


خواهر خوانده های تبریز
• رنگ نارنجی شهرهای در حال  طی مراحل عقد قرارداد است	





خواهر خواندگی تبریز و ارزروم



• دیدار شهردار تبریز با استاندار و شهردار ارزروم 	

در دیدار مهندس نوین با صالح الدین اوزتورک اس��تاندار و احمد 
کوچلر ش��هردار ارزروم که  در حاش��یه برگزاری س��ومین همایش 
فرصت های سرمایه گذاری استان انجام گرفت، شهردار و استاندار 
ارزروم ب��ر عالقمندی خود و مردم این اس��تان ب��رای برقراری و 
تقوی��ت روابط و مناس��بات تج��اری، گردش��گری، اقتصادی و 

فرهنگی با تبریز تأکید کردند.

تبریز ستاره شمالغرب ایران
صالح الدین اوزتورک استاندار ارزروم نیزدر این دیدار با اعالم این 
که توسعه روابط و مناسبات متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
دینی و گردشگری در دستور کار مقامات ارزروم قرار گرفته است، 
از تبریز به عنوان ستاره شمالغرب ایران و شهری مهم در توسعه 

مناسبات ایران و ترکیه یاد کرد.
وی ابراز امیدواری کرد با عقد قرارداد خواهرخواندگی میان تبریز و 

ارزروم، این دو شهر بیش از گذشته به هم نزدیک شوند.





خواهرخواندگی تبریز با خجند
تفاهم نامه خواهرخواندگی میان شهرهای تبریز ایران و خجند تاجیکستان 
ک��ه به عن��وان یک��ی از اصلی ترین برنام��ه های هقته فرهنگ��ی تبریز در 
تاجیکستان در دستور کار شهرداری تبریز قرار گرفته بود، به امضای مهندس 

نوین شهردار تبریز و صادق میر خالق اف شهردار خجند رسید.

• اهدای نشان ملی فتح و لباس محلی تاجیکی به شهردار تبریز	

اس��تاندار والیت سغد تاجیکستان در دیدار و ضیافت رسمی خود با شهردار 
تبریز نشان ملی فتح و لباس محلی این کشور را به شهردار تبریز اهدا کرد. 

 در ضیافتی رس��می که به میزبانی قاهر رس��ول اف اس��تاندار والیت سغد 
تاجیکس��تان و با حضور دکترشعردوست سفیر وقت ایران در تاجیکستان، 
شهردار تبریز، میر خالق اف شهردار خجند، هنرمندان و مدیران فرهنگی 
هنری حاضر در هفته فرهنگی تبریز در تاالر بهارستان شهر خجند ترتیب 
یافته بود، قاهر رسول اف به رسم یادبود لباس سنتی و محلی تاجیکستان 
شامل ردا و کاله زردوزی شده به همراه شمشیر و نشان ملی فتح این کشور 

را به مهندس نوین شهردار تبریز اهدا کرد.



• دیدار شهردار تبریز با چهره های برجسته علمی و زلزله شناسی دنیا 	

در دومین روز از برگزاری اولین کنفرانس بین المللی ساخت و سازهای شهری 
در مجاورت گسل های فعال شهردار تبریز با اساتید، متخصصان و میهمانان 

خارجی شرکت کننده در این سمینار دیدار و گفت و گو کرد.
در این دیدار پیتر جیمز استاد برجسته دانشگاه های انگلستان نیز طی سخنانی 
ب��ا ابراز خرس��ندی از حضور در تبری��ز از آمادگی خ��ود و همکاران دیگرش 
برای گسترش و تقویت همکاری های متقابل با شهرداری تبریز در بخش 

مقاوم سازی ساخت و سازها و نیز کاهش آسیب های ناشی از زلزله خبر داد.
پرفسور آنیل کومار چوپرا استاد دانشگاه های آمریکا نیز تالش برای انتقال 
تجربیات علمی و عملی در بخش کاهش آسیب های ناشی از بحران های 
طبیعی و نیز آخرین دس��تاوردهای علمی جهان در حوزه زمین شناس��ی و 

زلزله شناسی را از جمله اهداف خود از شرکت در این سمینار برشمرد.
همچنین پروفسور ارسالن تلج اوغلو از اساتید برجسته دانشگاه های ترکیه نیز 
از عالقمندی و آمادگی کارشناسان و متخصصان زلزله شناسی و زمین شناسی 

ترکیه برای همکاری با شهرداری تبریز خبر داد



از راست به چپ:
1- دکتر جمشیدی  2- دکتر بهزادی  3 - دکتر آتیال آنسال  4- دکتر عباداله قنبری  5- پروفسور آنیل چوپرا

  6 - مهندس علیرضا نوین  7- پروفسور ارطغرل تاجراوغلی 8- مهندس پیترجیمز 9- پروفسور پوالت گولکن
 10- پروفسور کازوهیکوکاسایی 11- مهندس مسعود حسن نژاد 



تلویزیون اینترنتی تبریز
تلویزیون اینترنتی یکی از تازه ترین رس��انه های دیجیتال است که سرعت 
رش��دی روز افزون دارد. برخی از س��ایت هایی که ت��ا چندی پیش فقط کار 
اشتراک گذاری ویدئو کلیپ را انجام می دادند امروزه به غول های رسانه تبدیل 

شده اند و شهرتی بیش از شبکه های تلویزیونی کسب کرده اند.
در این س��ایت ها، گاهی یک فیلم منتش��ر ش��ده توس��ط کاربران، بیش از 
100میلیون بار توس��ط مردم جهان دیده می شود و در سایت های دیگر نیز 

دست به دست می چرخد.
تلویزیون های اینترنتی اغلب برنامه های ضبط شده  پخش می کنند ولی  به 

تازگی رو به پخش برنامه های زنده هم گذاشته اند.
تلویزی��ون اینترنتی ش��هرداری تبریز نیز ب��ا درک اهمیت این رس��انه و به 
منظور شناس��اندن بیشتر پتانسیل های بالفعل و بالقوه شهر تبریز به لحاظ 
سرمایه گذاری و  توریسم و همچنین انعکاس بیشتر عملکرد شهرداری تبریز 

راه اندازی شده است.
در این سایت هر یک از زیر مجموعه های شهرداری کاربری اختصاصی با 
سطح دسترسی ویژه خواهند داشت تا بتوانند فیلم های مورد نظر خود را برای 

دیده شدن به اشتراک بگذارند.
همچنین توسط دوربین هایی که در برخی نقاط دیدنی شهر مانند ائل گلی و 
میدان ساعت  نصب خواهد شد، می توان تصاویر زنده ای از تبریز برای مردم 

دنیا پخش کرد. 
این کار در مورد پروژه های مهم شهرداری و نیز مراسمات افتتاح و کلنگ زنی 

می تواند اهمیت اطالع رسانی بیشتری داشته باشد.

