارزیابی طرح تفکیک از مبداء 
با اجرایی شدن طرح تفكیک از مبدا پسماندها و جدا نمودن زباله های خشک 
از تر در مناطق 2و3و5و6و7 شهرداری تبریز، شهرداری تبریز برای آموزش 
چه��ره به چهره، اطالع رس��انی و آموزش ش��هروندی، اق��دام به آموزش 
شهروندان با استفاده از همیاران زیست محیط نمود كه در طی این آموزش 
چهره به چهره، فرمهای ارزیابی و نظرسنجی طرح تفكیک از مبدا پسماندها 
در اختیار همیاران زیس��ت محیط قرار گرفت تا توس��ط شهروندان تكمیل 
گردد. حجم جامعه مخاطب آموزش شهروندی 110000 نفر بودند كه نتایج 

آنها پس از تجزیه و تحلیل به شرح ذیل می باشند:
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• 1- وسیله تحویل زباله شما چیست؟	
96/5 درصد : كیسه	 
3 درصد:  سطل زباله	 
0/5 درصد:  پاسخ نداده اند	 

• 2- مناسب ترین زمان برای جمع آوری زباله ها چه موقعی است؟    	
47/5 درصد: صبح	 
50 درصد:  شب  	 
2/5 درصد:  پاسخ نداده اند	 

• 3- زمان جمع آوری زباله شما چه موقعی است؟	
53/2 درصد:  صبح	 
4/8 درصد: ظهر	 
4 درصد: عصر	 
13/3 درصد: شب	 
4/5 درصد: نامنظم	 
20/2 درصد: پاسخ نداده اند	 

• 4- وزن زباله هایتان در هر دفعه حدوداً چند کیلوگرم است؟	
47/5 درصد: كمتر از 2 كیلو	 
40/3 درصد: تا 4 كیلو است	 
8/2 درصد: تا 6 كیلو است	 
2/4 درصد: تا 8 كیلو است	 
0/3 درصد: تا 10 كیلو	 
1/3 درصد: پاسخ نداده اند	 
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•  5- نظافت کوچه، خیابان و جوی چگونه صورت می گیرد؟	
11/7 درصد : ضعیف	 
26/4 درصد: متوسط	 
43 درصد: خوب	 
18 درصد: عالی	 
0/9 درصد : پاسخ نداده اند	 

•  6- از نحوه بیرون گذاشتن زباله توسط همسایه راضی هستید؟  	
77/8 درصد:راضی هستند	 
20/8 درصد: راضی نیستند	 
1/4 درصد : پاسخ نداده اند	 

•  7- آیا مایلید زباله های خود را بدو دسته خشك و تر تفکیك کنید؟   	
97/3 درصد: مایل به تفكیک	 
2/4 درصد: تمایلی به تفكیک ندارند	 
0/3 درصد: پاسخ نداده اند	 

•  8- از طرح تفکیك زباله اطالع دارید؟ به چه وسیله ای آگاه شده اید؟	
18 درصد: اطالعی ندارند	 
36/8 درصد: بوسیله بروشور آموزشی مطلع شدهاند	 
12 درصد:توسط مامورین خدمات شهری مطلع شده اند	 
17/6 درصد: بوسیله همیاران زیست محیط مطلع شده اند	 
14 درصد: بوسیله رادیو، تلویزیون و روزنامه ها مطلع شده اند	 
1/6 درصد: به این سوال پاسخ نداده اند.	 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

