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عملکردشهرداریتیمورلو

پیام شهردار

اعضایشورایاسالمیشهرتیمورلو:

حــاج محمدنقــی رجبی(نائب ئیس شــورا) -علیرضا بشــیری(رئیس شــورا) -ســعید دیوخار(منشــی و
رئیــس شــورای شهرســتان آذرشــهر) -محمدرضــا تیمورلویی (منشــی ) -ناصر علیــزاده( خزانــه دار)

به نام خداوند بخشنده ومهربان

حمــد و ســپاس خداونــدی را کــه توفیق خدمتگـزاری به مردم شــریف شــهرمان تیمورلو ،مردمانی شــریف ،نجیب
و ســخت کــوش را در دو دوره شــورای اســامی چهــارم و پنجــم عنایــت فرمود .ان شــاءاهلل خدماتی که انجام شــده
موجبــات رضایــت پــروردگار متعــال و مــردم عزیزگردد .و توشــه ای برای آخرت مان باشــد .مردم حســینی تیمورلو
بــا تــاش شــبانه روزی خــود در پــی کســب روزی حالل و آبادانی شهرشــان هســتند .مشــارکت در کارهــای خیر و
عمومــی از خصوصیات بارز و شایســته تیمورلویی ها می باشــد .چنانچــه از زمان هــای دور ،در هر کار خیر و عمومی
کــه بــه صــاح شــهر ومحــل زندگی شــان بــوده در حد تـوان خود شــرکت کــرده اند تــا بتواننــد ســهمی در آبادی
داشــته باشــند .مشــارکت در راهســازی ،خانه سازی ،مســجد ســازی ،مدرســه ســازی و ...را می توان نام برد .کارهای
بزرگــی بــا مشــارکت مــردم در طــی ایــن ســال هــا انجام شــده که مرهــون حمایــت همشــهریان عزیز می باشــد.
توســعه و پیشــرفت بیشــتر تیمورلــو ،بیــش از پیش ضــروری می باشــد و به حمداهلل اشــتغال در شــهرک صنعتی
شــهید ســلیمی ،ایجــاد کارگاههــای کوچــک فــرآوری ســیر در منــازل باعــث اشــتغال اکثریــت خانـواده ها شــده
و امیــد اســت بــا پایـداری و توســعه ایــن صنعــت شــاهد بیــکاری در شــهرمان نباشــیم و بیــش از پیــش تیمورلــو
در میــان شــهرهای هــم نــوع خــود بدرخشــد .امیــدوارم مردمــان بــه یــاری خداونــد متعال،شــهر تیمورلــو شــهر
شهیدان،شــهر پزشــکان حــاذق ،شــهر حافظان امنیــت جان برکف و شــهر مردمان پرتالش همیشــه در ســامتی
و رفــاه زندگــی نماینــدو جوانــان غیرتمنــد تیمورلــو در صحنــه هــای علمــی افتخــار آفرینــان شــهرمان باشــند.
در پایــان وظیفــه اســت از همــکاری و تــاش همــه عزیــزان و همشــهریان بخصــوص هیئــت امنــای
مســاجدتیمورلو ،و هیئــت امنــای هیــات حســینی ،شــهردار و کارکنــان شــهرداری ،و اعضــای شــورای اســامی،
مســئوالن اســتانی و شهرســتانی و بخــش کــه در طــی ایــن ســال هــا یاریگــر مــا بودنــد تقدیــر و تشــکر نمایــم.

علیرضا بشیری

رئیس شورای اسالمی شهر
عملکردشهرداریتیمورلو
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نش َأ ُكم مِن َ
ُه َو َأ َ
َعم َر ُكم فيها ( سوره مبارکه هود آیه )۶۱
األ ِ
َ
رض َواست َ
اوست که شما را از زمین پدید آورد و از شما خواست تا در آن عمران و آبادى کنید
بــا ســام و درود بیکــران بــه پیشــگاه حضــرت ولــی عصــر (عــج ) و روح پرفتــوح امــام راحــل و ارواح طیبــه شــهدا
و آرزوی ســامتی بــرای مقــام معظــم رهبــری و آرزوی موفقیــت بــر تمامــی مســئوالن صدیــق نظــام مقــدس
جمهــوری اســامی ایــران .خداونــد ســبحان را بســی شــاکرم کــه در پرتــو الطــاف بیکــران خویــش توفیــق خدمــت
گــذاری بــه مــردم شــریف تیمورلــو در دو دوره شــورای اســامی چهــارم و پنجــم ( 1392الــی  )1400نصیــب ایــن
جانــب گردیــد بــا عنایــت بــه الطــاف خداونــد متعــال و بــا اعتمــاد و همراهــی اعضای محترم شــورای اســامی شــهر
و شــهروندان فهیــم و بــا حمایــت ســایر مســئولین ذیربــط  ،عــزم خــود را جــزم نمــوده ایــم تــا تمامــی تصمیمــات
در عرصــه مدیریــت شــهری در راســتای ارتقــای خدمــات و اصالحــات ســاختار شــهری صــورت پذیــرد و بــا همراهی
مــردم عزیزبتوانیــم فرصــت خدمتگــذاری را غنیمــت شــمرده و گامهــای موثرتــری در راســتای رفــاه شــهروندان
گرانقــدر برداریــم.
شــهرداری یکــی از نهادهــای مردمــی اســت کــه مــی توانــد بخــش عمــده نیازهــای شــهروندان را تامیــن نمایــد.
در تامیــن نیازهــای شــهری عوامــل متعــدد و مختلفــی نقــش دارنــد کــه مهمتریــن و شــاید بنیــادی تریــن آن
«مشــارکت مــردم» مــی باشــد کــه بــدون ایــن پدیــده حیاتــی و سرنوشــت ســاز ،امــکان پیشــرفت نبــوده و ایــن
همراهــی شــهروندان اســت کــه زمینــه آن را مهیــا مــی ســازد .بدیــن جهــت اینجانــب بــا اولویــت قــرار دادن امــر
مذکــور (مشــارکت هــای مردمــی) در برنامــه هــای خــود و بهــره گیــری از ایــن ظرفیــت ارزشــمند و کــم نظیــر در
شــهر توانســته ام قدمهــای موثــری در راســتای تعالــی و پیشــرفت و عمــران و توســعه تیمورلــو بــردارم و تــاش بــر
ایــن اســت کــه در انتهــای خدمتــم مــردم دیــارم احســاس فــردی بــه عنــوان خدمتگــذار در شــهرداری را از یــاد
نبر ند .
از زحمــات همــکاران خــدوم شــهرداری و واعضــای محتــرم شــورای اســامی شــهر و ســایر مســئولین شهرســتانی
و اســتانی و مــردم شــریف تیمورلــو کــه بــه انحــائ مختلــف بــه اینجانــب لطــف و محبــت دارنــد تشــکر و قدردانــی
نمــوده و خداونــد متعــال را شــاکرم کــه عنایــت فرمــود ایــن چنــد صبــاح امانتــداری را بــا عزت و ســر بلندی ســپری
کنــم و اعــام مــی دارم بــرای ســاختن تیمورلویــی آبــاد ،دســت همــه شــهروندان را مــی فشــارم.
تیمورلــو شــهری از تبــار تعصــب و غیــرت در حفــظ و حراســت از دیــن و نامــوس کشــور بــا تقدیــم فرزندانــی غیــور
و شــجاع ( 31شــهید واالمقــام) در طــول هشــت ســال دفــاع مقــدس و بــا مردانــی کوشــا و تالشــگر در غــرب اســتان
آذربایجــان شــرقی درخشــیده و انشــااهلل خواهد درخشــید.
علیرضا اسدی
من اهلل توفیق