• امکانات سایت:	
امکان به اشتراک گذاری فیلم توسط زیرمجموعه های شهرداری ○
امکان ارسال فیلم توسط شهروندان ○
امکان پخش تصاویر زنده از پروژه های شهرداری ○
امکان پخش تصاویر زنده از نقاط دیدنی تبریز ○
امکان پخش زنده مراسمات شهرداری تبریز ○
پشتیبانی از زبان های فارسی، انگلیسی، ترکی، عربی و  فرانسوی ○
امکان عضویت و ایجاد کانال اختصاصی ○
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سامانه گزارش شهر
شهرداری تبریز یک  تشکیالت بسیار بزرگ  است که با حدود 55 منطقه، 
س��ازمان، اداره و ش��رکت  زیر مجموعه، وظایف بسیار متنوعی را به عهده 
گرفت��ه اس��ت. این تعدد و تنوع وظایف ش��اید در هیچ س��ازمانی ب��ه اندازه 
ش��هرداری نباشد به طوری که از فرهنگ و س��بک زندگی مردم تا حمل و 
نقل و ساخت و ساز را شامل می شود . مدیریت یک چنین مجموعه کالنی  
ساز و کار های خاصی را می طلبد که اشراف همزمانی را برای چنین پهنای 
گسترده ای ممکن کند. یکی از مشکالتی که در جریان انتشار کتاب گزارش 
شهر نمود بیش��تری پیدا کرد  نبود یک سازو کار هوشمند گزارش گیری بود 
که هم مدیریت ش��هری و هم شهروندان را در جریان به روزترین تحوالت 
ش��هری قرار دهد به طوری که بت��وان هر روز آخرین گزارش��ات مربوط به 

عملکرد شهرداری را دریافت کرد.
کتاب گزارش شهر نیز بر اساس همین ضرورت منتشر شد و به سرعت هم 
جایگاه مهم خود را به عنوان یک کتاب مرجع شهری پیدا کرد، اما نبود آن 
ساز و کار، هم زمان تدوین کتاب را طوالنی کرده و هم عدم انعکاس بسیاری 

از کارهای مهم را سبب شده است.
بر اساس این ضرورت، سامانه ای توسط کارشناسان روابط عمومی و یک تیم 
برنامه نویس طراحی شده است که هر یک از زیر مجموعه های شهرداری با 
کاربری اختصاصی و سطح دسترسی ویژه بتوانند آخرین گزارشات مربوط به 

عملکرد خود را وارد سایت کنند.

• امکانات سایت:	
تعریف کاربری با سطح دسترسی خاص برای زیرمجموعه های شهرداری ○
امکان درج جدول آماری ○
خروجی اتوماتیک نمودار از جدول ها ○
جانمایی پروژ ها بر روی نقشه تبریز ○
امکان ارسال تصاویر پروژه ها ○
نمایش عملکرد بر اساس موضوع ○
نمایش عملکرد بر اساس مناطق، سازمان ها، شرکت ها و ادارات ○
و... ○
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اطالع رسانی و امور رسانه ها
واح��د اطالع رس��انی و ام��ور رس��انه های اداره روابط عموم��ی و بین الملل 
ش��هرداری تبریز بر حسب وظایف و مسوولیت های محوله، از ابتدای سال 
جاری تاکنون ضمن پوشش خبری برنامه ها، مراسم ها، جلسات و آئین های 
افتتاح و بهره برداری از طرح ها و پروژه های عمرانی خدماتی، اقدام به رصد 
و بررس��ی بالغ بر 120 رس��انه گروهی استانی و سراس��ری اعم از روزنامه، 
هفته نام��ه، ماهنام��ه، فصلنامه، خبرگزاری، س��ایت های خب��ری، رادیو، 
تلویزیون و دیگر ابزارهای رس��انه ای کرده و در کنار آن در راس��تای تولید و 
انتش��ار حجم باالیی از اخبار، گزارش ها، جوابیه ها و اطالعات موضوعی از 

عملکرد شهرداری تبریز، مناطق و سازمان های تابعه اقدام نموده است.
متن زیر، گزارشی اجمالی از عملکرد این واحد در 250 روز گذشته از سال 90 

می باشد که به تفکیك اعالم می گردد:
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• آمار اخبار تولیدی:	
واحد اطالع رس��انی و امور رسانه ها از ابتدای س��ال جاری تاکنون موفق به 
تولید و ثبت 1123 عنوان خبر و مطلب از اقدامات و عملکردهای شهرداری 
تبریز، مناطق و سازمان های تابعه شده و این تعداد خبر جهت انتشار و درج 

در رسانه های گروهی مخابره شده است.
آمار تولیدی اخبار طی 250 روز گذش��ته از س��ال 90 در حالی به رقم 1123 
خبر رسیده است که مجموع اخبار تولیدی کل سال 89 بالغ بر 1056 عنوان 

خبر بوده است.

