عملکرد یکسال 1393

گزارش شهرداری منطقه سه

یکسال 1393

روابط عمومی شهرداری منطقه  3تبریز
مدیر اجرایی :سید مجید قصاب عصر جدید
تهیه و تدوین  :بهناز زادخیر

طراح گرافیک و صفحه آرایی:کوثر داننده اسکویی

عکاس :نادر محمودی
با همکاری  :قربانعلی امینی

عملکرد واحد های  :اداری و مالی ،شهرسازی و معماری،
مشارکت  ،فنی و عمرانی ،خدمات شهری و اجرایی ،

فضای سبز  ،روابط عمومی  ،فرهنگی و اجتماعی و تربیت بدنی

شهرهای کهن و هر آنچه از آن برخوردارند ،از گذشتگان به ما به ارث رسیده اند .کاربردهای شهری این کهن شهرها بر معیار شرایط زمانی و مکانی مربوط به زمان شکل

گیری و توسعه ی آن ها تعریف و پرداخته شده اند .از این رو ،در بسیاری موارد ،تعاریف کاربردهای شهری امروز ما را بر نمی تابند .بزرگ ترین چالش اساسی پیش روی

مدیریت شهری کنونی ما عبارت از همین عدم تطابق و ناهمخوانی آشکار است .مدیریت شهری معاصر بر کهن شهرها ،باید در کنار حفظ و نگهداری شایسته ی میراث و

هویت گرانبهای دیرینه شهر ،به وظایف تعریف شده ی اکنون خویش نیز بپردازند .یعنی شهر و توسعه آن را با کوشش بر نگاهداشت نشانه های متعدد هویت و فرهنگ ملی و
قدیمی و سعی در خوانا کردن فضاهای شهری پراکنده معاصر و مشخص نمودن خط سیر توسعه ی آن به طور کلی مدیریت کنند .زیرا نمی توان شهرهای کهن را ویران

کرد و شهری نوین بر طبق نیازها و تعاریف شهری جدید بر پا ساخت ،اما می توان شهرهای قدیمی را قابل زیست کرد .بنابراین مدیریت شهری در زمان حال به نوعی ،امری
سهل و در عین حال ممتنع است .توسعه شهری پایدار ،نگاهی همه جانبه نگر در سیاستگذاری ،برنامه ریزی و مدیریت شهری را می طلبد

مدیر یک شهر عالوه بر کوشش در عمران و پاکیزه سازی و افزایش تنفسگاه های سبز و زیباسازی و نورپردازی و تکمیل مبلمان شهری ،در فکر تأمین امکانات و تغذیه ی
فکری و روحی و اوقات فراغت و سرگرمی شهروندان ساکن در شهر تحت مدیریت خود نیز باشد.

ما مسئوولین شهری بیش از پیش به نزدیکی با شهروند ،اخذ اطالعات گسترده از نحوه ی زندگی و نیازهای موجود زندگی شهری و کوشش در گزاردن بعضی مسئوولیت

های اداره مطلوب شهر بر عهده ی شهروندان خود هستیم ،در عین حال به شدت ،نیازمند جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و هدایت این سرمایه های قابل توجه در خدمت
توسعه و توازن مطلوب شهری نیازمند هستیم .ما نیز به نوعی شهروند شهر عزیزمان تبریز هستیم و خواهان زندگی در شهری آباد و مرفه و سرسبز می باشیم.

در یک نگاه راهبردی ،می توان گفت آموزش های شهروندی ،جزوی از رویکردهای فرهنگی هر جامعه است .برنامه های عمران و آبادانی شهر ،عصاره پیوند حوزه های
اقتصادی و فرهنگی است .خوشبختانه نامگذاری سال  93به «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیریّت جهادی» توسط رهبر فرزانه انقالب ،عامل محرکی است که می تواند

هر دو مولفه فوق را تقویت کرده و برنامه های عمران و توسعه شهر را تقویت کند .تصور این که شهر ،تنها با امکانات فیزیکی و برنامه های تدوین شده می تواند مسیر
عمرانی خود را طی کند ،قطعا ذهنیت قابل قبولی نیست .تجربه نشان داده که بدون همراهی شهروندان ،حتی جزئی ترین برنامه های شهری نیز فاقد تاثیر و ماندگاری الزم

خواهد بود .ترویج آموزش های شهروندی به منظور تقویت احساس مسئولیت در شهروندان و ترغیب شهروندان به حضور در عرصه عمران و آبادانی شهر ،مورد توجه
شهرداری تبریز است .از سوی دیگر ،ورود دستاوردهای جدید به ساختار خدماتی و عمرانی شهر نیز ،عامل دیگری است که لزوم توجه به موضوعات آموزش شهروندی

را بیشتر می کند .اما این تلقی که رویکردهای آموزشی ،الزاماً باید فرآیند یک طرفه ای مشابه نظام تحصیلی باشد ،نتیجه بخش نخواهد بود .آموزش شهروندی ،نیازمند
زمینه ای است که موضوعات آموزشی ،به طور محسوس و عینی ،به عنوان نیازمندی های زندگی شهروندی ،در قالب ارتباط دو طرفه تحقق یابد .