شهردار

معرفی شهر تیمورلو
 -1ویژگی های جغرافیایی و تاریخی
تیمورلو
تیمورلو یکی از شهرهای استان
آذربایجان شرقی است که در بخش
گوگان شهرستان آذرشهر واقع شدهاست.
در شهریور ماه  ۱۳۹۰با تصویب وزیران
عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی و بنا به
پیشنهاد وزارت کشور ،روستای تیمورلو
از توابع بخش گوگان شهرستان آذرشهر
در استان آذربایجان شرقی به شهر تبدیل
و به عنوان شهر تیمورلو شناخته میشود.
زبان مردم این شهر همانند سایر مناطق
اطراف آن ترکی آذربایجانی و مذهب آنان
نیز شیعه دوازدهامامی است.
الف) موقعیت جغرافیایی تیمورلو:
شهر تیمورلو با جمعیتی بیش از  7هزار
نفر در  ۵۵کیلومتری جنوب غربی تبریز
واقع گردیده است .تیمورلو از توابع بخش
گوگان می باشد که از جنوب شرقی به
گوگان و از شمال به قراغیل از طرف
مغرب با شیب کمی به شوره زار و دریاچه
ارومیه و از طرف شرق به رودخانه گنبرف
چای منتهی میشود و با وسعتی قریب
به  ۸هزار و  ۵۰۰هکتار از نظر اقتصادی
و کشاورزی یکی از مهمترین شهرهای
استان آذربایجان شرقی میباشد .این
شهر از طریق جاده گوگان -تیمورلو که
آن هم به جاده تبریز  -آذرشهر متصل
است به کلیه مناطق کشور مرتبط است و
راه آهن سراسری از بین مزارع این شهر
در طرف غرب آن میگذرد.
ب) آب و هوای تیمورلو:
علت واقع شدن در بین دریاچه ارومیه و

کوههای سهند دارای آب و هوای متغیر
با تابستان گرم و مرطوب و زمستانی سرد
می باشد و میزان بارندگی در این روستا
 ۴۰۰میلیمتر است.
ج) سابقه تاریخی:
در مورد تاریخ شهر تیمورلو اقوام زیادی
وجود دارد اول این که طبق گفته ریش
سفیدان محل قدمت این شهر حداقل ۶
الی  ۷قرن می باشد و عدهای دیگر آن را به
این ایلخانیان ارتباط میدهد و همچنین
مهمتر از همه اینکه وجود سفال هایی
در اعماق زمین بیانگر قدیمی بودن این
شهر را می رساند .همچنین وجود سنگ
های تراشیده شده در گورستان بزرگ و
سنگ های حکاکی شده که اکثر روی
آنها احادیث و آیات قرآن نوشته شده
است این واقعیت را به اثبات میرساند که
این شهر حداقل  ۶تا  ۷قرن سابقه دارد.
این شر  31شهید واالمقام را در طول 8
سال دفاع مقدس تقدیم نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران نموده است.
 -2ویژگیهای اقتصادی تیمورلو
اقتصاد شهر تیمورلو همچون بسیاری
از نقاط دیگر استان بر پایه تولیدات
کشاورزی و فرآورده های دامی و صنایع
دستی استوار است در چارچوب این
فعالیتها عالوه بر تامین نیاز داخلی همه
سال مقدار قابل توجهی از تولیدات خود
را به سایر نقاط استان و شهرستانهای
کشور عرضه مینماید و میزان تولید
میوه به خصوص خشکبار نیز در حدی
است که ضمن خودکفایی مصارف داخلی
مقدار معتنابهی از تولیدات خود را به

سایر نقاط کشور عرضه می کند و در واقع
یکی از قطبهای اصلی عرضه محصوالت
کشاورزی به شمار می رود.
الف)مشاغل:
بر اساس آمارهای به دست آمده حدود
 ۷۰درصد از جمعیت شاغل این شهر به
فعالیت کشاورزی و دامداری و حدود
 ۲۰درصد به صنعت قالی بافی و بقیه
در سایر فعالیتهای اقتصادی مشغول
بوده که اکثرا ً به جهت کمبود درآمد و
دو شغله می باشند .گفتنی است که اکثر
کشاورزان در خانههای خود به جهت امرار
معاش دام و طیور نیز پرورش میدهد به
طور کلی وضع اقتصادی تیمورلو در سه
بخش عمده کشاورزی -صنعت و دامداری
خالصه میشود.
ب)کشاورزی:
مردم شهر تیمورلو در بخش کشاورزی
علیرغم کمبود امکانات کشاورزی از قبیل
آب شیرین زمین های مستعد و ماشین
آالت کشاورزی با عالقه و جدیت بیشتر
به شغل شریف خود ادامه میدهند سطح
زیر کشت و زمین های زراعی حدود
 ۶۵هزار هکتار از زمینهای بایر طبق
تقسیمات هیئت هفت نفره نزدیک به
 750هکتار می باشد که البته مقدار
بیشتری از این زمینها پس از تقسیمات
به وسیله کشاورزان احیا و به زمین های
مزروعی تبدیل شدند .عمده محصوالتی
که در این شهر کشت می شوند عبارتند
از گندم ،جو ،سیب زمینی ،پیاز ،سیر،
یونجه ،هویج و زعفران و همچنین سیب
قرمز.