• فراوانی اخبار منتشره در رسانه های گروهی:	
در همین مدت، 1123 عنوان خبر تولیدی از س��وی واحد اطالع رس��انی و 
امور رس��انه های اداره روابط عمومی و بین الملل شهرداری، دقیقا به تعداد 
109 هزار و 386 بار در مطبوعات، خبرگزاری ها و سایت های خبری منتشر 
و منعکس ش��ده است که به لحاظ فراوانی خبر، شهرداری تبریز را در صدر 

نهادهای خبرساز استان قرار داده است.

• جوابیه های منتشره:	
تهیه و تنظیم جوابیه های موردی برای تنویر افکار عمومی در قبال برخی 
مطالب و اخبار انتقادی و تخریبی منتش��ره در رسانه ها و یا اظهارات برخی 
مسووالن در خصوص اقدامات و عملکرد شهرداری تبریز از دیگر وظایف 
و مس��وولیت های واحد اطالع رسانی و امور رسانه های اداره روابط عمومی 
و بین الملل ش��هرداری اس��ت ک��ه در این مدت 43 م��ورد جوابیه تهیه و به 

رسانه های گروهی ارسال شده است.

• آگهی های مناقصه و مزایده:	
مدیریت ارس��ال و چاپ آگهی های مزایده و مناقص��ه طرح ها و پروژه های 
عمرانی خدماتی ش��هرداری تبریز از جمله دیگر وظایف این واحد به شمار 
می رود که با ابالغ ش��هردار محت��رم تبریز مبنی بر مدیریت واحد و متمرکز 
انتشار آگهی ها در روابط عمومی مرکز از سال های قبل به این واحد تفویض 

شده است.
طی سال جاری، تعداد 273 مورد آگهی مناقصه و مزایده مربوط به طرح ها 
و پروژه ه��ای عمرانی، خدماتی و مش��ارکتی ش��هرداری تبری��ز، مناطق و 
سازمان های تابعه شهرداری از سوی این واحد به نشریات محلی و سراسری 
جهت چاپ و طی مراحل تشریفات قانونی ارسال شده است که از این تعداد 
22 عنوان آگهی مربوط به زمان ابالغ بخشنامه اداری، مبنی بر لزوم انتشار 

آگهی های مزایده و مناقصه در روزنامه رسمی کشور می شود. 
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استودیو شهر
تولید روزانه 12 باکس خبری زنده جمعا به تعداد 3650 باکس خبری  ○

به میزان 18250 دقیقه
تولید 156 برنامه 20 دقیقه ای شهریمیز جمعا به میزان 3120 دقیقه ○
مخابره 1123 عنوان خبر و مطلب تولیدی ○

خبرگزاری شهریار
انتشار 3120 عنوان خبر ○
میانگین بازدید روزانه: 6000 بار ○
بیشترین میزان بازدید: 12000  ○
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انتشارات
انتشار کتاب منشور والیت ○
انتشار ویژه نامه تبریز بهشت سرمایه گذاری ○
انتشار کتاب پتانسیل های سرمایه گذاری تبریز به زبان های انگلیسی و ترکی ○
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• بازدید شهردار مشهد از پروژه های شهرداری تبریز	

شهردار مشهد مقدس: 

تبریز شهری برتر در حوزه مدیریت 
شهری کشور است

مهندس پژمان که در رأس هیأتی مرکب از معاونین و مدیران ارشد شهرداری 
مشهد به تبریز سفر کرده بود، از طرح ها و پروژه های عمرانی، خدماتی و 
مشارکتی ش��هرداری تبریز بازدید کرد. وی در این بازدید از تبریز به عنوان 
موسس و پایه گذار اولین شهرداری کشور در بیش از یکصدسال قبل یاد کرده 
و گفت: تبریز به عنوان یکی از ش��هرهای موفق در حوزه مدیریت شهری 
سال های اخیر، توفیقات بسیاری در این حوزه داشته و سفر مدیران شهری 

مشهد در راستای استفاده از تجارب شهرداری تبریز انجام گرفته است.
وی انجام چنین بازدیدهای تخصصی و کارشناسی در سطح عالی را زمینه 
س��از انتقال تج��ارب و نیز تقویت همکاری های بین بخش��ی ش��هرداران 
و مدیران ش��هرداری های کالن ش��هرها دانست و گفت: تعمیم و افزایش 
این قبیل همکاری ها و بازدیدها عالوه بر انتقال تجربیات مدیریتی، زمینه 
ساز اطالع کالن شهرها از آخرین اقدامات و فعالیت های عمرانی خدماتی 

مدیران شهری کالن شهرها خواهد بود.
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• بازدید از پروژه مشارکتی هتل الله	

در ادامه بازدیدهای کارشناس��ی، شهردار مش��هد مقدس از مراحل اجرایی 
بزرگ ترین و مدرن ترین هتل 5 ستاره تبریز دیدن کرد.

مهندس پژمان به همراه شهردار تبریز ضمن بازدید از پروژه مشارکتی هتل 
5 ستاره الله تبریز، از این طرح به عنوان نماد موفقیت شهرداری تبریز در 

جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی نام برد.
در این بازدید ش��هردار مش��هد و هیأت همراه از بخش های مختلف طرح 
شامل مجموعه تجاری و خدماتی، البی، سالن ها ی همایش و اجتماعات، 

پارکینگ، تأسیسات و دیگر بخش های هتل الله دیدن کردند.
همچنین در این بازدید گزارشی از روند و مراحل احداث هتل الله و نیز طرح 
ه��ا و بخش های مختلف و ویژگی های منحصر به فرد این پروژه توس��ط 

مهندسین طرح ارایه گردید.
گفتنی است شهردار مشهد همچنین در ادامه بازدیدهای خود، از مرکز خرید 

جواهر تبریز نیز بازدید کرد.

•  مرکز کنترل ترافیک شهرداری تبریز	
شهردار مشهد مقدس همچنین با حضور در مرکز کنترل ترافیک شهرداری 
تبریز از بخش های مختلف این مرکز تخصصی بازدید کرد و  از نزدیک در 

جریان فعالیت ها و قابلیت های این مرکز قرار گرفت.

