


امضا و مبادله ی قرارداد خواهرخواندگی تبریز و غزه
قرارداد خواهرخواندگی شــهرهای تبریز ایران با غزه فلســطین به امضای 

مهندس نوین و رفیق سالم مكی رسید.
این قرارداد در دیدار امروز صبح شــهرداران شهرهای تبریز و غزه در تاالر 

تبریز عمارت شهرداری امضا و مبادله شد.
موضــوع خواهرخواندگی تبریز بــا غزه به دنبال حمالت وحشــیانه رژیم 
صهیونیستی به این منطقه از سوی شورای اسالمی شهر تبریز مورد تأکید 
و تصویب قرار گرفت و مقدمات خواهرخواندگی تبریز به عنوان نخســتین 
پایتخت جهان تشیع و شــهر غزه به عنوان نماد مقاومت و ایثار و پایداری 
همزمان با جنگ دوم غزه با اسرائیل در سال گذشته در دستور کار قرار گرفت.

قــرارداد خواهرخواندگی تبریــز با غزه در نهایت پــس از طی مراحل الزم 
دیپلماتیک امروز به امضای شــهردار تبریز و رفیق سالم مكی شهردار غزه 

رسید.
تالش برای تبادل اطالعات، تجربیات و ســایر همكاری ها در حوزه های 
عمرانی، شهرسازی، حمل و نقل، توسعه شهری، خدمات شهری، خدمات 
فنی و مهندســی، تأسیسات و فضای ســبز، مرمت و حفظ آثار تاریخی و 
میراث فرهنگی، مبادله هیئت های کارشناســی، توســعه زیرساخت های 
گردشگری دوجانبه و تبادل گردشگر، گسترش مناسبات فرهنگی و ورزشی، 
همكاری های سرمایه گذاری، توسعه روابط اقتصادی، برپایی نمایشگاه ها و 
هفته های فرهنگی و مشارکت در بازسازی غزه از جمله مفاد مورد تفاهم در 

قرارداد خواهرخواندگی تبریز با غزه به شمار می رود.

گزارششهر5/روابطعمومیوبینالملل
8



گزارششهر5/روابطعمومیوبینالملل
9



دیدار نمایندگان تشکل های مردمی ژاپن با 
شهردار تبریز

 با هدف بررســی راه کارهای توســعه روابط دوجانبه در حوزه گردشگری و 
نیز همكاری های فنی و علمی در بخش بهســازی و نوسازی اماکن و آثار 
تاریخی فرهنگی ، مسووالن و نمایندگان تشكل های مردمی کشور ژاپن با 

مهندس نوین شهردار تبریز دیدار و گفت و گو کردند.
 در این دیدار که در عمارت تاریخی شــهرداری برگزار گردید مهندس نوین 
طی سخنانی از تبریز به عنوان قطب مهم گردشگری کشور یاد و خاطرنشان 
کرد: تبریز با قدمت 4 هزار ساله در تاریخ ، از قدیم االیام به عنوان شاهراه 
ارتباطــی ایــران و اروپا و نیز آســیای میانه و قفقاز مطرح بــوده و یكی از 
شــهرهای استراتژیک راه ابریشم به شمار می رود و در حال حاضر با بهره 
مندی از موقعیت خاص اقتصادی ، تجاری و صنعتی از یک سو و موقعیت 
ویژه تاریخی ، فرهنگی و گردشگری ، همچنان ایفاگر نقش مهم خود در 
منطقه به عنوان یكی از شهرهای هدف گردشگری و تاریخی که مورد توجه 

سازمان ملل متحد نیز می باشد مشغول است.
تونی تاکاشی نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور در تبریز و قدردانی 
از میهمان نوازی شهردار این شهر از آماگی کامل خود و تشكل های مردمی 

کشورش برای توسعه روابط و همكاری ها خبر داد.
وی گفت: شناخت مردم کشور ما از ایران تنها محدود به اخبار و اطالعاتی 
است که بیشتر در فضای سیاسی جهان منتشر می شود در حالی که بدون 
حضور در ایران و مطالعه و بررسی جایگاه و هویت تاریخی آن امكان شناخت 

واقع بینانه و عادالنه این کشور بزرگ و تمدن ساز ممكن نخواهد شد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با تأکید بر اهمیت تاریخی تبریز در 
جهان افزود: در وصف جایگاه و اهمیت تبریز در جهان همین بس که این 
شــهر مورد توجه یونسكو است و ما تالش خواهیم کرد با مطالعه دقیق تر 
تاریخ و فرهنگ این منطقه از ایران زمینه را برای معرفی بهتر و کامل تر آن 

به شهروندان ژاپنی عالقمند به حضور در این شهر تاریخی فرهم نمائیم.
در پایان این دیدار تونی تاکاشی و هیأت همراه به اتفاق شهردار تبریز از موزه 

تاریخ شهر و شهرداری بازدید کردند.
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دیدار اعضای اولین کاروان فرهنگی هنری کشور 
چین با شهردار تبریز

 اعضای نخســتین کاروان فرهنگی ، هنری و گردشگری کشور چین که با 
هدف آشــنایی با تاریخ و فرهنگ غنی تبریز و آذربایجان به این شهر سفر 
کرده انــد در بدو ورود به تبریز با مهندس نوین شــهردار این شــهر دیدار و 

گفت و گو کردند.
 در ایــن دیدار که در تاالر تبریز عمارت شــهرداری و با حضــور 30 نفر از 
چهره هــای فرهنگی ، هنری ، روزنامه نگاران و گردشــگران چینی برگزار 
گردید ، مهندس نوین طی ســخنانی با اشــاره به خواهرخواندگی تبریز با 
برخی شهرهای کشور چین اشــاره و تصریح کرد: تبریز با دو شهر ووهان 
و شین یانگ کشور چین قرارداد خواهرخواندگی دارد و در واقع شما اعضای 