11.7 26.4 

43 

18 0.9 

 کیفیت وظافت کًچٍ، خیابان ي جًی َا

 ضعیف

 متوسط

 خوب

 عالی

 پاسخ نداده

77.8 

20.8 1.4 

ٍ َای َمسایٍ  رضایت اس بیزين گذاشته سبال

 راضی

 ناراضی

 پاسخ نداده

97.3 

2.4 
0.3 

 تمایل بٍ تفکیک تز ي خشک

 مایل

 بی میل

 پاسخ نداده

18 
36.8 

12 

17.6 14 
1.6 

ٌ ی اطالع اس طزح تفکیک    وحً

 بی اطالع

 بروشور 

 مامورن خدمات شهری

 همیاران زبست محیط

 رادیو، تلویزیون و مطبوعات

 پاسخ نداده

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

11.7 26.4 

43 

18 0.9 

 کیفیت وظافت کًچٍ، خیابان ي جًی َا

 ضعیف

 متوسط

 خوب

 عالی

 پاسخ نداده

77.8 

20.8 1.4 

ٍ َای َمسایٍ  رضایت اس بیزين گذاشته سبال

 راضی

 ناراضی

 پاسخ نداده

97.3 

2.4 
0.3 

 تمایل بٍ تفکیک تز ي خشک

 مایل

 بی میل

 پاسخ نداده

18 
36.8 

12 

17.6 14 
1.6 

ٌ ی اطالع اس طزح تفکیک    وحً

 بی اطالع

 بروشور 

 مامورن خدمات شهری

 همیاران زبست محیط

 رادیو، تلویزیون و مطبوعات

 پاسخ نداده

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

11.7 26.4 

43 

18 0.9 

 کیفیت وظافت کًچٍ، خیابان ي جًی َا

 ضعیف

 متوسط

 خوب

 عالی

 پاسخ نداده

77.8 

20.8 1.4 

ٍ َای َمسایٍ  رضایت اس بیزين گذاشته سبال

 راضی

 ناراضی

 پاسخ نداده

97.3 

2.4 
0.3 

 تمایل بٍ تفکیک تز ي خشک

 مایل

 بی میل

 پاسخ نداده

18 
36.8 

12 

17.6 14 
1.6 

ٌ ی اطالع اس طزح تفکیک    وحً

 بی اطالع

 بروشور 

 مامورن خدمات شهری

 همیاران زبست محیط

 رادیو، تلویزیون و مطبوعات

 پاسخ نداده

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

11.7 26.4 

43 

18 0.9 

 کیفیت وظافت کًچٍ، خیابان ي جًی َا

 ضعیف

 متوسط

 خوب

 عالی

 پاسخ نداده

77.8 

20.8 1.4 

ٍ َای َمسایٍ  رضایت اس بیزين گذاشته سبال

 راضی

 ناراضی

 پاسخ نداده

97.3 

2.4 
0.3 

 تمایل بٍ تفکیک تز ي خشک

 مایل

 بی میل

 پاسخ نداده

18 
36.8 

12 

17.6 14 
1.6 

ٌ ی اطالع اس طزح تفکیک    وحً

 بی اطالع

 بروشور 

 مامورن خدمات شهری

 همیاران زبست محیط

 رادیو، تلویزیون و مطبوعات

 پاسخ نداده



222

•  9 - جای مناسبی برای نگهداری زباله های خشك تفکیك شده 	
و ضایعات دارید

36 درصد: جای مناسبی دارند	 
59/8 درصد:جای مناسبی ندارند	 
4/2 درصد:پاسخ نداده اند	 

•  10- نحوه دریافت کیسه های مخصوص پسماندهای خشك 	
چگونه است؟

85 درصد: رایگان دریافت نموده اند	 
صفر درصد: قبال پرداخت هزینه دریافت نموده اند	 
4 درصد: دریافت ننموده اند.	 
11 درصد: پاسخ نداده اند.	 

•  11 - کس�ی برای دریافت پس�ماندهای خشك به منازل شما 	
مراجعه میکند؟

60/4 درصد: مراجعه نكرده اند	 
21/6 درصد: گاری های نان خشكی مراجعه می كنند	 
4/5 درصد: ماموران خدمات شهری مراجعه می كنند.	 
13/5 درصد: پاسخ نداده اند	 

•  12 - آیا میدانید در صورت بروز مش�کل در خصوص مس�ایل 	
بازیافت به چه سازمانی مراجعه نمایید؟

23/7 درصد: اطالع كامل داشتند	 
72/7 درصد: اطالعی نداشتند	 
3/6 درصد: پاسخ نداده اند	 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

36 

59.8 

4.2 

ٍ َای خشک ي ضایعات  جای مىاسب بزای وگُذاری سبال

 دارند

 ندارند

 پاسخ نداده

85 

4 0 
11 

ٍ َای خشک ي ضایعات  جای مىاسب بزای وگُذاری سبال

 رایگان

 دریافت نکرده

 دریافت با هزینه

 پاسخ نداده

60.4 

21.6 

4.5 
13.5 

 جمغ ايری پسماوذ خشک

 جمع آوری نمی شود

 گاری های نان خشکی

 ماموران خدمات شهری

 پاسخ نداده

23.7 

72.7 

3.6 

 اطالع اس ساسمان پاسخگً در مشکالت مزبًط بٍ باسیافت

 مطلع

 بی اطالع

 پاسخ نداده

 
 

 
 

 

 
 

 
 