• گفت و گو با شهروندان تبریزی در استودیو شهر	

مهندس پژمان در جریان بازدید خود از پروژه های شهرداری تبریز، با حضور 
در برنامه رادیویی شهریمیز، با شهروندان تبریزی نیز گفت و گو کرد.

مهندس پژمان در این گفت و گوی رادیویی با اشاره به سابقه تاریخی تبریز و 
مبارزات و رشادت های مردم این شهر در تاریخ معاصر ایران اسالمی، از این 

شهر به عنوان شهری بزرگ و سربلند در تاریخ کشور یاد کرد.
وی همچنین با اش��اره به تحوالت س��ال های اخیر ایجاد شده در مدیریت 
ش��هری تبریز افزود: شهروندان تبریزی به واسطه حق بزرگی که بر گردن 
انقالب و کشور دارند، شایسته بهترین و مناسب ترین خدمات می باشند و ما 
شاهد هستیم که مدیریت شهری تبریز طی سال های گذشته اقدامات قابل 
توجهی در راستای توسعه شهر و پاسخ گویی به مطالبات شهروندان انجام 

داده است.
شهردار مشهد در عین حال از استودیو شهر تبریز به عنوان ظرفیتی ماندگار و 
ویژه برای مدیریت شهری تبریز به منظور ایجاد ارتباط مستقیم و دوسویه با 

شهروندان این شهر یاد کرد.

• بازدید از مراحل اجرایی مترو تبریز	
مهندس سید محمد پژمان در این بازدید که معاون حمل و نقل و ترافیك و 
نیز مدیرعامل مترو مشهد نیز وی را همراهی می کردند، از نزدیك در جریان 

روند ساخت و تجهیز قطار شهری تبریز قرار گرفت.
ساختمان مرکزی قطار شهری تبریز، دپوی ایل گولی، ایستگاه های شماره 
یك تا ش��ش، ش��فت میدان جانبازان و تونل های دوقلوی مت��رو از میدان 
جانبازان تا سه راهی محقق، آخرین نقطه حفاری های انجام گرفته، از جمله 
بخش های پروژه عظیم قطار شهری تبریز بود که مورد بازدید شهردار مشهد 

و معاونین وی قرار گرفت.
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بازدید شهردار و مدیران شهرداری 
تبریز از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه

شهردار تبریز به همراه جمعی از مدیران شهرداری در رأس هیأتی از آخرین 
وضعیت دریاچه ارومیه بازدید کرد.

مهندس نوین در حاشیه این بازدید هدف خود از این اقدام را بررسی آخرین 
وضعیت بزرگ ترین دریاچه و متنوع ترین زیستگاه طبیعی جهان و تالش 
ب��رای پی گی��ری راه های حل بح��ران دریاچه ارومی��ه از طریق مقامات و 
مس��ووالن دولتی و نمایندگان مجلس اعالم و خاطرنشان کرد: تداوم روند 
خش��ک ش��دن دریاچه ارومیه  و عدم جلوگیری از خش��ک شدن کامل این 
دریاچه به دنبال خود بحران های زیس��ت محیطی متعددی را برای استان 
های همجوار به ویژه تبریز به همراه خواهد داشت که در صورت عدم توجه، 

این بحران ها و آسیب های ناشی از آن غیر قابل جبران خواهد بود.
شهردار تبریز همچنین با تاکید بر ضرورت رسیدگی جدی به وضعیت دریاچه 
ارومیه و جلوگیری از خش��ک ش��دن آن افزود: توجه سریع و همه جانبه به 
وضعی��ت این دریاچ��ه و نیز تخصیص اعتب��ارات کافی باید در دس��تور کار 
مس��ووالن امر قرار گیرد تا از یک بحران عظیم زیست محیطی جلوگیری 

شود.
مهن��دس نوین در بخش دیگری از س��خنان خود از تالش خود، ش��هردار 
ارومیه، اعضای ش��وراهای اسالمی ش��هرهای تبریز و ارومیه و نمایندگان 
مردم تبریز و ارومیه در مجلس شورای اسالمی برای دیدار با هیأت رییسه 
مجل��س در آینده نزدیک خب��ر داد و افزود: نمی توان نس��بت به وضعیت 
بحرانی دریاچه ارومیه بی تفاوت بود و باید با تعامل و همکاری جدی همه 

مسووالن مانع از خشک شدن کامل این دریاچه شد.
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هفتمین نشست کمیته شهرداران مناطق 
کالن شهرهای کشور در تبریز

هفتمین نشس��ت ش��هرداران مناطق کالن ش��هرهای کش��ور به میزبانی 
ش��هرداری تبریز  ط��ی دو روز و در 5 کارگروه تخصصی مال��ی و درآمدی، 
شهرسازی و معماری، فرهنگی و اجتماعی، خدمات شهری و محیط زیست 
و عمران و ترافیك به میزبانی شهرداری تبریز برگزار شد و طی این نشست در 
خصوص مشکالت و چالش های فراروی این بخش ها در  مدیریت شهری 

کشور تصمیم گیری شد.
در این نشس��ت دو نفر از شهرداران مناطق  کالن شهرهای تبریز، تهران، 
اصفهان، شیراز، مشهد، کرج، رشت، ارومیه، زاهدان، کرمان، اهواز و قم 
در هفتمین نشست کمیته شهرداران مناطق کالن شهرهای کشور حضور 

داشتند.