کاروان فرهنگی گردشگری چین به شهر و کشور خود قدم گذاشته اید.
شــهردار تبریز ابراز امیدواری کرد اعضای این کاروان فرهنگی گردشگری 
ضمن بازدید از آثار و اماتكن تاریخی و گردشگری تبریز و آشنایی با آداب ، 
رسوم ، فرهنگ و تاریخ تبریز ، سفیران فرهنگی و معرفان خوبی برای این 

شهر در کشور چین باشند.
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روابط عمومی شهرداری تبریز ، روابط عمومی برتر 
کشور شد

 در نخستین همایش و نمایشگاه روابط عمومی و مدیریت شهری کشور ، 
اداره روابط عمومی و بین الملل شهرداری تبریز با کسب دو عنوان برتر این 

جشنواره ، افتخاری دیگر برای مدیریت شهری و شهر تبریز کسب کرد .
 در این رویداد علمی تخصصی که از 27 تا 30 فروردین ماه در شهر مشهد 
مقدس و با حضور شهرداران شهرهای ایران اسالمی و مدیران ، کارشناسان 
و متخصصان روابط عمومی های شــهرداری های سراســر کشور برگزار 
گردید ، روابط عمومی و بین الملل شــهرداری تبریز با کسب عناوین برتر 
این جشنواره در بخش های برترین غرفه و کارشناس برتر ارتباطی کشور به 

عنوان روابط عمومی برتر مدیریت شهری کشور برگزیده شد .
 در آئین اختتامیه این رویداد علمی که با حضور مهندس نوین شهردار تبریز به 
عنوان میهمان و سخنران ویژه برگزار گردید ، تندیس ، یادمان و لوح تقدیر 
نخســتین همایش علمی و نمایشگاه تخصصی روابط عمومی و مدیریت 

شهری کشور به روابط عمومی و بین الملل شهرداری تبریز اهداء شد 
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دوچرخه سوار تبریزی االصل حامی محیط زیست که با شعار » آب پاك ، خاك 
پاك و انسان سالم« مسیر دو هزار کیلومتری شهرستان بافت کرمان تا تبریز 
را باهدف  ترویج و اشاعه فرهنگ صیانت از محیط زیست و نهادینه سازی 
تفكر حفظ و نگهداری این میراث طبیعی برای نســل های آتی، رکاب زده 

است ، پس از ورود به تبریز ، با مهندس نوین شهردار این شهر دیدار کرد.
مهندس نوین در این دیدار با اهدای لوح تقدیر به ایرج روغن چی از زحمات 

وی قدردانی کرد 

دیدار دوچرخه سوار حامی محیط زیست با شهردار تبریز
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مدیران و کارکنان خدوم شهرداری تبریز ، مناطق ده گانه و سازمان های تابعه 
با حضور چشــمگیر و پرشور خود در  راهپیمایی روز قدس امسال، در صف 
نخست انزجار از رژیم غاصب صهیونیستی، فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ 

بر آمریكا سر دادند.
در آخرین جمعه ماه مبارك رمضان که به فرمان امام راحل همه ساله به نام و 
یاد ملت مظلوم و مقاوم فلسطین ، روز قدس نام گذاری شده است ، مدیران 
، معاونان ، کارکنان و کارگران خدوم شاغل در شهرداری تبریز و مناطق  و 
ســازمان های تابعه ، هم گام با مردم روزه دار و مسلمان تبریز ضمن حضور 
و شــرکت موثر در راهپیمایی این روز ، فریاد انزجار ، خشم و نفرت خود را 
از اقدامات ددمنشــانه و ضالمانه رژیم اشغالگر صهیونیستی و سردمداران 
و حامیان خونخوار آن ســر دادند و بــر آرمان های نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران ، امام راحل و مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت و دفاع تمام 

قد و همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین ، لبنان و غزه تأکید کردند.
در راهپیمایی روز قدس امسال مدیران و کارکنان شهرداری تبریز در اقدام 
و حرکتی متعهدانه ، در کنار مهندس نوین شــهردار این شهر مسیر میدان 
ســاعت تا مصلی حضرت امام خمینی )ره( را با ســردادن شعارهای ضد 
استعماری و ضد استكباری همچون مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریكا طی 

کردند.

مدیران و کارکنان شهرداری در صف نخست 
راهپیمایی روز قدس
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بازدید های دوره ای برای ارزیابی عملکرد

با هدف بررسی و ارزیابی اقدامات و فعالیت ها ، نشست های مشترك شهردار 
تبریز ، معاونین و مدیران ستادی شهرداری در مناطق و سازمان های تابعه 

این مجموعه در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.
ارزیابی و بررسی عملكردهای عمرانی ، خدماتی ، فرهنگی و سرمایه گذاری 
مناطق و ســازمان ها ، گزارش گیری از آخرین وضعیــت اجرای طرح ها و 
پروژه های عمرانی ، آخرین وضعیت اجرای بودجه و میزان تحقق یا عدم 
تحقق آن ، بررســی میزان رضایتمندی مردم از مناطق و نیز رسیدگی به 
مشكالت و چالش های پیش روی شهرداری از اصلی ترین اهداف برگزاری 
این نشست های دوره ای بود که از ابتدای تیرماه 92 و با حضور مهندس نوین 
شهردار تبریز ، معاونین و مدیران ستادی وی ، در هریك از مناطق ده گانه ، 
معاونت ها و سازمان های تابعه شهرداری آغاز گردید و به مدت یك ماه ادامه 

یافت.
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بازدید شهردار تربیز از پروژه ی مرکز هامیش های 

بین املللی تربیز

این پروژه با زیربنای ۷۰۰۰ هزار مرت مربع و با هزینه ی 
بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در حال اجراست.
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انقالب عمرانی با 150 کیلومتر مسیرگشایی 