36 

59.8 

4.2 

ٍ َای خشک ي ضایعات  جای مىاسب بزای وگُذاری سبال

 دارند

 ندارند

 پاسخ نداده

85 

4 0 
11 

ٍ َای خشک ي ضایعات  جای مىاسب بزای وگُذاری سبال

 رایگان

 دریافت نکرده

 دریافت با هزینه

 پاسخ نداده

60.4 

21.6 

4.5 
13.5 

 جمغ ايری پسماوذ خشک

 جمع آوری نمی شود

 گاری های نان خشکی

 ماموران خدمات شهری

 پاسخ نداده

23.7 

72.7 

3.6 

 اطالع اس ساسمان پاسخگً در مشکالت مزبًط بٍ باسیافت

 مطلع

 بی اطالع

 پاسخ نداده

 
 

 
 

 

 
 

 
 

36 

59.8 

4.2 

ٍ َای خشک ي ضایعات  جای مىاسب بزای وگُذاری سبال

 دارند

 ندارند

 پاسخ نداده

85 

4 0 
11 

ٍ َای خشک ي ضایعات  جای مىاسب بزای وگُذاری سبال

 رایگان

 دریافت نکرده

 دریافت با هزینه

 پاسخ نداده

60.4 

21.6 

4.5 
13.5 

 جمغ ايری پسماوذ خشک

 جمع آوری نمی شود

 گاری های نان خشکی

 ماموران خدمات شهری

 پاسخ نداده

23.7 

72.7 

3.6 

 اطالع اس ساسمان پاسخگً در مشکالت مزبًط بٍ باسیافت

 مطلع

 بی اطالع

 پاسخ نداده

 
 

 
 

 

 
 

 
 

36 

59.8 

4.2 

ٍ َای خشک ي ضایعات  جای مىاسب بزای وگُذاری سبال

 دارند

 ندارند

 پاسخ نداده

85 

4 0 
11 

ٍ َای خشک ي ضایعات  جای مىاسب بزای وگُذاری سبال

 رایگان

 دریافت نکرده

 دریافت با هزینه

 پاسخ نداده

60.4 

21.6 

4.5 
13.5 

 جمغ ايری پسماوذ خشک

 جمع آوری نمی شود

 گاری های نان خشکی

 ماموران خدمات شهری

 پاسخ نداده

23.7 

72.7 

3.6 

 اطالع اس ساسمان پاسخگً در مشکالت مزبًط بٍ باسیافت

 مطلع

 بی اطالع

 پاسخ نداده



223

نظافت شهر
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آمار واحدهای  تنظیف حوزه های معاونت خدمات شهری و اجرائی مناطق ده گانه شهرداری تبریز
از دی ماه 88 تا دی ماه 89

رفت و روب خیابانهای فرعی )متر مربع(رفت و روب خیابانهای اصلی )متر مربع(تناژ لجن تناژ نخالهتناژ زباله

جمع 12 ماهروزانهجمع 12 ماهروزانه

5505049634663929681017997582646370769885منطقه 1

501006073311274786818902271189620758305منطقه 2

740988868401919111006426222284731176000منطقه 3

710001900013510541675931250002917319375000منطقه 4

2093087859042885131591623601535168134460منطقه 5

2952028052379110321207968367740265600منطقه 6

-12176174041504821952800000منطقه 7

184092030100533027361640544634469466908منطقه 8

-40004380000--4591منطقه 9

326801089114768399748972444774484796894منطقه 10
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1منطقه  2منطقه   3منطقه   4منطقه   5منطقه   6منطقه   7منطقه   8منطقه   10منطقه    
152 تشکیل پرونده 112 421 41 36 36 496 10 36
76 رفع مزاحمت 68 495 22 83 41 155 3 10
138 صدور اخطاریه 130 541 39 32 41 525 147 132
17 تعهد محضری 54 86 19 15 5 64 2 14
19 رسیدگی به شکایات 31 30 10 34 20 28 23 5
39 صدور رای 77 102 44 20 12 45 23 16
40 پرونده ارسالی به کمسیون 89 102 59 33 16 137 21 17
7 الک مهر 31 41 8 5 1 47 3 6
9 فک مهر 16 35 8 3 1 42 1 6

 نمودار آماری واحذهای تشخیص مزاحمت مناطق دهگانه شهرداری تبریز
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 98آمار هزینه واگذاری پیمانهای خذمات شهزی مناطق دهگانه شهزداری تبزیز به بخش خصوصی در سال 
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 10منطقه  8منطقه  7منطقه  6منطقه  5منطقه  4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه 