• پانزدهمین نشست مدیران بازرسی شهرداری های کالنشهرها	

• بیست و ششمین نشست معاونین خدمات شهری شهرداری های 	
کالنشهرها
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مراسم بزرگداشت روز شهردار 
  

در این مراس��م که با حضور خانواده های معظم شهدا، رزمندگان و ایثارگران 
دوران دفاع مقدس، شهرداران مناطق و مدیران شهرداری، اعضای شورای 
اسالمی شهر، شهردار تبریز و فرماندهان ارشد نظامی استان برگزار گردید، از 
شهرداران سابق تبریز و مناطق تابعه و نیز مدیران ایثارگر و رزمنده شهرداری 

تبریز با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.
در این مراسم از مرحوم پدر شهید  توانا، از شهدای شهرداری تبریز، مهندس 
نوین ش��هردار فعلی، فریدون درویش زاده و عباداله  فتح الهی از شهرداران 
اسبق تبریز، حاج جواد ششگالنی، مهندس سید حسن شکوری و مهندس 
نورمحمدزاده از اعضای ایثارگر شورای اسالمی شهر و جمعی دیگر از مدیران 
و شهرداران ایثارگر فعلی و سابق مناطق تبریز از جمله قهرمان زارعی، فرج 
قلی زاده، صالح بیرامی، اکبر آْقامحمدی، نصرت اله ش��اهدی،محمد رضا 
قربانیان تبریزی، ابراهیم جاهد، مهدی س��لیمان پور، مرتضی آبدار، داود 
ش��فاعت، یعقوب انصاری، عباس عادلی ش��هیر، علی رضا نوای باغبان، 

محسن یزدانیان و ولی صداقتی تجلیل شد.
پدر شهید توانا در تابستان سال 90 دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی 

شتافت.
خاطرنشان می شود همزمان با این مراسم که در تاالر شمس تبریزی برگزار 

گردید از تندیس سردار باکری با عنوان ستاره بدر نیز رونمایی شد.
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مشارکت در برگزاری جشن های 
نیمه شعبان

ش��هرداری تبریز به عنوان متولی تزئین و فضاسازی شهر، در جشن های 
ش��عبانیه، مخصوصا  روز مبارک نیمه ش��عبان،در سطح شهر  نقش فعالی 

داشت.
از جمله اقدامات شهرداری تبریز برای این روز خجسته، نصب 1000 عدد 
پرچم یامهدی در س��ازه های پرچم چاپ پوستر، نصب پرچم های رنگی، 
بنرهای متعدد، الیت باکس و نصب جایگاه و سیستم صوتی مراسم جشن 

بزرگ نیمه شعبان بودکه در میدان ساعت برگزار شد. 
در کنار این اقدامات، ایستگاه صلواتی شهرداری تبریز نیز میزبان عاشقان و 

منتظران حضرت امام زمان )عج( بود.

گزارششهر3/روابطعمومیوبینالملل 38



39گزارششهر3/روابطعمومیوبینالملل



جشن بزرگ والیت 
جشن بزرگ والیت به میمنت عید سعید غدیر خم با حضور آیت ا...شبستری 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز، مهندس نوین شهردار تبریز، 
سردار پورجمشیدیان فرمانده سپاه عاشورا  و با حضور قشرهای مختلف مردم 

در مسجد طوبی برگزار شد.
در ای��ن جش��ن  ک��ه به  هم��ت ش��هرداری تبریز، هی��أت وارثان ث��ارا...، 
صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی و سپاه عاشورا  برگزار شد، برنامه هایی 
چون تجلیل از  علی نامان شهر تبریز، اجرای  مسابقه بزرگ  و اهدای جایزه 
به برگزیدگان این مسابقه، مداحی ، برپایی نمایشگاه فرازهایی از خطبه غدیر  
و چندین برنامه فرهنگی هنری از سوی مسووالن برگزاری به مرحله اجرا 

درآمد.
الزم به ذکر اس��ت فضاسازی ش��هر، چاپ و نصب بنرهای موضوعی عید 
غدیر، نورپردازی و چراغانی معابر و خیابان ها، انجام تزئینات در میادین و 
چهارراه ها، مشارکت در برگزاری جشن های ویژه غدیر در محالت و مساجد 
و برگزاری ده ها برنامه فرهنگی معنوی از جمله اقدامات شهرداری تبریز در   

گرامی داشت عید بزرگ غدیر بود.
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مشارکت در برگزاری آئین های محرم
شهرداری تبریز  امسال نیز به مانند سال های گذشته نقشی پررنگ و جدی 
در برگزاری آئین های ویژه تاسوعا و عاشورای حسینی داشت و زمینه را برای 
بهره مندی هرچه بیشتر عاشقان آن حضرت از برنامه ها و مراسم سوگواری 

و سینه زنی فراهم کرد.
مشارکت در برگزاری اجتماع بزرگ هیئات و دسته های حسینی تبریز و مراسم 
عزاداری و س��وگواری این هیئات، برپایی مراس��م ویژه عزاداری خواهران 
حسینی و اقامه نماز ظهر و عصر به امامت آیت ا... مجتهد شبستری در روز 
تاسوعای حسینی و مش��ارکت در برگزاری آئین بزرگ سوگواری و عزاداری 
اباعبدا... الحسین )ع( و اقامه نماز ظهر عاشورا در میدان ساعت، عزاداری 
هیئت رزمندگان اسالم در مسجد طوبی و مراسم عزاداری بنیاد امام مهدی 
)عج(  از جمله برنامه هایی است که شهرداری تبریز امسال در اجرای آن ها 

نقش و مشارکت جدی داشت.
همچنین ش��هرداری تبریز از دهه اول محرم و به مناسبت این ایام اقدام به 
نصب بیرق های سیاه حسینی در معابر و میادین شهری کرد و در تزریق شور 

و حال معنوی و حسینی در بین شهروندان مشارکت داشت.
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برگزاری مراسم سوگواری شهادت امام 
حسین )ع( با حضور مدیران و کارکنان 

شهرداری
در آس��تانه تاسوعا و عاشورای حس��ینی و به همت شهرداری تبریز مراسم 
عزاداری و سوگواری سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین )ع( 

در مسجد میدان مقصودیه  تبریز برگزار شد.
 در این مراس��م معنوی که با مداحی مداحان اهل بیت عصمت و طهارت و 
سخنرانی حجه االسالم  والمسلمین سیدصالح هاشمی برگزار گردید شهردار 
تبریز، اعضای ش��ورای اسالمی ش��هر، مدیران و کارکنان شهرداری تبریز 
حضور داش��تند و با عزاداری و سینه زنی یاد و خاطره شهدای کربال به ویژه 