اما شهر تیمورلو از ارکان تولید سیر در
سطح کشور می باشد .از میزان تولیدات
سیر افزون بر دو هزار و  ۵۰۰تن و میزان
تولیدات پیاز نزدیک به دو هزار تن می
باشد که این رقم تولیدات مازدا بر مصرف
بوده و به سایر شهرها عرضه میشود.
عالوه بر محصوالت ذکر شده باغداری نیز
در اقتصاد این شهر سهم عمدهای دارند
وجود درختان بادام ،گردو ،گالبی و سایر
میوه جات نشانگر موثر بودن بارداری در
اقتصاد شهر تیمورلو می باشد.
ج) قالیبافی:
صنعت قالیبافی نیز از مشاغل مهم و
سودآور این شهر به شمار می رود که
محصوالت تولیدی آن مخصوصاً قالی
های ابریشمی در سطح استان از لحاظ
بازار صادرات دارای اهمیت فراوان
اقتصادی بوده و نیروی عظیم انسانی را
به خود اختصاص می دهد.
د) دامداری
به غیر از مشاغل و فعالیتهای مذکور
در امر دامداری نیز به صورت سنتی
و صنعتی در این شهر رایج می باشد
بر اساس اطالعات موجود در حدود ۵
واحد دامداری صنعتی و بقیه به صورت
سنتی می باشد
-3ویژگی های اجتماعی مذهبی
سیاسی تیمورلو:
الف) اوضاع اجتماعی
از نقطه نظر اجتماعی تیمولو دارای
وضعیت روشن و مطلوبی از لحاظ
ارزش های اسالمی و ملیتی و سنتی
بوده و در زمره جوامع قابل قبول می

باشد سبب وجود منطقه حاصلخیز
و دارای آب و هوای معتدل بر خالف
سایر شهرها ،مهاجر پذیر بوده و تعداد
مشاغل درآمدزا نیز عاملی برای جذب
مهاجر می باشد.
ب) پراکندگی جمعیت
مردم ساکن در تیمورلو در چهار محله
مجتمع به مرکزیت مسجد تمام محل
به زندگی ادامه می دهند توسعه ساخت
و ساز در قسمتی مشهور به هیناب به
سبب ارزانی قیمت زمین بیشتر از سایر
مناطق می باشد .بر روی هم رفته
افرادی هستند که دارای خلق و خوی
محبتآمیز و مهمان پسند ،فداکار و در
کل شریک غم و شادی یکدیگرند۱۰ .
درصد مردم کارمند بازاری و  ۹۰درصد
بقیه کشاورز قالیباف و سایر شغلهای
شرافتمندانه دارند
ج) وضعیت مذهبی:
مردم تیمورلو افرادی پایبند مذهب
دیندار و اسالمی هستند مبلغان دینی
بالفصل در این شهر به ارشاد مردم
پرداختند .مرحوم آخوند مال مرتضی،
حاج آقا اسالمی و دیگر علما و فضال
نقش مهمی در شناساندن اسالم واقعی
داشته اند .از نظر آداب و رسوم مردم
تیمولو آداب و رسوم پسندیده را دنبال
میکنند و اعیاد مذهبی به طور مرتب
در این شهرجشن گرفته میشود .آداب
سنتی نیز چه جشن و چه عزا ،مخصوصاً
عزاداری سرور و ساالر شهیدان حضرت
امام حسین (ع) به طور مرتب برگزار
میشود
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عملکردشهرداریتیمورلو

مصاحبه با شهردار تیمورلو

مهندس علیرضا اسدی دومین بلدیه چی
شهر تیمورلو می باشد که از نیمه دوم سال
 1392تا نیمه اول سال  1400به مدت 8
سال سکان هدایت شهر تیمورلو را برعهده
گرفته و در این مدت خدمات ارزنده ایی
به یادگار گذاشته است .وی اهل تیمورلو
بوده و با آداب و فرهنگ این شهر آشنایی
کامل دارد.
گفت و گوی کوتاهی با وی در خصوص
عملکرد شهرداری انجام دادیم.
آقای شهردار لطفا خودتان را معرفی
فرمائید؟
بنده علیرضا اسدیتیمولوئی متولد ۱۳۵۲
در شهر تاریخی -فرهنگی تیمورلو در
خانواده متوسط متدین و متعهد متولد
شدهام که در کنار تحصیل به شغل
کشاورزی نیز می پرداختم .پس از
گذراندن دوره کارشناسی ارشد در رشته

عملکردشهرداریتیمورلو
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مدیریت مالی در سال  ۱۳۸۰در شهرداری
آذرشهر استخدام شدم و بعد از  ۱۳سال
خدمت در شهرداری آذرشهر به عنوان
مدیر مالی و ذیحساب شهرداری به لطف
خدا با درخواست شورای شهر وقت در نیمه
دوم سال  1392و نیمه دوم سال  1396به
عنوان خادم مردم شهر تیمورلو انتخاب
شدم و این موهبت الهی شامل حال بنده
شد تا در زادگاه خود این مسئولیت خطیر و
مقدس را بر عهده بگیرم و با کمک و یاری
خداوند و همدلی و همیاری اعضای شورای
شهر تیمورلو و تالش همکاران خدوم
شهرداری و به ویژه مشارکت و پشتیبانی
مردمی توانستیم در این مدت (8سال)
در شهر خود کارهای شاخص از جمله
در حیطه مسیرگشایی ،احداث خیابان،
احداث یادمان شهدا ،تملک و احداث پارک
بزرگ شهر ،آسفالت معابر اصلی و آسفالت