 11منطقه  8منطقه  7منطقه  6منطقه  5منطقه  4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه 

15,600,000,000 31,165,730,000 31,788,506,850 36,541,350,000 21,386,185,000 15,428,511,178 22,840,814,400 12,200,000,000 17,610,610,000 

• هزینه واگذاری پیمانهای خدمات شهری به بخش خصوصی در سال 89	

• منطقه•6:•15,428,511,178•ریال	

• منطقه•7:•22,840,814,400•ریال	

• منطقه•8:•12,200,000,000•ریال	

• منطقه•10:•17,610,610,000•ریال	

• منطقه•1:•15,600,000,000•ریال	

• منطقه•2:•31,165,730,000•ریال	

• منطقه•3:•31,788,506,850•ریال	

• منطقه•4:•36,541,350,000•ریال	

• منطقه•5:•21,386,185,000•ریال	
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 ٔٛسد 15203رٕغ وُ ٔٛاسد اػالٔی: 
 ٔٛسد 4442تیـتشیٗ ٔٛسد ٌضاسؽ ؿذٜ: دسخٛاػت رٕغ آٚسی صتاِٝ تا فشاٚا٘ی 
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 در سطح کالًطْز تثزیش 89ضْزداری در ضص هاِّ اٍل سال  137ًوَدار آهاری هَارد اػالم ضذُ تِ هزکش فَریت ّای 

137

جمع کل موارد اعالمی: 15203 مورد
بیشترین مورد گزارش شده: درخواست جمع آوری زباله با فراوانی 

4442 مورد
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خدمات موتوری
• احداث شهرک اسکان موقت:	

ب��رای  طراح��ی و س��اخت ای��ن ش��هرک ت��ا آخ��ر آذرم��اه 89 بال��غ ب��ر  
488.345.000ریال درقالب كاركرد ماش��ین آالت راهس��ازی  وتجهیزات 
فنی ومهندسی  دراین پروژه عظیم هزینه گردیده است. توظیحات مربوط 

به این شهرک در فصل مدیریت بحران به صورت مفصل درج شده است.

• ماشین آالت وتجهیزات جدید :	
هفت دستگاه نیسان                                                        . 1
بیست وهفت دستگاه وانت مزدا                                           . 2
2 دستگاه خودرو سنگین مینی لودر . 3
یك دستگاه خودرو سنگین لودر بكهو                    . 4
یك دستگاه خودرو سنگین گریدر                                   . 5
8 دستگاه خودرو ایسوز                     . 6
یك دستگاه خودرو آمبوالنس. 7
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ساماندهی مشاغل
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• میدان جدید خرید و فروش دام زنده	
احداث میدان خرید و فروش دام زنده تبریز توسط شهرداری تبریز در شش 
ماهه دوم 1388 آغاز و در اواخر سال با موفقیت به پایان رسید و فروردین ماه 
1389چوبداران  و خرید و فروش كنندگان دام زنده شهر تبریز با هماهنگی 
دادستان و نیروی انتظامی به میدان دام جدید واقع در كنار رودخانه تلخینه رود 

جنب میدان آذربایجان كنار پل انتقال یافت.
ش��ایان ذكر است میدان جدید خرید و فروش دام زنده تبریز با توجه به نوع 
فعالیت آن به فضاهایی اعم از سوله های نگهداری گوسفند و گاو، انبارعلوفه، 
آبخوری دام ها، محل توزین دام ها، نگهبانی، سرویس بهداشتی، نمازخانه، 

آب و برق در زمینی به مساحت 1/5 هكتار طراحی و اجرا گردیده است.

• عرضه مستقیم میوه نوروزی به منظور تنظیم بازار در ایام نوروزی	
با نزدیک ش��دن ای��ام عید و تعطیالت آن معمواًل تقاض��ا برای خرید میوه 
نوروزی، روند تصاعدی پیدا می كند و همراه با آن، قیمت این محصوالت 
نیز بطور چش��مگیری افزایش می یابد. برای جلوگیری از این امر و متعادل 
نگه داشتن قیمت و نیز عرضه فراگیر و غیر متمركز میوه با هدف تنظیم بازار 
و كاستن بار ترافیكی شهر، این سازمان برنامه هایی را با همكاری سازمان 
بازرگانی استان در قالب غرفه های چادری در نقاط حساس شهر به شرح ذیل 
به اجرا گذاشت كه با توجه به استقبال بی نظیر شهروندان عزیز، بیشترین 