امام حسین )ع( را گرامی داشتند.
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مشارکت در برگزاری نمایشگاه هفته 
دفاع مقدس در ائل گلی 
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تجلیل از کارگران نمونه شهرداری تبریز
 همزمان با 11 اردیبهش��ت،روزجهانی کارگر از 20 کارگر نمونه ش��هرداری 

تبریز تجلیل شد. 
در این مراسم،که با حضور نائب رئیس شورای اسالمی شهر،معاون خدمات 
شهری شهرداری تبریز و جمع کثیری از کارگران خدماتی شهرداری برگزار 
شد،از 10 کارگر نمونه حوزه خدمات شهری و نیز 10 کارگر نمونه فضای سبز 

تجلیل گردید.
مهندس قربانیان معاون خدمات شهری و اجرائی شهرداری تبریز، در این 
مراسم، طی سخنانی کارگران را محور توسعه و خادمان بی ادعای عمران 
و آبادانی شهر دانست و افزود: در سایه تالش های صادقانه و شبانه روزی 
کارگران حوزه خدمات ش��هری، شهرداری در سال گذشته در حوزه خدمات 
ش��هری در بین ش��هرهای کش��ور رتبه برتر را به خود اختصاص داده و این 

موفقیت مایه افتخار و مباهات است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه ویژه کارگران در دین 
مبین اسالم، افزود: در وصف جایگاه کارگران، ذکر این نکته کافی است که 
پیامبر اکرم )ص( دست پینه بسته کارگر را می بوسد، و ارزش خدمات این 

قشر را برای مسلمانان نمایان می سازد.
مهندس قربانیان،در پایان از تالش مدیریت شهرداری تبریز برای رسیدگی 

به مشکالت و پاسخگویی به نیازهای جامعه کارگران شهرداری خبرداد.
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همایش  بزرگداشت  روز جوان 
مهن��دس نوین  درهمایش  جش��ن  روز جوان که در تاالر ش��مس تبریزی 
شهرداری تبریز برگزار شد،  با تبریک سالروز والدت حضرت علی اکبر )ع( 
با تأکید بر لزوم تأمین ابتدایی ترین خواسته ها و نیازهای به حق  جوانان از 
سوی والدین و مسووالن افزود: جوانان  به عنوان سرمایه های آینده کشور 
نیازمند برخورداری از بهترین امکانات رفاهی، تفریحی و آموزش��ی بوده و 
والدین آنان در کنار مسووالن و متولیان امر موظف به تأمین و ایجاد فرصت 

های عادالنه بهره مندی از امکانات موجود برای جوانان  می باشند.
وی امنی��ت، رفاه، آموزش، تفری��ح، آرامش روحی و روانی را از جمله مهم 
ترین و اساسی ترین نیازهای  جوانان  برای یک زندگی آرام و کم دردسر در 
کنار والدین و دیگر افراد جامعه اعالم و خاطرنشان کرد: در صورت تأمین و 
تضمین این نیازها و تالش برای اعتمادسازی متقابل میان جوانان  و والدین 
و اجتماع و در کنار آن پاسخگویی به خواسته ها و نیازهای معقول آنان، زمینه 

برای کاهش و حذف بسیاری از مشکالت موجود فراهم خواهد شد.
ش��هردار تبریز در ادامه س��خنان خود با اش��اره به اینکه جوانان باید بسوی 
معنویت س��وق پیدا کنند، تاکید کرد: ش��هرداری تبریز ب��ه عنوان یک نهاد 
اجتماعی، طی س��ال های اخیر با درک این شرایط و نیازهای جامعه جوان 
این شهر اقدام به ایجاد زیرساخت های الزم برای تزریق نشاط اجتماعی در 
بین جوانان از طریق توسعه پارک ها و بوستان های محلی، فرهنگسرا ها، 
کتابخانه ها و دیگر مراکز فرهنگی کرده و نقش اساسی در افزایش سطح امید 

و رفاه جوانان شهر داشته است و این خدمات را ادامه خواهد داد.
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انتشار مجموعه اعجاز آفرینش
•     تعداد: 3000 بسته	

شهرداری تبریز با مشارکت بنیاد جهانی ختم قرآن مجید در راستای گسترش 
فرهنگ نورانی قرآن مجید  اقدام به ساخت یک بسته نرم افزاری شامل 12 
حلقه dvd از فیلم های مستند حیات وحش نموده است که شامل موارد زیر 

می باشد . 
1- آبهای شیرین 

2- از قطب تا قطب 
3- بیابانها 

4- دریاهای کم عمق 
5- دشتهای پهناور 

6- دنیای یخی 
7- غار ها 

8- جنگلهای گرمسیری 
9- جنگلهای موسمی 
10- ژرفای اقیانوس 

11- کوهها 

در این بسته نرم افزاری، آیات مرتبط با فیلمها و تصاویر به صورت مالتی مدیا 
قابل مشاهده می باشد .

قرائت این آیات با صدای 3 قاری بر جس��ته دنیا، اس��تاد المعیقلی،اس��تاد 
شاطری و استاد العفاسی می باشد .

همچنین این بسته نرم افز اری دارای ترجمه گویای فارسی و ترجمه متنی  
زبانهای غیر فارس��ی بوده و اس��تفاده از تفس��یر آیات از دیگر امکانات این 

مجموعه می باشد .
 ازدیگ��ر قابلیته��ای این مجموعه  ن��رم افزاری نفیس می ت��وان به گالری 

تصاویر، بازی جورچین تصاویر وضرب المثل های قرآنی اشاره نمود .
قرائت ترتیل کل قرآن مجید با صدای استاد ماهر بن حمد المعیقلی بصورت 

mp3 در داخل dvd ها تعبیه شده  است . 
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دوره آموزش، ترویج و توسعه فرهنگ 
نماز

• ویژه کارکنان شهرداری تبریز 	

تعداد شرکت کنندگان: 42500 نفر ○

ای��ن دوره به همت س��تاد اقامه نماز ش��هرداری تبری��ز و روابط عمومی، در 
شهرداری مرکز، مناطق 10 گانه، سازمان ها و شرکت های تابعه در طول ماه 

مبارک رمضان برگزار شد.