راه مواصالتی تیمورلو-قراغیل و آسفالت
راه مواصالتی تیمورلو  -خاصلو ،احداث
دیوار حائل رودخانه ُگنبرف چای ،مدیریت
بحران سیل  ،۹۶ارتقاء درجه شهرداری،
تصویب طرح هادی شهر ،خرید و تملک
و احداث ساختمان جدید شهرداری و
آتش نشانی ،دو بانده نمودن ورودی شهر
و احداث غرفههای مشاغل خانگی و پارک
بانوان ،خرید ماشینآالت سنگین و سبک
و ماشین آتش نشانی و غیره را به سرانجام
برسانیم و در پیش پروردگار خود و مردم
شهرم سرافکنده نباشم و همیشه خدای
خود را شاکر و سپاسگزارم.
اقدامات شهرداری در طول سال های
متمادی در خصوص فرهنگ و فرهنگ
سازی را چگونه ارزیابی می کنید؟
در طول این سال ها بارها با خانواده های
معظم شهدا و ایثارگران دیدار داشتیم و
از نزدیک در جریان مشکالت آنها قرار
گرفته و دستورات الزم در خصوص رفع
مشکالتی که به شهرداری مربوط می شده،
صادر شده و اقدام گردیده است .دیدار با
خانواده شهدا و ایثارگران و تکریم آنها
از وظایف اصلی ما می باشد .شهیدان و
ایثارگران مظهر صالبت ،رشادت و ایثار و
الکوی مردمان این مرز و بوم برای جهانیان
هستند .زیرا که شهیدان از جان خود
گذشتند تا ما امنیت و آرامش داشته باشیم
و امروز اقتدار و امنیت موجود در کشور
عزیزمان ایران را مدیون حماسه آفرینی
شهیدان و ایثار گران می باشد ،لذا اولین
شروع کار فرهنگی در تیمورلو را با احداث
یادمان شهدا در گلزار شهدای تیمورلو با

مشارکت بنیاد شهید استان و شهرستان
با حضور خانواده محترم شهدای شهر آغاز
کردیم که به حول و قوه الهی این یادمان
احداث و طرح یکسان سازی قبور شهدای
گرانقدر را نیز اجرا نمودیم.
همچنین شهرداری ضمن احداث یادمان
شهدا اقدام به احداث سایبان جهت اقامه
نماز میت و بهسازی کل مزار شهدا از جمله
سیمان کاری دیوارها و آسفالت معابر گلزار
شهدا نموده است.
آقای شهردار در خصوص ُرفت و روب
شهری (تنظیف) چه اقداماتی انجام شده
است؟
یکی از مهمترین وظایف شهرداری ،نظافت
و رفت و روب شهرمی باشد که این امر
همه روزه توسط معاونت خدمات شهرداری
به نحو احسن انجام می شود و سعی شده
در طول ساعات مختلف در تمامی محالت
به صورت مداوم و بهینه پسماندهای
شهری جمع آوری شود .پرسنل شهرداری
آمادگی دارند در مواقع خاص به خصوص
آبگرفتگی معابر و بحران های بوجود آمده
در زمان بارش رحمت الهی ،آماده خدمت
رسانی به شهروندان فهیم تیمورلو هستند.
زبالههای شهری به صورت مکانیزه جمع
آوری و جهت دفع به محل های از پیش
تعیین شده منتقل میشوند.
در خصوص درخت کاری چه برنامه هایی
اجرا شده است؟
در ایران ،روز  15تا  22اسفند ماه به عنوان
“هفته منابع طبیعی” نامگذاری شده است
که نخستین روز این هفته یعنی  15اسفند
“روز درختکاری” است و این سنت در

شهر تیمورلو همه ساله با شکوه خاصی
برگزار می شود .در تمامی نقاط شهر در
روز درختکاری به صورت نمادین درخت
کاشته می شود و در تمامی سطح شهر
مکان هایی که درخت نداشته یا خشک
شده باشد ،اقدام به کاشت نهال میشود
و مردم فهیم و با فرهنگ تیمورلو مثل
کارهای دیگر همیشه در کنار خادمان خود
در شهرداری هستند.
در اواخر سال  98شاهد انتشار ویروس
منحوش کرونا بودیم که بطور حاد تهدیدی
بر جان مردم شد و شهرداری ها در این
جبهه جزو گروه های خط اولی بودند،
چه اقداماتی در این خصوص انجام گرفته
است؟
اگر شهرداری ها به مردم خدماتی ارائه
میدهند با تکیه بر انجام کار درست در
حوزه پشتیبانی است و نیروهای خدمات
شهری در این مدت باوجود خطرها ،بدون
تعطیلی وظایف خود را انجام داده اند
با شروع ویروس منحوس کرونا که از
اسفند ماه در کشور عزیز ما شروع شده
است همزمان ستادهای مبارزه با کرونا در
شهر تیمورلو عنایت خود را آغاز نمود و
با مشارکت جوانان تیمورلو و صاحبان
تراکتور و ماشین های سمپاش که به
صورت خودجوش با مدیریت شهرداری و
شورای شهر به طور متناوب در اوایل که
بار روانی بیماری بسیار زیاد بود اماکن
عمومی ،سرویس های بهداشتی عمومی و
معابر و غیره به صورت هفتگی سمپاشی
شده و نسبت به گندزدایی اقدام می شد.
الزم به ذکر است که محلول های سمپاشی