طی هشــت سال گذشته بالغ بر 150 کیلومتر پروژه مسیرگشایی و تعریض 
معابر در مناطق مختلف شهری تبریز توسط شهرداری به مرحله اجرا و بهره 
برداری رسیده است ، این حجم از طرح های مسیرگشایی زمینه ساز تحقق 

بخش قابل توجهی از اهداف توسعه و نیز انقالب عمرانی در تبریزاست.
تحقــق اجرای تعداد قابل توجهی از طرح ها و پروژه های مسیرگشــایی ، 
تعریض معابر و احداث خیابان های جدید به عنوان آرمان 40 ساله مردم را از 
جمله موفقیت های غیرقابل کتمان مدیریت شهری تبریز است به طوری که  
تنها در حوزه مسیرگشایی و طی هشت سال اخیر 120 پروژه مسیرگشایی ، 
تعریض و احداث خیابان در سطح مناطق مختلف تبریز  به مرحله اجرا رسیده 

که مجموع طول این طرح ها بالغ بر 150 کیلومتر بوده است.
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توجه به اصول شهرسازی ، زیربنای تبدیل تبریز 
به شهر مدرن 

تبدیل شــدن تبریز به شهر مدرن طی ســال های اخیر را محصول توجه 
جدی مدیریت شهری به استقرار و تقویت زیرساخت های علمی و اصولی 

شهرسازی و معماری شهری است.
 کسب رتبه دوم کشوری در رعایت مقررات و ضوابط ملی ساختمان توسط 
شــهرداری تبریز ســندی متقن بر موفقیت طرح های فنــی و علمی این 
مجموعه در حوزه شهرسازی و معماری است. در کنار کسب این موفقیت، 
تهیه، تدوین ، ابالغ و آغاز مراحل اجرایی طرح تفضیلی به عنوان نقشــه 
راه توسعه آینده شهری تبریز بعد از 30 سال از دیگر موفقیت ها و افتخارات 
شهرداری تبریز در این حوزه به شمار می رود که در زمان مدیریت فعلی این 
مجموعه و با تالش معاونت شهرسازی و معماری و کارشناسان این معاونت 

محقق گردید.
افزایش تعداد مناطق شهرداری از 8 منطقه به 10 منطقه را از دیگر اقدامات 
موفق مدیریت شــهری تبریز اعالم و خاطرنشان کرد: این در حالی است 
که مجوز افزایش مناطق شــهرداری تبریز تا 12 منطقه نیز صادر شده که 
این افزایش در آینده و با توجه به مقتضیات مدیریتی در حوزه شهرسازی و 

خدمات رسانی انجام خواهد گرفت.
ارتقای ساختار و سازمان شهرداری ، اجرای طرح های موضعی در محالت 
شــهری، حاکمیت مدیریت علمی در حوزه شهرسازی ، تهیه طرح جامع 
راهبردی شهر ، تهیه طرح مجموعه شهری تبریز ، جلوگیری از گسترش 
صنایــع آالینده در حریم شــهری تبریــز ، انجام مطالعــات پهنه بندی و 
ریزپهنه بندی، شناســایی مناطق پرخطر شــهر در مواقع زلزله و بحران ، 
ایجاد دبیرخانه دائمی ستاد ساماندهی سكونتگاه های غیررسمی ، انتشار سه 
هزار میلیارد ریال اوراق مشــارکت برای اجرای طرح های عمرانی در بافت 
فرســوده شــهری ، اجرای طرح های کالن در بافت های فرسوده شهری 
نظیر آیســان ، عتیق ، میارمیار ، گلستان ، شریعتی ، الله پارك ، تملك و 
احداث ایستگاه های قطارشهری ، اقدامات کالن در حوزه بافت های فرسوده 

شهری از طریق اعطای تسهیالت و تخفیفات ویژه ، اجرای کامل شیوه نامه 
ماده 33 و تعامل مثبت با سازمان نظام مهندسی ، صدور میانگین ساالنه 
3/5 میلیون فقره پروانه ساختمانی و در مجموع 30 هزار پروانه ساختمانی 
طی 8 سال ، آماده سازی و آغاز مراحل اجرای شهرك خاوران بعد از 20 سال 
، تحقق آرزوی انتقال پادگان و زندان تبریز به خارج از شهر ، مداخله موثر در 
احیای بافت های فرسوده با مشارکت مردم و شهرداری به میزان 250 هكتار 
، جلوگیری از توســعه و رشد ناموزون شهری ، ابالغ آئین نامه مخصوص 
نماسازی در حریم تاریخی فرهنگی ، انجام مطالعات باروی قدیم و عناصر 
دروازه ای تبریز ، برخورد جدی با زمین خواری ، توقف و ممنوعیت فروش 
پارکینگ و الزام ساخت و ساز کنندگان به رعایت این قانون ، اجرای 120 طرح 
مسیرگشایی ، اجرای طرح های مناسب سازی محیط شهری برای معلولین 
، راه اندازی دفاتر خدمات شهرداری ، و طراحی و استقرار سیستم و نرم  افزار 
یكپارچه خدمات شهرسازی در مناطق از مهم ترین اقدامات شهرداری تبریز 
طی سال های اخیر در حوزه شهرسازی بوده است که این اقدامات زمینه ساز 

تبدیل تبریز به مدرن ترین شهر ایران شده است. 
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تبریز تمیز ، پاك و سبز نتیجه خدمات شهرداری 

تبریز پاك، تمیز و ســبز نتیجه تالش ها و اقدامات شــهرداری است. این 
مجموعه به عنوان حامی عملی صیانت از محیط زیست انسانی و طبیعی با 
اجرای طرح های توسعه فضای سبز شهری به عنوان  احیاگر باغ شهر قدیم 