توزیع بسته  فرهنگ نماز
• ویژه کارکنان شهرداری تبریز 	

تعداد: 42500 نفر ○
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همراهی شهردار تبریز با کاروان پیاده 
راهیان امام خمینی )ره( 

مهندس نوین به همراه جمعی از مدیران شهرداری با عزیمت به شهرستان 
میانه، ضمن همراهی با کاروان پیاده راهیان امام خمینی )ره( اعزامی از تبریز 
به مرقد مطهر بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران با اعضای این کاروان دیدار 

کرد.
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همایش تخصصی فرهنگ کار
چهارمین نمایشگاه و همایش تخصصی فرهنگ کار  با مشارکت شهرداری 
تبری��ز، به م��دت 5 روز از 23 لغایت 27 آبان با 50 غرفه نمایش��گاهی در 
موضوعات مختلف در تاالر اجتماعات و س��الن ورزش��ی شمس تبریزی 

شهرداری برگزار شد.
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فضا سازی و تزئین شهر
انعکاس خدمات شهرداری: 850 مورد

مناسبت های اسالمی: 430 مورد
مناسبت های ملی :360 مورد
آموزش شهروندی: 60 مورد

• تجلیل نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز  از کمیته برتر 	
ستاد دهه فجر

ب��ا حضور نماینده ول��ی فقیه در اس��تان و امام جمعه تبریز، از مس��ووالن 
کمیته های س��تاد دهه فجر انقالب اس��المی اس��تان با اهد ای لوح تقدیر 

تجلیل شد.
در این مراس��م با اهدای ل��وح تقدیر از زحمات ش��هرداری تبریز به عنوان 
مسوول کمیته تزیین و فضاسازی شهری توسط حضرت آیت ا... شبستری 

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز قدردانی شد.

گفتنی اس��ت، در ارزیابی های انجام گرفت��ه از عملکرد کمیته های اجرایی 
ستاد بزرگداشت دهه فجر انقالب اسالمی شهرستان تبریز، کمیته تزیین و 
فضاسازی این ستاد با مدیریت و محوریت شهرداری تبریز به عنوان کمیته 

برتر برگزیده و معرفی شد.
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تصاویر شهدا زینت بخش 
خیابان های شهر

به منظور فضاس��ازی معن��وی و عطرآگین نمودن فضای 
شهر به نام و یاد شهدای هشت سال دفاع مقدس، تصاویر 
4620 ش��هید گرانقدر دوران دفاع مق��دس در خیابان ها و 
معابر ش��هری تبریز توسط شهرداری های مناطق نصب  

شد.
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مشارکت شهرداری تبریز در برگزاری 
نمایشگاه های ایام فاطمیه

در آستانه سالروز شهادت ام ابیها، دخت رسول اکرم )ص(، حضرت فاطمه 
زهرا )س(، شهردار تبریز  از نمایشگاه های " مصحف فاطمه " در منطقه 
جاللیه، " کبوتر خونین بال " در منطقه مفتح و نمایشگاه " فاطمیون " در 

جاده ایل گولی بازدید کرد. 
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• ارتباطات مردمی	

واح��د ارتباطات مردمی که با ه��دف ایجاد و برقراری ارتباط دوس��ویه بین 
مدیران و مسووالن شهرداری تبریز با شهروندان راه اندازی گردیده، وظیفه 
دریافت و ثبت مشکالت، مطالبات و خواسته های شهروندان و انتقال آن به 
مدیران و مسووالن واحدها و بخش های تابعه شهرداری به منظور پی گیری 
و حل این مشکالت را بر عهده دارد و طی سال جاری توانسته است با تنظیم 

روابط دوسویه، به بخش قابل توجهی از مشکالت مردمی رسیدگی نماید.
در کنار فعالیت این واحد، بر اس��اس دس��تور و ابالغ صریح شهردار محترم 
تبریز، مدیران مناطق ده گانه ش��هرداری، معاونین و روس��ای س��ازمان ها 
و ش��رکت های تابع��ه موظف به برگزاری جلس��ات و دیداره��ای عمومی با 
شهروندان در محل شهرداری های مناطق شده اند و شخص مهندس نوین 
شهردار تبریز با حضور سرزده در مناطق و سازمان ها به هنگام برگزاری این 
دیدارها از نزدیك در جریان روند رس��یدگی مدیران شهرداری به مشکالت 

شهروندان قرار می گیرد.
ای��ن در حالی اس��ت که خود ش��هردار تبریز نیز به ط��ور مرتب و هفتگی در 
جلس��ات و دیدارهای عمومی با شهروندان در محالت و مساجد محلی، از 
نزدیك به مشکالت مردم رسیدگی کرده و دستورات الزم را درخصوص رفع 

و حل آن ها صادر می کند.
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• آمار مالقات های مردمی شهردار تبریز و شهرداران مناطق ده گانه	

تعداد مالقات کنندگانعنوان

1802 نفر )بجز دیدار های عمومی مساجد (شهرداری مرکز )شهردار تبریز (1

1422نفرشهرداری منطقه یک2

  806 نفرشهرداری منطقه دو3

1718نفرشهرداری منطقه سه4

1981 نفرشهرداری منطقه چهار5

1229 نفرشهرداری منطقه  پنج6

716 نفرشهرداری منطقه شش7

1211 نفرشهرداری منطقه هفت8

427 نفرشهرداری منطقه هشت9

699 نفرشهرداری منطقه نه10

1826 نفرشهرداری منطقه ده11
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• قدردانی شهردار تبریز از استاد شیدا	