توسعه فعالیت های رسانه ای و تالش برای انتشار نشریه سراسری ،الزام شهرداری های مناطق و سازمان های تخصصی به ایجاد پیوست فرهنگی در اجرای برنامه های

مختلف ،افزایش تلویزیون های شهری و بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی با محوریت سازمان فرهنگی و هنری ،از رویکردهای مهم شهرداری تبریز برای توسعه

آموزش های شهروندی است تحقق مدیریت هماهنگ شهری ،نیازمند تعامل و همگرایی تمام بخش های اجرایی یک شهر است .جدایی ساختارهای اداری این بخش ها ،مانعی

برای تحقق این امر نیست .صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی ،از جمله مجموعه های خدمتگزار استانی است که در راستای اطالع رسانی و ارایه برنامه های آموزشی،
همکاری کارسازی با شهرداری تبریز داشته است .شهرداری به عنوان سازمانی که دایماً در حال تکاپو و فعالیت است ،عالوه بر ارایه مباحث آموزشی ،اطالع رسانی از

جزئیات مربوط به رویکردهای عمرانی را نیز ضروری می داند .استودیوی شهر و برنامه تخصصی شهریمیز ،از جمله بخش های صدا و سیمای مرکز استان برای تحقق
این امر است

حوزه رتبیت بدنی و ورزش

عملکرد تربیت بدنی در یکسال 1393

پیگیری تست دستگاه های ورزشی سالن بدنسازی منطقه
صدور کارت بیمه ورزشی پرسنل رسمی و کارکنان به تعداد  230نفر *** صدور کارت بیمه ورزشی پرسنل شرکتی و تامین نیرو (بانوان)
 347نفر *** صدور بیمه ورزشی پرسنل شرکتی و تامین نیرو (آقایان)  448نفر
ثبت نام کالس های آموزشی فوتبال فرزندان پرسنل به تعداد  100نفر در سالن شقایق الله باغی
اهداء امکانات ورزشی از قبیل توپ فوتبال و والیبال و سایر امکانات رفاهی ورزشی به پرسنل جهت استفاده رفاهی در سالن ورزشی
کسب مقام نخست مسابقات فوتبال بین مناطق و سازمان های شهرداری کالنشهر تبریز توسط شهرداری منطقه 3
خرید لوازم ورزشی مورد نیاز در سالن ها *** حضور فعال  60نفر از آقایان در کالس های بدنسازی منطقه (پرسنل)
پیگیری و تجهیز امکانات ورزشی سالن چند منظوره بانوان پارک مشروطه و آزادی
همکاری با باشگاه ملی پوشان در سالن شقایق الله باغی جهت برگزاری مطلوب کالس های آموزشی فوتسال فرزندان بر اساس برنامه مدون
و زمانبندی
اقدام مجدد جهت صدور بیمه ورزشی باقیمانده پرسنل که در شش ماهه دوم کارت استخر دریافت نمودند
شرکت  100نفر از پرسنل (آقایان) در همایش بزرگ دوچرخه سواری به میزبانی سازمان ورزش که ثبت نام توسط واحد تربیت بدنی منطقه

از پرسنل صورت پذیرفت
شرکت در همایش بزرگ کوهپیمایی خانوادگی (پرسنل) با همکاری و به میزبانی سازمان ورزش شهرداری تبریز در ارتفاعات عون بن علی
 اقدام جهت تشکیل دادن تیم کوهنوردی *** تست و غربال قند خون پرسنل با همکاری واحد سالمت شهرداری کالنشهر تبریز
همکاری با واحد آموزش سازمان ورزش جهت تهیه لیست فعالیت های ورزشی جامع پرسنل بر اساس آیتم های استاندارد
جذب مربی برای واحد سالن چند منظوره بانوان پارک مشروطه و تشکیل کالس های ایروبیک و ورزش صبحگاهی
تشکیل سالن بدنسازی در سالن بانوان مشروطه و پیگیری و تکمیل نواقصات اساسی سالن بانوان مشروطه و نیز صدور بیمه ورزشی بانوان
همکاری با عوامل سازمان انتقال خون در سالن بدنسازی منطقه جهت دریافت خون پرسنل
امادگی تیم فوتسال برای شرکت در مسابقات فوتسال مناطق و سازمان به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر
همکاری با سازمان ورزش و عهده دار شدن میزبانی مسابقات دارت و تنیس روی میز بین مناطق
برگزاری مسابقات دارت ویژه آقایان و بانوان (پرسنل) به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج
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