رضایتمندی حاصل گردید
1- به منظور ایجاد تسهیالت الزم، جهت دسترسی آسان و ارزان شهروندان 
به میوه نوروزی ایستگاه های موقت عرضه میوه نوروزی در 25 نقطه از شهر 

ایجاد گردید.
2- میزان میوه پرتقال و سیب حدوداً 5 هزار تن و سایر میوه جات 4 هزار تن 

عرضه گردید 
3- اكیپ بازرس��ی با كارت شناس��ائی و خودروهای خدمت مجهز به آژیر با 
برجس��ب آرم مخصوص س��ازمان جهت رس��یدگی به تخلف��ات احتمالی 

متصدیان غرفه ها تشكیل و راه اندازی شد 
4- تلفنهای ثابت و سیار جهت دریافت شكایات  و پیشنهادات شهروندان 

عزیز اعالم گردید 

5- عرضه بسته فرهنگی مذهبی برای مراجعین به چادرهای عرضه میوه 
نوروزی به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز 

6- نصب پالكاردهای فرهنگی بر بدنه غرفه های چادری جهت تنویر افكار 
عمومی.

•  ساماندهی هفته بازار بزرگ شهر تبریز 	
ب��ا توجه به اینكه تحوالت جمعیتی نقش اصلی را در گس��ترش و توس��عه 
شهرمان دارد و تغییرات اجتماعی و سیستم حمل و نقل، در تمام بخشهای 
صنعتی و تجاری و غیره به هم ریختگی ایجاد می نماید، الزم است مدیریت 
ش��هری، با نوآوری و سیس��تم جدید به روز رسانی گردد تا تداخل فیزیكی 
در ص��رف هزین��ه و وقت به حداقل ممكن كاهش یابد با این دیدگاه، هفته 
بازار تبریز نیز با توجه به افزایش بیش از پیش مراجعین و شهروندان عزیز 
و س��یر س��عودی تأمین نیازهای روزمره مردم برای تهی��ه مایحتاج خود از 
این قاعده مس��تثنی نبوده، بنابراین متولیان امر در سازمان میادین با طرح 
و اجرای ای��ده ای ن��و، هفته ب��ازار را با جذابیت خاص س��اماندهی و منظم 
س��ازی نموده اند كه این امر موجب افزای��ش مراجعین ) در هر نوبت بیش 
از 10.000 نفر ( و راندمان كاری بازار گردیده است كه در رضایتمندی مردم 

تأثیر چشم گیری داشته است، اقدامات انجام یافته به شرح ذیل می باشد.

طراحی فضای كلی هفته بازار جهت استفاده بهینه از فضاهای خالی 	 
سبزه میدان

تبدیل غرفه های سرباز به غرفه های محصور و سرپوشیده جهت نظم 	 
دهی و زیباسازی فضای بازار 

خط كش��ی و جداسازی محل استقرار غرفه ها و محل عبور مراجعین 	 
به بازار 

شماره گذاری غرفه ها و تهیه كارت شناسایی متصدیان غرفه ها  	 
تشكیل اكیپ بازرسی جهت رسیدگی به شكایات و پیشنهادات 	 
هماهنگی با نیروی انتظامی جهت برقراری نظم و آرامش بازار	 
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•          ساماندهی بزرگترین مرکز خرید و فروش خودرو شمالغرب	
بزرگترین مركز خرید و فروش خودرو در شمالغرب كشور توسط شهرداری 
تبریز در محل سبزه میدان راه اندازی شده است . این مركز در روزهای جمعه 
از ساعت 7/30 صبح تا 14 ظهر در خدمت مالكان انواع خودروهای سواری 
و مراجعه كنندگان می باشد. این مركز توسط سازمان در محوطه سبزه میدان 
بصورت اصولی و صحیح نظم دهی و ساماندهی گردیده كه طرح ساماندهی 
موجب افزایش بیش از پیش فروش��ندگان و خریداران گردیده اس��ت كه در 
هر نوبت بیش از 1000 دستگاه خودرو جهت فروش و بیش از 10000 نفر 
مراجعه كننده به منظور خرید از اقصی نقاط كشور از این بازار بازدید می كنند.