ش��هردار تبریز به رسم قدیم و به منظور ارج نهادن به مقام فرهنگی و ادبی 
مرحوم اس��تاد یحیی شیدا شاعر، نویس��نده و روزنامه نگار فقید تبریزی، با 
حضور در منزل ایش��ان، ضمن عیادت از یک عمر تالش هنری این شاعر 

بزرگ آذربایجانی قدردانی کرد.
مهندس نوین همچنین پس از رحلت استاد شیدا، با حضور در منزل استاد 
ش��یدا، دوش��ادوش هنرمندان، فرهنگیان و اس��اتید و چهره های برجسته 

فرهنگی هنری در مراسم تشییع و تدفین این استاد فقید شرکت کرد.
گفتنی است شهردار تبریز قبل از آن نیز با حضور بر بالین استاد شیدا در منزل 
شخصی وی، ضمن عیادت از این نویسنده کهنه کار تبریزی، از وی دلجویی 
و با اهدای لوح تقدیر، از زحمات چندین دهه استاد شیدا قدردانی کرده بود.  

شهردار تبریز عالوه بر آن در پیامی از شادروان استاد شیدا تحت نام خالصه 
فرهنگ ادب و پیر ادبیات  آذربایجان یاد کرد.

مهندس نوین با ابراز تأس��ف از درگذشت استاد فقید یحیی شیدا، از وی به 
عنوان یکی از قدیمی ترین و باسابقه ترین چهره های فرهنگی و ادبی تبریز 
و آذربایجان یاد کرد و گفت: مرحوم ش��یدا با پش��توانه و تجربه بیش از نیم 
قرن کار فرهنگی، نویسندگی، روزنامه نگاری و شاعری، حق بزرگی بر گردن 
جامعه فرهنگی و هنری تبریز و آذربایجان داش��ت و بی تردید رونق و رشد 
ادبیات این خطه طی دهه های گذشته مرهون تالش ها و قلم فرسایی های 

این استاد فقید است.
شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود همچنین استاد شیدا را از معدود 
یادگاران بزرگانی چون اس��تاد ش��هریار و دیگر چهره های فرهنگی، هنری 
استان دانست و افزود: جای بسی تأسف که فقدان این استاد فرهیخته، به 
جهت تأثیرگذاری مداوم وی در تکوین و رشد ادبیات و معرفی ظرفیت ها و 
قابلیت های فرهنگ��ی ادبی تبریز و آذربایجان، تا دهه های متمادی جبران 
نخواهد شد و جامعه فرهنگی و ادبی استان و تبریز تا سال ها جای خالی این 

چهره فرهیخته را احساس خواهد کرد.
وی در خاتمه پیام خود با تس��لیت مجدد به جامعه فرهنگی ادبی اس��تان به 

خاطر درگذشت این استاد فقید، برای آن مرحوم آرزوی غفران الهی کرد.

• حضور شهردار تبریز در مراسم تششیع مرحوم میرصالح حسینی، 	
شاعر و فضولی شناس برجسته

ش��هردار تبریز با حضور در مراس��م تش��ییع جنازه مرحوم حسینی،  شاعر 
وفضولی ش��ناس برجسته ونامی کش��ور،  فقدان این هنرمند  را ضایعه ای 
جبران ناپذیر برای جامعه فرهنگی هنری استان و کشور دانست و گفت: این 
ش��اعر ومحقق در طول  دوران حیات خود  خدمات ارزنده ای را در عرصه 
ش��عر وادبیات کشورمان  به ثمر رسانده  توانست وباب تازه ای در پژوهش 

ادبی  کشورمان بگشاید.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود  خاطر نش��ان ک��رد:د کتر میرصالح 
حسینی نام آشنایی در ادبیات فارسی و ترکی آذربایجانی بود،که  با نخستین 
ترجمه منظومه »حیدربابا یا س��الم« شاهکار ادبی استاد شهریار به فارسی 

روان و در قالب خود منظومه شناساند.
شهردار تبریز   افزود: حضور استاد در محافل شعر و ادب و توضیح و تفسیر 
آثار فضولی همواره با استقبال هنرمندان، ادبا، شعرا و خوانندگان همراه بوده 
و همین امر سبب گردیده که بسیاری از عالقه مندان، اشعار فضولی و استاد 

را از حفظ می خوانند.
مهندس نوین  در پایان درگذشت این هنرمند فقید را به خانواده وی و جامعه 

فرهنگی هنری استان تسلیت گفت. 
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• معرفی روابط عمومی شهرداری تبریز به عنوان روابط عمومی برتر 	
استان

در نخستین جشنواره روابط عمومی های برتر استان آذربایجان شرقی روابط 
عمومی و بین الملل ش��هرداری تبری��ز در دو بخش اتباطات رس��انه ای و 

شهرداری الکترونیک رتبه برتر را به خود اختصاص داد.
نخستین جشنواره روابط عمومی های برتر استان که همزمان با روز جهانی 
روابط عمومی و ارتباطات از س��وی شورای هماهنگی روابط عمومی های 
اس��تان برگزار گردید روابط عمومی های ادارات سازمانها و نهادهای دولتی 
استان، در هشت محور به رقابت با هم پرداختند که در این میان اداره روابط 
عمومی و بین الملل شهرداری تبریز عنوان برترین روابط عمومی استان در 
بخش ارتباطات رسانه ای و اطالع رسانی و نیز روابط عمومی الکترونیک را 

به خود اختصاص داد.
خاطر نش��ان می ش��ود روابط عمومی شهرداری تبریز در س��ال 88 نیز در 
نخستین جشنواره بین المللی روابط عمومی های کشور عنوان برتر بخش 
اطالع رسانی و ارتباطات رسانه ای، انتشارات و امور بین الملل این جشنواره 

را نیز کسب کرده بود.
گفتنی است لوح تقدیر، تندیس جشنواره و هدایای نفیس از سوی استاندار 
آذربایجان ش��رقی به مهندس عم��ادی مدیر روابط عموم��ی و بین الملل 

شهرداری تبریز اهدا شد.
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