از طریق خیرین در اختیار شهرداری
گذاشته شده است .رعایت پروتکل های
بهداشتی در سطح شهر به صورت بنر و
با مراجعه اساتید علمی پزشکی چون
پروفسور رحیمی راد به صورت حضوری از
نانواییها بازدید و نقاط ضروری بهداشتی
چون استفاده از کارتخوان ،استفاده از
سفره پارچهای و استفاده از ماسک برای
کارکنان نانوایی و عدم دریافت پول نقد و
سایر موارد بهداشتی آگاهی دهی شده و
اقدام گردید .روند سمپاشی و گندزدایی
با همراهی مردم انجام شده و امیدوارم
انشااهلل به زودی شاهد جشن ملی جهت
سالمت شهروندان برگزار شود و جا دارد
از خدمات تمامی نیروهای شهرداری که
در این مدت زحمات زیادی را کشیدند،
سپاسگزاری نمایم و این را به جد عنوان
می کنم که مردم قدرشناس تیمورلو که
تفاوت بین خدمت رساندن و کوتاهی را
درک می کند ،هیچ وقت خدمات مجموعه
شهرداری تیمورلو را که شبانه روز در تالش
جهت ضد عفونی معابر و  ...را داشتند ،از
یاد نخواهند برد.
در دو دوره شورای شهر (دوره چهارم و
پنجم) شما بعنوان شهردار تیمورلو در
خدمت مردم بودید ،تعامل اعضای شورای
اسالمی شهر با شهرداری را چگونه ارزیابی
می کنید؟
بطور جد نه تنها در سطح استان بلکه در
کل کشور به نظر بنده تعامل و همکاری
شهرداری با شورای شهر تیمورلو بی نظیر
می باشد .تاکنون بیش از  ۱۰۰مورد الیحه
به شورای شهر ارائه شده و تمامی اعضای
شورای شهر به طور وحدت رویه و در راستای

حمایت از طرح های شهرداری اقدام کردند
و این نشانگر همدلی و همزبانی شهردار و
شورا می باشد .اعضای شورای شهر تیمورلو
هر یک دارای تحصیالت عالی دانشگاهی
می باشند و نگرش آنها به شهر تخصصی و
خادمانه میباشد و انشاهلل از این همکاری
و همدلی و صداقت در راستای اعتالی نام
شهر تیمورلو همیشه بهره خواهیم برد و
همیشه فرمایشات مقام معظم رهبری
«اقدام و عمل» را سرلوحه کارهای خود
قرار دادهایم و سعی کردهایم در زندگی
خویش جاری ساخته و عمل نماییم و حل
مشکالت و نارسایی ها ،تشخیص صحیح
مسائل و مشکالت می باشد و اگر تشخیص
درست باشد هیچ موضوع حل نشده ای را
شاهد نخواهیم بود.
با توجه به اینکه عملکرد واحدهای مختلف
شهرداری در متن کتابچه بیان شده لطفا
مختصر در این خصوص توضیح دهید؟
بر این باور هستم که کارها و اقدامات
انجام شده بخشی از توان و ظرفیت این
نهاد خدماتی است و چنانچه نوسانات
قیمت و وضع بد اقتصادی حاکم بر
کشور و تجریم های ظالمانه ،شرایط را
سخت نمی کرد ،قطعا خدمات مطلوب
تر و متنوع تری در بخش های مختلف
به مردم شریف تیمورلو ارائه می شد ،
اگرچه بر این باوریم که تالشهای صورت
گرفته تا رسیدن به حد مطلوب فاصله
دارد اما از حق نباید گذشت که در طول
 8سال اخیر این حجم از کارهای انجام
شده کم سابقه بوده و شهرداری با توجه
به بحران های مالی موجود و اوضاع حاکم
بر شهر تیمورلو که تازه به شهر تبدیل

شده است ،گامهای خوبی برداشته و
همشهریان نجیب و شایسته در آینده باز
هم شاهد انجام کارهای ماندگار و قابل
دفاعی از این خدمتگزارانشان خواهند بود.
در راستای تسهیل و تردد وسایل نقلیه و
اصالح نقاط پر خطر داخل شهر و کاهش
بار ترافیکی مرکز شهر ،شهرداری اقدام
به تملک امالک واقع در طرح گذربندی
های معابر و شوارع اصلی نموده که در
این راستا شهرداری با انعقاد حدود 160
مورد مصالحه نامه با مالکین امالک واقع
در طرح اقدام به تملک نموده است .با
تملک زمینی به مساحت  3هکتار نسبت
به احداث پارک بزرگ تفریحی ،فرهنگی
و ورزشی در شهر تیمورلو با کاربری پارک
بزرگ ،شهربازی و اسکان مواقع اضطراری
اقدام شده و همچنین بهسازی و آسفالت
معابر یکی از مهمترین مطالبات شهروندان
بود و ما برای همین توجه ویژه ای به این
امر داشتیم و اولویت اصلی شهرداری در
آسفالت ریزی توجه به کیفیت آسفالت
می باشد نه اینکه چه حجم آسفالت در
معابر استفاده می شود و در این مدت که
بنده بعنوان خادم مردم تیمورلو به وظیفه
خود عمل می نمایم به افزایش کیفیت
آسفالت بیش از پیش توجه داشته ام.
برای افزایش بازدهی باید به کیفیت توجه
شود تا عمر آسفالت را افزایش دهیم و از
هدر رفت بودجه جلوگیری کنیم و نهضت
آسفالت در شهر تیمورلو در طول سالهای
متمادی با آسفالت معابر خاکی و لکهگیری
معابر سطح شهر و ترمیم نوارهای حفاری
شروع و با هدف بهبود عبور و مرور و تردد
شهروندان و با توجه ویژه به این مسئله از

سال  1392تا  1400به صورت جهادی
انجام شده است.
شهر تیمورلو فاقد ایستگاه آتش نشانی بود
و شهرداری اقدام به تملک محل احداث
ساختمان آن به مساحت یک هزار و ۸۳۰
مترمربع و زیر بنایی به مساحت 1000
متر مربع احداث شده که در هفته دولت
سال  1399به بهره برداری رسید .در
راستای انجام وظیفه عمران شهری و
بهبود عبور و مرور و اصالح هندسی و
هدایت و دفع آبهای سطحی معابر اصلی و
فرعی سطح شهر اقدام به احداث مجموعه
حدود 20هزار متر طول جدول گذاری
و احداث کانال و آبرو در معابر اصلی و
فرعی سطح شهر نموده است .هم چنین
در راستای بهبود عبور عابرین پیاده ،اقدام
به زیر سازی و کف پوش حدود  ۳۳۰۰متر
مربع از پیاده رو های سطح شهر نموده
است .احداث دیوار حائلی رودخانه گنبرف
چای در  3فاز به طول حدود  1700متر که
موجب جلوگیری از خطرات حتمی به ج ُان
و مال مردم شهر گردیده است .شهرداری
جهت ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و
قدردانی از خانواده محترم شهدای شهر
تیمورلو اقدام به احداث یادمان شهدا نمود
و شهرداری جهت اشتغال بانوان اقدام به
بهسازی مدرسه مرتضوی(مال مدرسسی)
نموده و با ایجاد غرفه های مشاغل خانگی
و پارک بانوان نمود .و مساحت کل پارک
ها و فضای سبز شهر تیمورلو به 127هزار
و  550متر مربع و مساحت کل پارک های
شهر  32هزار متر مربع افزایش یافته است،
اجرای عملیات الیروبی و رسوب برداری
کانالهای شهری به طول  10کیلومتر