  1-   خط كش��ی محوطه بازار خودرو بصورت ردیفی جهت نظم بخشی به 
بازار

2- تشكیل اكیپ نظارتی جهت رسیدگی به شكایات و پیشنهادات
3 - تشكیل دفتر قولنامه نویسی و دفتر كارشناسی جهت بررسی و نظارت 

خودروها.
 4- تشكیل تیم كارشناسی جهت بازدید فنی خودروها

• ساماندهی میادین میوه و تره بار و سبزه میدان	
با توجه به رشد و توسعه شهر و شهرنشینی و ارتقاء فرهنگ مصرف اجتماعی 
مس��لماً حوزه فعالیت میادین میوه و تره بار و سبزه میدان كه یكی از عمده 
ترین حوزه های تأمین مایحتاج عمومی و میوه جات شهری می باشد روز به 
روز افزایش می  یابد. بنابراین برای كنترل ترافیک و برطرف كردن مشكالت 
س��ر راه توزیع صحیح محصوالت كش��اورزی و دامی نیاز به برنامه ریزی و 
ساماندهی اساسی می باشد. بنابراین س��ازمان از اول سال جاری قدمهای 
موثر و مفیدی جهت ساماندهی میادین برداشته كه این امر موجب افزایش 

راندمان كاری میادین میوه و تره بار و سبزی میدان شده است. 

• جمع آوری بازارچه راسته کوچه	
درخصوص بازارچه راس��ته كوچه گفتنی اس��ت كه سالها بود كه این بازارچه 
بصورت غیراصولی در ملک شخصی بصورت غرفه بندی شده فعال بود و 
بخاطر اعمال نشدن نظارت كافی و كنترل درست رفته رفته بر كج رفتاریهای 
غرفه داران افزوده می شد و همچنین به علت واقع شدن این بازارچه در هسته 
مركزی ش��هر نداشتن فضای كافی جهت تخلیه بار و پاركینگ خودروهای 
شخصی، روز به روز با توجه به افزایش مراجعین به این محل به شلوغی و 
به تبع آن به بی نظمی و نامطلوبی محل افزوده می شد بنابراین با توجه به 
هجمه شكایات و نارضایتی ها از نحوه عملكرد غرفه داران و شلوغی محل 
از سوی شهروندان سازمان بصورت جدی با هماهنگی و مساعدت مقامات 
قضائی پس از تسلیم اخطاریه های مكرر به غرفه داران بازارچه راسته كوچه 
بصورت قانونمند وارد عمل ش��د و در عرض 24 س��اعت بازارچه را تخلیه و 
جم��ع آوری نمود كه هم اكنون بازارچه مذكور بطور كامل غیرفعال و پلمپ 

شده و مراحل اداری جهت تحویل به صاحب شخصی صورت می گیرد.

• س�اماندهی س�کوهای عرضه مستقیم محصوالت کش�اورزی در 	
سبزه میدان :

با عنایت به حجم فعالیت كشاورزان زحمت كش كه بالغ بر 500 كشاورزروزانه 
حدود 900 تن سبزیجات و صیفی جات بطور مستقیم به شهرستانهای هم 
جوار صادر می كنند، شهرداری تبریز جهت ساماندهی و نتظیم نحوه عملیات 
كشاورزان س��كوهایی را بصورت بلوک بندی و غرفه بندی )16بلوک و هر 
بلوک 20 غرفه( آماده سازی و در اختیار این عزیزان قرار داده است و سازمان 

میادین بصورت ذیل روزانه برای آنها ارائه خدمات می نماید.
1- جمع آوری زباله سبزیجات روزانه بالغ بر 20 تن

2- تشكیل اكیپ نظارتی جهت برقراری نظم سكوها
3- هماهنگی با مناطق جهت برداشت و حمل زباله های سكوها به زباله گاه 

مركزی
4- تعیین نماینده از خود كش��اورزان جهت بررسی و رسیدگی به مشكالت 

آنها.
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را موظف و مكلف به حل این مشكل و معضل اجتماعی و فرهنگی نمودند.
در این خصوص از ابتدای سالجاری شهرداری تبریز بصورت جدی وارد عمل 
شده و با ارائه طرحی نو نسبت به حل مشكل و معضل یاد شده طی برگزاری 
جلسات متعدد با كارشناسان زیربط و پلیس راهور استان و نیروی انتظامی 
ش��هر تبریز و شهرداریهای مناطق دهگانه، پس از بررسی طرح یاد شده و 
بحث و مباحثه نس��بت به موضوع وانت بارها، با نهادها و ارگانهای ذیربط 
)با دادس��تان عمومی و انقالب اسالمی، فرمانداری، .... ( طی مساعدت 
مقام��ات قضائی مقرر گردید جهت پیگیری اصول��ی و قانونمند موضوع با 
تشكیل شعبه ویژه ای از سوی دادستان عمومی و انقالب و تشكیل كارگروه 
تخصصی متشكل از نمایندگانی از دادستان عمومی و انقالب و فرمانداری 
و اعضای شورای اسالمی و پلیس راهور استان و معاونین  خدمات مناطق 
دهگانه و نیروی انتظامی شهر تبریز، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری تبریز به عنوان دبیرخانه مركزی كارگروه تخصصی معرفی 