تبریز ایفای نقش کرده است.
اجرای طرح ساماندهی مهرانه رود در سال 85 و تبدیل مسیر 18 کیلومتری 
این رودخانه درون شهری از یك تهدید زیست محیطی به فرصت گردشگری 
و رفاهــی تفریحی،  نمونه بارز اقدامات عملی مدیریت شــهری در حوزه 
مسایل زیست محیطی است.  مدیریت شهری تبریز پس از گذشت 72 سال  
از  احداث  مسیل  مهرانه رود  توسط  حاج ارفع الملك جلیلی ،  شهردار وقت 
تبریز  در سال 1313،  در شرایطی تصمیم به ساماندهی و احیای آن گرفت 
که به دلیل وضعیت اســف بار داخل مهرانه رود و تبدیل آن به مأمنی برای 
حیوانات و جانوران موذی و فاضالب های شهری و زباله دانی ، این مسیر به 
یك تهدید زیست محیطی برای شهر تبریز و شهروندان آن تبدیل شده بود.

شهرداری تبریز در سال 85 با صرف اعتباری بالغ بر 300 میلیارد ریال موفق 
به ساماندهی و احیای بستر این رودخانه و تبدیل آن به یكی از جاذبه های 
رفاهی ، تفریحی و گردشــگری شهری تبریز شد ، با این حال و علی رغم 
وعده دولتمردان مبنی تأمین اعتبارات مورد نیاز برای انتقال آب از سد شهید 
مدنی و آبدار کردن بستر این رودخانه ، تاکنون این آرمان مردم شهر تبریز و 
البته وعده مسووالن دولتی جامه عمل نپوشیده و طرح آبدارکردن مهرانه رود 

در حد شعار باقی  مانده است.
احداث مرکز دفن بهداشتی و مهندسی زباله های تبریز ، احداث تصفیه خانه 
شیرابه زباله های شهری ، اجرای طرح مكانیزاسیون جمع آوری و دفع زباله 
، احداث کارخانه تولید کمپوست ، احداث کارخانه بازیافت و تبدیل مواد زاید 
شهری ، اجرای طرح تفكیك از مبدأ زباله ، نصب انبوه باکس های زباله در 
سطح شهر ، ساماندهی و ایجاد نخاله گاه  های شهری و برخورد با متخلفان ، 
انتقال کشتارگاه قدیم تبریز به خارج از شهر و حل بزرگ ترین معضل زیست 
محیطی 50 ســال اخیر شــهروندان ، اجرای طرح های فصلی و دوره ای 

مبــارزه با حیوانات موذی نظیر موش ها و ســگ های ولگرد و احداث 100 
باب سرویس بهداشتی در مناطق شهری تبریز از مهم ترین و شاخص ترین 
اقدامات ماندگار شهرداری تبریز در حوزه صیانت و حفاظت از محیط زیست 
انسانی و طبیعی طی سال های اخیر به شمار می رود که کتمان هیچ یك از این 

اقدامات ممكن نیست.
خوشبختانه شهرداری تبریز طی این سال ها به شكلی عملی و موثر در این 
حوزه گام برداشته و نتیجه اقدامات این مجموعه در این بخش در جای جای 

شهر ملموس و مشهود است.
افزایش ســرانه فضای سبز شــهری تبریز از 8 مترمربع در سال 84 به 17 
متر در وضعیت موجود ، برگ زرین دیگری از کارنامه درخشــان مجموعه 
مدیریت شهری طی 8 سال گذشته به شمار می رود که این سطح از افزایش 

در قالب اجرای طرح های متعدد محقق شده است.
احداث 120 پارك و بوستان محله ای ، کاشت ساالنه میلوین ها اصله درخت 
و نهال در فضاهای خالی شهر ، توسعه و ساماندهی پارك ها و مجموعه های 
تفرجگاهی منطقــه ای نظیر ایل گلی ، ایل باغی ، پــارك دوهزار هكتاری 
عباس میرزا ، جنگل کاری 400 هكتاری ارتفاعات عون بن علی ، پارك صائب 
تبریزی ، پارك شــمس تبریزی ، پارك ولی عصر ، پارك بزرگ ، احداث 10 
پارك مسافر ، احداث 8 پارك تخصصی و ویژه برای بانوان ، ایجاد کمربندی 
سبز در حاشیه اتوبان های پاسداران و شهید کسایی ، ایجاد و توسعه پارك 
بزرگ ارم ، توســعه پارك باغمیشه ، اجرای طرح جنگل کاری آرپادره سی ، 
احداث 10 گلخانه صنعتی ، ایجاد 8 نهالســتان ، اجرای طرح جنگل کاری 
در 30 هكتار از اراضی خاوران ، تملك و صیانت از باغات رواســان و الله از 
مهم ترین اقدامات و شاخص های عملكردی شهرداری در حوزه فضای سبز 
به شــمار می رود که این اقدامات سبب شده اند آرمان احیای باغ شهر قدیم 

تبریز محقق شود.
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تبریز سالم ، هدیه خدمات 8 ساله شهرداری  
خدمات و اقدامات زیربنایی و اثربخش شهرداری در حوزه تنظیف و تأمین 
زیرســاخت های این بخش ، تبریز را به سالم ترین و پاک ترین شهر ایران 

طی سال های اخیر تبدیل کرده است.
27 شــرکت مختلف خدماتی و اجرایی طرف قرارداد با شــهرداری وظیفه 
تنظیف و ارایه خدمات متنوع شهری در این بخش را بر عهده دارند و ساالنه 
بالــغ بر 380 میلیارد ریال از اعتبار این مجموعه صرف خدمات شــهری و 