با هدف کاهش آلودگی محیط و دفع
راحتتر آبهای سطحی ،برف روبی،نمک
پاشی معابر و خیابان سطح شهر تیمورلو
توسط ستاد برف روبی شهرداری ،ماشین
آالت سنگین چون کمپرسی بنز شش
چرخ ،لودر  ۱۱۰هپکو و بیل مکانیکی-
مینی لودر-تراکتور با مخزن آب که از
طریق سازمان شهرداری ها با پیگیری
های شهردار و اعضای شورای شهر تحویل
گرفته شده است ،جمع آوری زباله شهری
به مقدار  5تن در روز 30 ،باکس زباله در
معابر سطح شهر تیمورلو به منظور افزایش
بهداشت عمومی توزیع و جانمایی شده،
ساماندهی خط ویژه تیمورلو -تبریز-
تیمورلو با سه دستگاه مینی بوس با ۱۲
نوبت سرویس دهی روزانه و در راستای
زیباسازی ،شهرداری عملیات بهسازی
دیوارهای فرسوده واجرای نقاشی دیواری
توسط واحد زیباسازی را در طی سال های
گذشته در دستور کار خود قرار داده است،
جمع آوری ماسه های بالاستفاده در سطح
شهر.خط کشی معابر سطح شهر و خطوط
عابرپیاده و نصب تابلوهای راهنمایی و
رانندگی و اقدامات بسیار دیگری که در
ادامه گزارش عملکرد شهرداری ارائه
خواهد شد .درخصوص مدیریت بحران
سیل در فروردین سال  1396و مشارکت
اهالی تیمورلو در تجسس اجساد جا مانده
از حادثه سیل که مردم تیمورلو با تالش
و مجاهدت در این خصوص ،برگ زرین
دیگری به افتخارات تیمورلو افزودند.
بطور میانگین در طول این  8سال بیش
از 70درصد بودجه شهرداری به اجرای
پروژه های عمرانی تخصیص یافته است

05

عملکردشهرداریتیمورلو

جشنواره سیر همه ساله در تیمورلو «پایتخت سیر ایران» برگزارمی شود
جشنواره «سیر تیمورلو» با هدف معرفی
توانمندیهای شهر تیمورلو که به عنوان
«پایتخت سیر ایران» مطرح است همه ساله
برگزارمی شود.
رئیس شورای شهر تیمورلو در خصوص
این جشنواره اظهار داشت :این جشنواره
همزمان با روز عید فطر و با حضور مسئوالن
استانی و شهری و هنرمندان در تیمورلو
برگزار می شود.
علیرضا بشیری با تشریح اهداف برگزاری این
جشنواره تصریح کرد :شهر تیمورلو دارای
ظرفیت ها و پتانسیلهای باالی کشاورزی،
صنعتی ،اقتصادی و گردشگری است که
با برگزاری این جشنواره تالش میکنیم
قابلیت های این شهر به عنوان «پایتخت
سیر ایران» را معرفی کنیم که بازار سیر
تیمورلو محل خرید و فروش سیر تولیدی در
بیشتر مناطق شمال غرب کشور می باشد و
کشاورزانی که در شهرستانهای مختلف از
جمله عجب شیر ،میاندوآب و شاهین دژ به
کشت سیر مشغول هستند سیرهای خود را
جهت فروش به دو صورت علفی و دست
چین شده به بازار تیمورلو میآورند.
وی با اشاره به خام فروشی سیر اظهار
داشت :حجم مبادالت سیر در بازار تیمورلو
روزانه در حدود  ۹۰۰تن می باشد ،ولی
خام فروشی یکی از اصلیترین مشکالت
کشاورزان تیمورلو است و بدون شک اقتصاد
کشاورزان اسیر «خام فروشی» محصوالت
شده است که با برگزاری این گونه جشنواره
ها می توان به رونق این محصول کمک کرد.
رئیس شورای شهر تیمورلو افزود:سیر
محصولی آبی و در صورت کمبود بارندگی
آبیاری میشود ولی در مقایسه با سایر
محصوالت سبزی و صیفی محصول کم آب
عملکردشهرداریتیمورلو
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بوده که با توجه به محدودیت منابع آبی در
تیمورلو که درحاشیه دریاچه ارومیه قرار
دارد ،توسعه کشت این محصول مورد توجه
قرار گرفته است.
مهندس علیرضا اسدی شهردار تیمورلو با
اشاره به پتانسیل های شهر تیمورلو اظهار
داشت:هم اکنون شهر تیمورلو به قطب
سیر آذربایجان و ایران تبدیل شده و ساالنه
قسمت زیادی از محصوالت کشاورزی
تولیدی این شهر به خارج از کشور صادر
میشود .محصول عمده کشاورزی در
تیمورلو سیر است و به جهت موقعیتی که
این شهر دارد ،یکی از بزرگترین بازارهای
خرید و فروش سیر شمال غرب کشور
در این منطقه قرار گرفته و بسیاری از
کشاورزان و خریداران محصوالت کشاورزی
و به خصوص سیر برای خرید و فروش به
بازار تیمورلو میآیند.
وی ادامه داد :این جشنواره با همکاری بنگاه
داران خرید و فروش محصوالت کشاورزی،
شهرداری و شورای اسالمی شهر تیمورلو
با حضور معاونت محترم امور هماهنگی
عمرانی استانداری آذربایجان شرقی،
فرماندار محترم آذرشهر ،هنرمندان و
ورزشکاران مطرح استانی و حضور گسترده
اهالی شهرستان آذرشهر در این شهر برگزار
می شود.
اسدی با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای
کشاورزی منطقه و شهر تیمورلو گفت:
بازار سیر تیمورلو محل خرید و فروش
سیر تولیدی تیمورلو ،قراغیل،
آذرشهر ،گوگان ،دستجرد و اقصی
نقاط کشور است.
جشنواره سیر تیمورلو و
قراغیل با هدف برند سازی

این محصول و رونق بخشیدن به اقتصاد
کشاورزی منطقه برگزار و مسوولینی از
استان نیز در آن حضور داشتند
شهر تیمورلو از گذشتههای دور
به دلیل خاک حاصلخیز و آب
کافی یکی از قطبهای تولید
محصوالت کشاورزی و دامی
استان میباشدکه هم اکنون
این شهر به قطب سیر
آذربایجان و ایران تبدیل
شده و ساالنه قسمت
زیادی از محصوالت
کشاورزی تولیدی
این شهر به خارج
از کشور صادر
میشود.