و اقدامات الزم به شرح ذیل انجام داده است :
اطالع رس��انی كافی از طریق رسانه و جراید محلی و سایت اینترنتی . 1

جهت بسترسازی مناسب و تنویر افكار عمومی .
هماهنگ��ی الزم با پلیس راهور اس��تان و نی��روی انتظامی و مقامات . 2

قضائی جهت اجرای قانونمندی طرح
هماهنگی های الزم با معاونین مناطق جهت پشتیبانی و تهیه نفرات و . 3

تجهیزات كافی برای اجرای طرح 
تشكیل پرونده برای خودروهایی كه توقیف می شوند و اخذ تعهد ثبتی . 4

مبنی بر ادامه ندادن به میوه فروشی در سطح شهر و ساماندهی آنها در 
غرفه های بازارچه های محلی میوه و تره بار.

احداث بازارچه های محلی میوه و تره بار برای س��اماندهی وانت بارها . 5
در آن بازارچه ها

با عنایت به موضوع وانت بارهای س��یار س��طح شهر متوجه می شویم طی 
سالهای متمادی در شهر تبریز وانت بارهای میوه فروشی به علت نداشتن 
متولی امر مس��تقیم، بصورت سیار و غیر متعارف به روش سنتی در سطح 
شهر مشغول فعالیت بودند و با توجه به عملیات مقطعی سال های گذشته 
و نداشتن طرحی اصولی جهت كنترل و رفع مشكل رفته رفته رشد نموده 
و در نهای��ت تبدیل به یک معضل اجتماعی و فرهنگ��ی گردیده و با ایجاد 
ترافیک ش��هری و آلودگی صوتی و بصری و محیطی و به تبع آن افزایش 
تصادفات و جرائم ش��هری، موجب سلب آسایش ش��هروندان عزیز شهر 
تبریز شده بود. بنابراین به دنبال هجمه روزافزون شكایات و نارضایتی های 
ش��هروندان  از نحوه فعالی��ت غیر اصولی و تخلفات وان��ت بارها اعم از كم 
فروشی و گرانفروشی و رفتار غیر اخالقی بعضی از آنها و افزایش نارضایتی 
ش��هروندان، شهردار محترم تبریز و اعضای ش��ورای اسالمی شهر تبریز 
متفق القول بصورت جدی پیگیر قضیه ش��ده و در این امر سازمان میادین 
و س��اماندهی مشاغل شهری شهرداری را به علت همسوئی موضوع میوه 
فروشی وانت بارها با اهداف سازمان، به عنوان متولی امر شناخته و سازمان 

س�اماندهی وانت بارهای س�یار می�وه فروش 
سطح شهر
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• احداث 20 واحد بازارچه سیار میوه و تره بار محلی در نقاط مختلف 	
شهر

در راستای ساماندهی وانت بارهای توقیف شده، شهرداری تبریز، پیش از 
آغاز طرح ساماندهی و جمع آوری وانت بارها، عملیات احداث  بازارچه های 
محلی میوه و تره بار در سطح شهر را شروع كرد و در 20 نقطه از شهر تبریز 
بازارچه هایی را با سازه های سبک احداث و بصورت غرفه بندی شده آماده 
نمود . این بازارچه ها در نقاط حساس شهر توسط كارشناسان فنی و اجرایی 
س��ازمان میادین با هماهنگی مناطق دهگانه شهرداری تبریز مكانیابی و 
احداث گردیده اس��ت و طبق اولویت تعیین ش��ده )اولویت با وانت بارهای 
توقیف شده( بصورت منظم و با برنامه و زمان بندی مناسب در حال واگذاری 

به متقاضیان محترم می باشد.
ش��ایان ذكر اس��ت تاكنون 70 غرفه به 140 نفر )هر غرفه ب��رای دونفر( از 
متقاضیانی كه خودرو آنها توقیف ش��ده واگذار گردیده كه هم اكنون در حال 

فعالیت می باشند.
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کشتارگاه صنعتی تبریز
مساحت زمین )15 هكتار(  :150000 مترمربع