اجرایی می شود.
پوشــش 10 درصدی کل مساحت تبریز به فضای ســبز شهری ، اجرای 
780 هكتــار آبیاری قطره ای ، احداث مرکز دفن بهداشــتی و مهندســی 
زباله های تبریز ، احداث تصفیه خانه شیرابه زباله های شهری ، اجرای طرح 
مكانیزاسیون جمع آوری و دفع زباله ، احداث کارخانه تولید کمپوست ، احداث 
کارخانه بازیافت و تبدیل مواد زاید شهری ، اجرای طرح تفكیك از مبدأ زباله ، 
نصب انبوه باکس های زباله در سطح شهر ، ساماندهی و ایجاد نخاله گاه  های 
شــهری و برخورد با متخلفان ، اجرای طرح های فصلی و دوره ای مبارزه با 
حیوانات موذی نظیر موش ها و سگ های ولگرد از مهم ترین و شاخص ترین 
اقدامات ماندگار شهرداری تبریز در حوزه خدمات شهری طی این سال ها به 

شمار می رود.
افزایش ســرانه فضای سبز شــهری تبریز از 8 مترمربع در سال 84 به 17 
متر در وضعیت موجود ، برگ زرین دیگری از کارنامه درخشــان مجموعه 
مدیریت شهری طی 8 سال گذشته به شمار می رود که این سطح از افزایش 

در قالب اجرای طرح های متعدد محقق شده است.
مهنــدس نوین همچنیــن در ادامه موفقیت در خریــد اراضی جدید برای 
آرامســتان های ، تقویت سامانه 137 خدمات شــهری ، احداث 8 بازارچه 
محلــه ای با 77 غرفه ، جمع آوری یک هزار دســتگاه وانــت دوره گرد از 
سطح شهر ، ساماندهی بازارچه های موجود ، راه اندازی 25 خانه بهداشت 
کارگری و طب کار ، ایجاد شهرک ویژه برای انتقال مشاغل مزاحم ، نوسازی 
کیوســک های مطبوعاتی و افزایش آن ها بــه 150 دکه ، تربیت و آوزش 
ضابطین قضایی در حوزه مدیریت پسماند ، مبارز موثر با سد معبر ، ایجاد 
همه ساله چادرهای عرضه میوه شب عید ، مشارکت در امدادرسانی به زلزله 
زدگان و جنگلكاری انبوه در محل زباله گاه قدیم تبریز از دیگر اقدامات موثر 

شهرداری تبریز در حوزه خدمات شهری طی سال های اخیراست.
در سایه این حجم از برنامه ریزی و اقدامات مدیریت شهری ، امروز دیگر 
زباله و موضوع پسماندهای شهری از تهدیدی جدی به فرصتی برای تبریز 
تبدیل شده و شهروندان با چالش زباله و مشكالت زیست محیطی ناشی از 
آن مواجه نیستند و تبریز به عنوان سالم ترین شهر ایران به انتخاب نهادها 
و موسسات جهانی و داخلی ، مدال تمیزترین و پاک ترین شهر کشور را به 

سینه زده است.
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شهرداری ، پیش قراول توسعه زیرساخت های 
فرهنگی 

شــهرداری تبریز طی ســال های اخیر گام های موثری در حوزه فرهنگی 
برداشته است به طوری که می توان  این مجموعه را جورکش دیگر متولیان 

مسایل فرهنگی و هنری دانست.
دوران فعلــی مدیریت شــهری تبریز به جهت حجم بــاالی فعالیت ها و 
خدمات فرهنگی ، اجتماعی و هنری ارایه شده از سوی شهرداری و جلب 
رضایتمندی حداکثری مردم به جهت پاســخگویی شهرداری به مطالبات 
فرهنگی اجتماعی آنان طالیی ترین دوران مدیریت شهری تبریز به شمار 
می رود و شهرداری به عنوان یك نهاد اجتماعی طی سال های اخیر توانسته 
اســت عالوه بر پاســخگویی به حجم باالیی از مطالبات فرهنگی هنری 

شهروندان ، در راستای اعتالی فرهنگی تبریز گام های موثری بردارد.
گزارش فرهنگی شهرداری و فهرست اقدامات و برنامه های فرهنگی اجرا 
شده از سوی شهرداری نیازمند بررسی و مطالعه دقیق کارشناسان اهل فن 
اســت تا معلوم شود شهرداری تبریز در قیاس با متولیان و نهادهای اصلی 

مسوول فرهنگ و هنر در این شهر چه اقدامات ماندگاری انجام داده است.
راه اندازی نخســتین موزه شــهر و شــهرداری کشــور در عمارت تاریخی 
شــهرداری با ده ها تاالر تخصصی ،  احداث 8 فرهنگسرای ویژه بانوان ، 
احداث 40 باب کتابخانه و قرائتخانه ، احداث حسینیه اعظم شهدا در وادی 
رحمت ، احداث یادمان شــهدای گمنام در ارتفاعات عون بن علی ، احداث 
5 تاالر و ســالن ازدواج آسان جوانان ، توسعه و تجهیز 50 نمازخانه  پارك ها 
و بوســتان های محلی ، کمك به بازسازی و نوسازی مســاجد ، برگزاری 
ساالنه جشنواره تابستانی طی شش دوره ، برگزاری دو دوره آئین تجلیل از 
زنده نامان ، برگزاری یادواره  بزرگ شهدای گرانقدر تبریز ، تجلیل و پاسداشت 
مفاخر و مشاهیر شهر ، احداث مرکز بازپروری معتادین ، احداث بوستان های 
قرآن و نهج البالغه ، نصب تصاویر شهدای جنگ تحمیلی ، نصب تندیس 
سرداران شهید آذربایجان و احداث سقاخانه به نام شهدا از مهم ترین اقدامات 

فرهنگی اجتماعی شهرداری تبریز در سال های اخیر بوده است.
احداث فرهنگســرای بزرگ الغدیــر به عنوان بزرگ ترین فرهنگســرای 
شــمالغرب کشــور ، دو دوره برگزاری آیئن تجلیل از پیرغالمان اهل بیت 
عصمــت و طهــارت ، راه اندازی نخســتین عكس موزه شــهدا در تبریز 