دیدار شهردار و اعضای شورای اسالمی
تیمورلو با آقای دکتر پزشکیان
در این دیدار برخی مسایل و مشکالت شهر تیمورلو و
همچنین رکود بازار سیر مطرح شد.
نائب رئیس وقت مجلس شورای اسالمی در این دیدار
اعالم کردند که با پیگیری شورای شهر تیمورلو مسایل
مربوط به کشت سیر را با وزیر جهاد کشاورزی و مسوالن
مربوطه مطرح نماید.

خیران نیک اندیش شهر تیمورلو
به کمک شهرداری آمدند

در تاریخ گسترده و دراز دامن ایران زمین ،میهن عزیز و
افتخار انگیزمان همواره گرایش به انجام امور خیر و عام
المنفعه در همه ادوار و میان همه اقشار وجود داشته و مشعل
پر فروغ « نیکوکاری و نیک اندیشی » که منبعث از حس
یگانه پرستی دینداری و مردم دوستی است ،روشن و پرفروغ
مانده و خواهد ماند  ،آموزه های انسان ساز قرآن ،پیامبر
بزرگوار ،امامان و صالحان دین پیوسته بر این امر خطیر و
سازنده تأکید داشته و دلیل راه و چراغ راهنمای رهروان
بوده است.
مهندس اسدی شهردار ساعی و تالشگر و اعضای شورای
اسالمی شهر تیمورلو درطول ایام خدمت گذاری( در طول
 8سال) در این راستا در چندین نوبت در مساجد و اماکن
عمومی تیمورلو ،اقدام به دعوت از خیران شهر تیمورلو در
راستای کمک به پروژه های عمرانی شهرداری اعم از آسفالت
معابر ،احداث سرویس بهداشتی در تاالر قصه نور و مسجد
امام زمان(عج) و کمک به مدارس و  ...نموندند که با استقبال
بی نظیر خیران نکو نام شهر تیمورلو قرار گرفت.
مجموع کمک های نقدی و غیر نقدی خیرین توسط
شهرداری جهت امورات مربوطه هزینه شده و ریز گزارشات
مالی به مسئولین و خیران محترم ارائه شده است.
این جلسات در چندین نوبت با حضور خیرین شهر تیمورلو،
اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار تیمورلو در پپپپپپپپ
پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپمسجد امام زمان عجل اهلل و مدرسه

تصویب طرح هادی شهر گامی دیگر برای توسعه و پیرشفت تیمورلو
ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﮥ ﻧﺤﻮه ﺑﺮرﺳﯽ و
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻋﻤﺮان
ﻣﺤﻠﯽ  ،ﻧﺎﺣﯿﻪ ای  ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻣﻠﯽ و
ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺸﻮر،
طرح هادی ﻃﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﺻﻼح ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮﺟﻮد ،
ﻣﯿﺰان و ﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮش آﺗﯽ و ﻧﺤﻮه
اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪی،
ﺗﺠﺎری و ﮐﺸﺎورزی ،و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻧﯿﺎزمندی ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣـﻮرد در ﻗﺎﻟـﺐ
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻃﺮح ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻀﺎ
و ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﯾﺎ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ
ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮای
ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 -۱اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی

و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 - ۲ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﺎدﻻﻧﮥ اﻣﮑﺎﻧﺎت از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪی و
رﻓﺎﻫﯽ
 - ۳ﻫﺪاﯾﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
 - ۴اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺟﻬﺖ
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﮑﻦ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ
 -5اصالح بات فرسوده شهر
طرح مطالعاتی ،طرح هادی شهر
تیمورلو در سال  ۹۳توسط موسسه
آرمان پویش طرح شروع شد و
پس از بررسی های انجام شده(
پایلوت طرح هادی روستایی بود
که روی آن تکمیل شده است)
تفکیک قطعات شده و با مشاوران
در خصوص کاربری های مورد
لزوم شهر تبادل نظر شد و پس از
مطالعات  ۵ساله در بهمن ماه سال
 ۹۷در کارگروه دفتر فنی و عمرانی

معاونت هماهنگی امور عمرانی
استانداری،جلسات متعددی برگزار
شد که در جلسه نهایی در کارگروه
فنی و شهرسازی استان با حضور
استاندار وقت تصویب نهایی شد که
با تصویب این طرح استاندارد سازی
معابر ،قطعات و ساماندهی افزایش
قطعات مسکونی جهت ساخت و ساز
به ویژه برای زوج هایی که زندگی
جدیدی تشکیل میدهند ،قطعات
مسکونی پیشبینی شده که مردم
بخصوص جوانانی که تازه تشکیل
زنگی داده اند در مساکن مطلوب
زندگی کنند.
شاخصههای شهری بودن در این
طرح لحاظ شده که بشرح زیر می
باشد:
( بهداشت ،مدرسه و مکان های
آموزشی ،سالن های ورزشی،
میادین میوه و تره بار و  ) ...و در کل

تمامی مولفه های مورد نیاز شهر در
این طرح پیش بینی شده است و
باعث شده بافت روستایی با توجه
به اینکه تیمورلو سال  ۹۰از روستا
به شهر تبدیل شد ،متعاقبا این طرح
باعث شد تا بافت شهری در تیمورلو
پیاده شود.
در راستای تملک و تعریض و عقب
کشی بیشتر امالک واقع در مسیر
طرح هادی تعامالت بیشتری انجام
شده و طبیعی است که در این مسیر
خانواده هایی می باشند که هیچ
گونه درآمدی ندارند و تنها مامن
و سرپناه آنها خانههای واقع شده
در مسیر میباشد و شهرداری برای
احداث راهها و مسیرگشایی اقدام به
تملک این خانه ها نمود و در ازای
ملک تملک شده زمین یا بهای
نقدی آن پرداخت شده تا حقی از
همشهریان ضایع نشود.