زیربنای كل واحدها :20903 مترمربع
ظرفی��ت كش��تارگاه: 200 راس دام ب��زرگ و 1050 راس دام كوچک در هر 

شیفت كاری 
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• واحد بسته بندی 	
سالنهای مخصوص بسته بندی گوشت با تجهیزات مربوطه

 سالن بسته بندی آالیش با تجهیزات مربوطه

• واحدهای خدمات دهی 	
پمپاژخانه و منابع ذخیره آب

چاه عمیق
 بویلروم و تجهیزات مبدل آبگرم

 واحد برق kw1000 كیلوواتی
دیزل ژنراتور یكدستگاه kw 700 كیلوواتی
كارگاه تعمیرات موتوری-كارگاه جوشكاری

 واحد ریندرینگ یا تبدیل ضایعات
 تصفیه خانه فاضالب 

• تولیدات کشتارگاه	
استحصال گوشت گاوی و گوسفندی

نگهداری الشه های استحصالی در پیش سرد كن
استحصال آالیش

ارائه خدمات كشتار به پیمانكاران 
ارائه گوشت و آالیش بسته بندی شده

                                                                     

• میدان دام 	
میدان دام روباز و تابستانی 

10 اسطبل نگهداری
اسطبل بزرگ انتظار دام 

مركز خرید دام
واحد دامپزشكی

ساختمان شعبه بانک 

• ساختمان امور کشتار	
سالن كشتار دام بزرگ 

سالن كشتار دام كوچک 
سالنهای كله پاچه گاوی و گوسفندی

سالنهای دل و جگر
سالن پوست

سالن شكمیه و آالیش سفید

واحد كش��تار اضطراری : جهت دام های مصدوم با كلیه تاسیس��ات مراحل 
كشتار و یک سالن سردخانه 

• سالنهای سردخانه )13 سالن(: 	
 -38 ° C دو سالن تونل انجماد با

 – 25° C یک سالن انگلی با
 -18° C سه سالن نگهداری با

 -4° C سه سالن نگهداری با
چهار سالن سرد كوچک آالیش با ظرفیت كل 320 تن الشه ای به صورت 

آویز
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• طرح های در درست اقدام 	
ساخت و تكمیل و تجهیز واحد ریندرینگ یا تبدیل ضایعات بصورت . 1

مشاركتی یا پیمانكاری
پیگیری ط��رح احداث میدان فوتبال و تكمیل س��اختمان ورزش��ی . 2

بصورت مشاركتی با همكاری امور مشاركت و برنامه ریزی شهرداری
راه اندازی طرح بسته بندی گوشت و آالیش . 3
طرح و نصب و راه اندازی تاسیس��ات آب شیرین كن جهت آب شور . 4

چاه عمیق

آمار کشتار دام کشتارگاه صنعتی تبریز از تاریخ 88/10/1 لغایت 89/9/30

گاویگوسفندیسه ماهه آخر سال88 

428541/5 كیلو2040 رأس73790 كیلو3344 رأسدی 1

428311 كیلو2031 رأس81296/5 كیلو3710 رأسبهمن 2

425370/5 كیلو2058 رأس83243 كیلو3612 رأساسفند 3

نه ماهه سال 89

358745 كیلو1661 رأس67522 كیلو3088 رأسفروردین 1

349029 كیلو1635 رأس95561 كیلو4653 رأساردیبهشت 2

366238/5 كیلو1669 رأس64257/5 كیلو3287 رأسخرداد 3

372511 كیلو1733 رأس56137 كیلو2929 رأستیر 4

398246 كیلو1871 رأس62443/5 كیلو3340 رأسمرداد 5

322476/5 كیلو1468 رأس129294/5 كیلو6966 رأسشهریور 6

377231 كیلو1629 رأس164718/5 كیلو8731 رأسمهر 7

397050 كیلو1699 رأس294080/5 كیلو15904 رأسآبان 8

394614 كیلو1682 رأس261023 كیلو13195 رأسآذر 9

4618364 كیلو211706 رأس727591433367 رأسجمع

طرح تكمیل سیستم مكانیكی و بیولوژیكی تصفیه خانه فاضالب . 5
ترمیم قالب های آزاد الش��ه دام جهت دپوی الش��ه در س��ردخانه ها . 6

بتعداد 500 عدد
پیگیری تامین اعتبار استانی جاده كشتارگاه از مسیر جاده آخوال . 7
احداث سالن سر پوشیده ورزشی. 8