، آغــاز مراحل احداث پارك موزه دفاع مقدس ، تملك ، خرید و بازســازی 
خانه هــای تاریخی و قدیمی نظیر خانه علی مســیو ، ختایی ها ، نیكدل ، 
آیت اللـه بنی فضل ، ستارخان ، تملك اراضی و امالك اطراف ارک علیشاه 
و برنامه ریــزی برای اجرای طرح پارك محدوده ارگ ، مرمت و بازســازی 
مقبره دوکمال ، ساماندهی و آزادسازی محدوده اطراف مسجد کبود ، احیای 
باروی قدیم تبریز ، آغاز احیای دروازه های قدیم نه گانه تبریز ، اجرای طرح 
مسقف سازی مزار شهدا ، ایجاد پارك مینیاتبریز ، راه اندازی استودیو شهر 
، خبرگزاری شــهریار ، برنامه تلویزیونی گلشهر ، تلویزیون کابلی ، ایجاد 
50 سایت اطالع رسانی عملكردی در مناطق و سازمان های تابعه ، انتشار 
5 دوره کتاب عملكردی گزارش شــهر ، احداث یادمان شــمس تبریزی ، 
احداث تاالرهای عمومی و اجتماعات اندیشــه ، شمس ، تبریز ، الغدیر و 
ساختمان جدید شــهرداری با  مجموع ظرفیت 2500 صندلی ، طراحی و 
نصــب المان و تندیس 76 تن از مفاخر و بزرگان تاریخ تبریز ، اجرای طرح 
تابلوهای موزائیك سنگ مفاخر در پارك مفاخر ، برگزاری جشنواره موسیقی 
عاشیقی ، برگزاری جشنواره عكس فیروزه ، نقاشی مكتب تبریز ، برگزاری 
کنگره های بزرگداشت چهره هایی چون شهریار ، پروین اعتصامی ، مولوی 
و دیگر مفاخر فرهنگی ادبی ، راه اندازی خانه های تخصصی فرهنگ و هنر ، 
برگزاری چهارمین دوره مسابقات قرآن دانشجویان مسلمان جهان در تبریز 
، راه اندازی و احداث 12 خانه فرهنگ ، برگزاری جشن های یكصدمین سال 
تأسیس بلدیه ، مشارکت در برنامه های خیریه و عام المنفعه شهر ، برگزاری 
هفته های فرهنگی متعدد در داخل و خارج کشور نظیر تهران ، طرابوزان ، 
ریزه ، گریســون و استانبول ترکیه ، خجند تاجیكستان و قازان و طراحی و 
اهدای نشان تبریز به چهره های ماندگار معاصر از دیگر برنامه ها و اقدامات 
ماندگار مدیریت فعلی شهرداری تبریز طی سال های گذشته به شمار می روند 
که با قاطعیت می توان گفت این اقدامات بسیار باالتر و بیشتر از فعالیت های 

نهادها و دستگاه های اصلی فرهنگی شهر می باشند.
این حجم از خدمات فرهنگی هنری بدون حمایت و پشتیبانی مالی دولت 
و دیگر نهادهای مســوول به تنهایی از سوی شهرداری تبریز اجرا گردیده 

است. 
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دستیابی به حمل و نقل جوان و مدیریت هوشمند 
ترافیك 

ساالنه بخش قابل توجهی از اعتبارات عمرانی و اجرایی شهرداری در حوزه 
حمل و نقل درون شــهری و اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی خدماتی 
مرتبط با آن هزینه می شود که در سایه اقدامات موثر شهرداری ، تحوالت 
چشمگیر و مشــهودی در بخش حمل و نقل و ترافیك درون شهری تبریز 

ایجاد شده است.
توجه جدی به حل مشكالت و چالش های حمل و نقل درون شهری تبریز 
و توســعه ، تجهیز و تقویت این بخش را از اصلی ترین اولویت های کاری 
شــهرداری طی سال های گذشــته بود.  روزانه به طور میانگین بالغ بر دو 
میلیون و 600 هزار سفر درون شهری در تبریز اتفاق می افتد که 25 درصد 
از این سفرها با تاکسی ، 35 درصد با اتوبوس و مابقی به وسیله خودروهای 
شخصی شــهروندان انجام می گیرد و  امید است با راه اندازی مترو ، سهم 
جابجایی سفرهای درون شهری از 60 درصد فعلی به بیش از این نیز افزایش 

یابد.
خرید 920 دستگاه اتوبوس جدید و افزایش ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی ، تهیه 
و ابــالغ طرح جامع ترافیك تبریز با افق تبریز 1405 ، ایجاد پارکینگ های 
عمومی جدید با ظرفیت جدید 24 هزار دستگاه خودرو با 800 میلیارد ریال 
اعتبار ، خرید اتوبوس های گازســوز با هدف کاهش آلودگی هوای تبریز ، 
ایجاد 21 ایستگاه و جایگاه سوخت سی.ان.جی ، راه اندازی 5 مرکز معاینه 
فنی خودرو ، افزایش ظریب پوشش بخش خصوصی در اتوبوسرانی از 10 
درصد ســال 84 تا سقف 68 درصد در سال 92 ، توسعه 5 برابری امكانات 
مرکز کنترل ترافیك ، افزایش تعداد دوربین های کنترل ترافیك در تقاطع ها و 
چهارراه های اصلی شهر از 5 مورد به 120 مورد ، آغاز مراحل اجرایی طرح 
توســعه ترمینال مرکزی تبریز بعد از 17 ســال بالتكلیفی ، احداث 12 پل 
عابرپیاده پله برقی ، ایجاد 96 پل عابرگذر عادی ، راه اندازی خطوط بی.آر.

تی در دو مســیر شمال به جنوب و غرب به شرق ، راه اندازی 250 دستگاه 
پارکومتر هوشــمند در فاز اول ، اجرای طرح تاکسیمتر بر روی تاکسی ها ، 
ایجــاد 10 کیلومتر باند دوچرخه ، اجرای طرح های مناسب ســازی محیط 
برای معلولین ، راه اندازی 12 خط تندرو ، جوان ســازی ناوگان تاکسیرانی ، 

آماده ســازی 8 کیلومتر اول خط یك مترو با وجود عدم تحویل واگن ، آغاز 
مراحل اجرایی خط دوم علی رغم عدم تحقق و تخصیص اعتبارات مصوب 
ســفر ریاست جمهوری ، استقرار ســامانه کارت بلیط اتوبوسرانی ، اجرای 
طرح های کالن اصالح هندســی ، خرید و نصب تجهیزات جدید و مدرن 
راهنمایی و رانندگی ، راه اندازی سامانه ردیاب اتوبوسرانی ، استقرار مدیریت 
هوشمند ترافیك ، نصب 170 مورد سایه بان در ایستگاه های اتوبوس ، ایجاد 
67 خط جدید اتوبوسرانی ، نصب تابلوهای ترافیكی وی.ام.اس ، احداث 
پارك های ویژه آموزش ترافیك و استفاده از فن آوری های آی.تی در مدیریت 
حمل و نقل و ترافیك از مهم ترین اقدامات شــهرداری در این بخش بوده 

است.
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حاکمیت مدیریت علمی و بابرنامه در شهرداری 

حاکمیت و اســتقرار مدیریت علمی و با برنامه ، شــاخص اصلی خدمات 
و اقدامات مدیریت شهری و اســاس اجرای طرح های عمرانی و خدمات 

رسانی به مردم در دوران فعلی بوده است.
بزرگ ترین گام در دســتیابی به اهداف مورد نظــر در حوزه برنامه ریزی و 
مدیریت شهری طی سال های اخیر ، تهیه ، تدوین و تصویب نهایی ساختار 
اداری و سازمانی شهرداری تبریز بود که خوشبختانه با اجرای آن بسیاری از 
مشــكالت و چالش های قبلی مرتفع گردیده و امروز با تعیین و مشخص 
شدن پست های سازمانی و طبقه بندی مشاغل در مجموعه شهرداری ، 
عدالت به شــكل عملی در مورد کارکنان و حقوق و مزایای آن و نیز مدارج 

ترقی آنان رعایت می شود.
 تهیه ، تصویب و اجرای دو برنامه 5 ســاله توسعه برای شهر و شهرداری 
تبریز را از دیگر اقدامات اساسی شهرداری برای تحقق مدیریت برنامه محور 
در این مجموعه است . برنامه 5 ساله تبریز 90 که با موفقیت اجرا و به اتمام 
رســید ، اساس توسعه جهشی تبریز بود و در حال حاضر نیز برنامه 5 ساله 
تبریز 95 ، با چشم انداز تداوم روند توسعه شهری تبریز دنباله رو برنامه قبلی 

است.
جذب و به کارگیری 400 نیروز متخصص و کارآمد با هدف ارتقای ســطح 
دانش بدنه شــهرداری ، راه اندازی بانک شــهر به عنوان پشتوانه مالی و 
اعتباری شهرداری ، ایجاد و تقویت مرکز پژوهش های شورا و شهرداری ، 
خرید مجموعه رفاهی ، اقامتی اختصاصی برای شهرداری در مشهد مقدس 
به نام هتل تماشــا برای کارکنان و مدیــران ، حمایت از فعاالن و نخبگان 
علمی شهر با تأسیس و راه اندازی تیم علمی شهرداری مرکب از نخبگان 
، مبتكران و مخترعان جوان اســتان ، راه اندازی دیتاســنتر شهرداری به 
عنوان مرکز ذخیره اطالعات و داده های آماری شهر و شهرداری ، اجرای 
ســه مرحله طرح ملی شهوند الكترونیک و پوشش 500 نفری شهروندان 
تبریزی در دوره های آموزشی تخصصی ، به روز رسانی حسابرسی ساالنه 
شــهرداری ، ایجاد و تقویت سازمان سرمایه گذاری شهرداری و تبدیل آن 
به دبیرخانه دائمی کشوری و کسب رتبه برتر کشور در جذب سرمایه گذاری 
های بخش خصوصی ، کاهش محسوس و ساالنه هزینه های جاری و در 
مقابل ، افزایش هزینه های عمرانی در بودجه های ساالنه ، تقدیم 1085 

الیحه به شورای اسالمی شهر در راستای گره گشایی از امورات شهروندان ، 
نهادینه سازی بحث زمان بندی اجرای طرح ها و پروژه ها و اجرای منطبق 
با زمان بندی آن ها ، شفاف سازی و قانون مند کردن مناقصات ، تأسیس 
مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری با هدف ارتقای سطح علمی کارکنان 
و مدیران مجموعه و برگزاری سه دوره همایش فرصت های سرمایه گذاری 
بخش خصوصی توسط شهرداری به عنوان بنیانگذار این همایش از جمله 
اقدامات اساسی و چشمگیر شهرداری در این بخش طی 8 سال گذشته به 

شمار می رود.
مدیریت فعلی شهرداری کالن شهر تبریز تالش برای مدیریت بابرنامه و 
هدفمند به منظور پاســخگویی به نیازها و مشكالت شهروندان و نیز رفع 
موانع و مشكالت شهری را سرلوحه کار خود قرار داده و تا امروز نیز توسعه ، 
عمران ، آبادانی و تحول اساسی در ساختارهای شهری ، نتیجه استقرار این 

نوع از مدیریت در تبریز بوده است.
برجسته سازی تمامی وظایف و مسوولیت ها ، توجه به اجرای کامل تمامی 
وظایف شــهرداری ، تعیین اهداف خاص جهت ارتقا ســطح ســازمان ، 
توجه جدی به سهم مشارکت های مردمی در تحقق اهداف برنامه ، توجه 
ویژه به مقوله اقتصاد شــهری ، نگاه ویژه به موضوع سرمایه گذاری بخش 
خصوصی ، توجه به روابط بین الملل ، تالش برای تعمیق اعتقادات دینی 
و مذهبی شهروندان ، حرکت به سمت استقرار شهر و شهرداری الكترونیك 
، برجسته سازی آثار تاریخی و میراثی از طریق توجه به موضوع گردشگری 
، توجه به یرساخت های فرهنگی و اجتماعی از مهم ترین محورهای این 

برنامه به شمار می رود.
برخالف برنامه های اول و دوم که پروژه محور بودند ، برنامه  5 ســاله سوم 
عالوه بر تكیه بر پروژهای توسعه محور ، مبتنی بر برنامه ها و سیاست های 
پیش بینی شده است و برای اجرای به موقع و هدفمند برنامه ها و طرح ها ، 

الزامات الزم پیش بینی شده است .
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کسب ده ها رتبه معتبر و متعدد جهانی و ملی  

با ارایه خدمات زیربنایی و برنامه ریزی جامع  شهرداری تبریز در حوزه های 
مختلف شهری در سال های اخیر شاهد کسب عناوین مختلف جهانی و ملی 

توسط این شهرداری هستیم.
 شهرداری تبریز در طی 8 سال گذشته در سایه اقدامات و فعالیت های همه 
جانبه در بخش های مختلف و اجرای پروژه های متنوع  عمرانی، خدماتی، 
فرهنگی، ورزشی به شهر توسعه یافته و پیشرفته در کشور تبدیل شده و در 
سایه این اقدامات شاهد کسب عناوین برتر ملی و جهانی توسط شهرداری 

تبریز بوده ایم.
معرفی و انتخاب  شهر تبریز به عنوان سالم ترین و پاکترین  شهر ایران به 
انتخاب ســازمان بهداشت جهانی  در بین هزار شهر دنیا، معرفی به عنوان 
زیباترین و توسعه یافته ترین شهر ایران به انتخاب مجله الكترونیكی سازمان 
ملل ، رتبه دوم توسعه گردشگری و جذب گردشگر در سال های 88و89، 
رتبه دوم نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های شهرداری توسط سازمان 
شهرداری ها ، رتبه دوم رعایت مقررات ملی ساختمان در سال87، عمرانی 
ترین شهر ایران با اجرای بیش از 500 پروژه بزرگ و کوچک ،رتبه اول حمل 
و نقل جوان کشور ،روابط عمومی برتر در استان و کشور، انتخاب شهرداری 
تبریز به عنوان شهرداری برتر کشور در پنجمین همایش ملی پسمانددر سال 
89، کسب رتبه اول جذب نیروی انسانی و اشتغال زایی در سال 91 با ایجاد 
50 هزار نفر شغل  از سوی استانداری و وزارت تعاون، موفق ترین شهر در 
توسعه زیرساخت های حمل و نقل در سال 89، دومین شهر کشور در توسعه 
فضای سبز شــهری، اجرای  پل کابلی به عنوان دومین پل کابلی عریض 
دنیا، تاسیس  اولین مرکز تجارت  جهانی توسط شهرداری تبریز،ثبت اولین 
پاییتخت جهان تشیع ، رتبه دوم پنجمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری 
در مدیریت شهری، شهر امن با احداث 21 ایستگاه آتش نشانی، برگزاری 

مانورهای ســاالنه مقابله با زلزله، برگــزاری دو همایش  ملی و منطقه ای 
،  رتبه اول ورزش در بین کالنشــهرها با احداث و ایجاد 70 هزار متر مربع 
ســرانه فضای ورزشی و احداث 30 سالن ورزشــی چندمنظوره، احداث 3 
استادیوم 50 هزار نفری، احداث 50 زمین چمن مصنوعی، همچنین صعود 
عظیم قیچی ســاز به عنوان نماد اقتدار ورزش کشــور به 11 قله از 14 قله 
باالی هشت هزار متر دنیا،ارتقای جایگاه ورزش استان ،رتبه اول کاهش 
تصادفات و حوادث رانندگی در ســال 91،رتبه دوم در جذب اعتبارات بافت 
های فرســوده درکشور،کسب عناوین  برتر کشــوری  در آموزش شهروند 
الكترونیک که در دوســال بیش از 700 هــزار نفر از این امكانات بهره مند 
شدند، برگزاری جشنواره وهمایش یكصدمین سال تاسیس بلدیه، اهدای 
نشان تبریز به مقامات و مفاخر که برای اولین بار در کشور اجراشد،انتخاب 
شهرداری تبریز به عنوان مدیر برتر و خالق سرمایه گذاری در کشور در سال 
91، اهدای نشان ملی فتح تاجیكستان به شهردار تبریز، عضویت شهرداری 
تبریز در انجمن پیوند تاجیكستان، انتخاب شهر تبریز به عنوان شهر تندیس 
ها و ائلمان ها با احداث 80 تندیس زیبا و تاریخی، اجرای پارکومتر و بلیط 
الكترونیكی ، تاسیس عكس موزه شهدا برای اولین بار  در بین شهرداری 
های کشور، احداث پارک مینیا تبریز، رتبه اول مناسب سازی محیط شهر 
برای معلوالن، برگزاری همایش زنده نامان، اجرای 300 کیلومتر فیبر نوری  
از جمله افتخارات و عناوین برتر مجموعه مدیریت شهری است که همگی 
در سایه تالش های مدیران و پرسنل خدوم شهرداری حاصل شده و تبریز را 

در سطح کشور سرآمد کرده است.
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