ارتقـاء درجه شهـرداری تیمـورلـو
در سایه تالش ها و فعالیت های مستمر
مهندس اسدی شهردار و همچنین اعضای
شورای اسالمی شهر ،درجه شهرداری
تیمورلو در سال از یک به  4ارتقاء یافت.
مهندس اسدی شهردار تیمورلو در این خصوص
اظهار داشت:
درجهبندی شهرداریهای با در نظر گرفتن شاخص
های درآمد ،جمعیت و تقسیمات کشوری انجام می
شود .همچنین نحوه امتیازدهی شاخص جمعیت بر
اساس بازه جمعیتی شهرها ،مطابق آخرین آمار به

روز و مصوب کشوری میباشد و نحوهی امتیازدهی
شاخص درآمد با بررسی تفریغ بودجه سه سال آخر
منتهی به سال درخواست ارتقاء درجه شهرداری
صورت میپذیرد و چون تفریغ بودجه سنوات
شهرداری با توجه به جمعیت شهری رشد قابل
مالحظ ه داشته و نسبت به بودجه مصوب افزایش
چشمگیری داشته است و چون تفریغ بودجه
سنوات شهرداری از طریق سازمان شهرداری ها و
دهیاری های کشور انجام شد و با توجه به افزایش
تفریغ بودجه شهرداری تیمورلو نسبت به جمعیت

بمراتب فوق العاده بود و با پیگیری های شهرداری
و اعضای شورای شهر از استانداری و مکاتبات
انجام شده با سازمان شهرداری ها و دهیاری های
کشور ،پس از بررسیهای الزم توسط سازمان،
این اتفاق مهم در شهر تیمورلو تحقق پیدا کرد و
درجه شهرداری تیمورلو به صورت جهشی از  ۱به
 ۴افزایش یافت که این ارتقاء جهشی در نوع خود
بی نظیر بوده و این اتفاق میمون موهبت الهی می
باشد و جا دارد از تمامی عوامل که در کسب این
افتخار ما را یاری دارند تقدیر و تشکر داشته باشیم.
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شمه ای از فعالیت های شهرداری تیمورلو در ایام کرونا

در راستای مقابله با کرونا و به منظور پیشگیری
از ابتال به این ویروس و جهت حفظ سالمتی
مردم  ،شهرداری تیمورلو با همت جوانان
این شهر تاکنون چندین مرحله اقدام به
عملیات ضدعفونی و گندزدایی اماکن
و معابر عمومی  ،فرعی و پرتردد این
شهر کرده است .عملیات ضدعفونی
در این شهر به صورت شبانه انجام
گرفته و مردم این شهر هرچه در
توان داشتند اعم از سمپاش های
دستی و تراکتوری در اختیار
شهرداری گذاشته و خودشان
نیز برای سمپاشی و ضدعفونی
رتبه نخست جذب اعتبارات
سطح شهر تالش و فعالیت
بودجه در بین شهرداری های
داشتند که کلیه اعضای
شورای اسالمی شهر و
استان در سال ۹۳
پرسنل شهرداری تیمورلو
قدرشناسخدماتنیروهای
در سایهی تالشهای شهردار تالشگر ،همکاران
خودجوشمردمیهستند.
شهروندان
شهرداری و اعضای شورای شهر و با تعامل
اهمیت دادن به
تیمورلو ،رتبه نخست جذب اعتبارات بودجه در بین
سالمتی مردم وظیفه
شهرداری های استان در سال  ۹۳به شهرداری تیمورلو
اصلی شهرداری
اختصاص یافت.
است و آمادگی
بر اساس تدابیر مهندس اسدی شهردار ساعی و تالشگر با
داریم تا اعالم
تشویق شهروندان به دریافت پروانه ساختمانی و پرداخت
وضعیت سفید
بدهی شهروندان تیمورلویی به شهرداری و اهالی محترم
و عادی از
تیمورلو همکاری الزم\\\\ را با شهرداری بعمل آوردند ،و
با پیگیری های مستمر از طرف شهرداری و مبادی ذیربط،
اعتبارات دولتی و سایر منابع وصولی که در نهایت با جمعبندی
از طریق دفتر امور شهری و شوراهای استانداری بودجه و تفریغ
بودجه مقایسه شد و در نهایت در جلسه شهرداران استان در
حضور آقای استاندار شهرداری تیمورلو در جذب اعتبارات بودجه
موفق به کسب رتبه نخست شد .این اتفاق مهم در تاریخ تیمورلو
ثبت و کم نظیر خواهد بود.

عملکردشهرداریتیمورلو
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سوی مدیریت بحران و ستاد مقابله با کرونا
شهرستان  ،هرکاری از دست ما برآید در
خدمت مردم باشیم.
ماههاست در ارتباط با مدیریت بحران و مسئله
همه گیری بیماری کووید  19سخن گفته
می شود و از نیروهای میدانی درگیر با این
بیماری تقدیر می شود اما برخی تالشگران این
عرصه شاید که کارهایشان بیشتر نمود ندارد
و بر اساس ماهیت فعالیت خود ،اقداماتشان
کمتر دیده می شوند؛ چراکه شاید جامعه در
جریان نباشد که آتشنشانان در این مدت به
آنها چه خدماتی ارائه کردند و برای سالمت
مردم تالش نموده و تمامی نیروهای شهرداری
برای تامین امنیت اجتماعی آنها در مقابله با
همه گیری بیماری کووید  19کوشیدند .این
اقدامات با چالش هایی روبرو بوده که شاید در
هیاهو و حجم اخبار متنوع مشاهده نشده؛ اما
از باب قدرشناسی باید از این خدمات یاد کرد.
واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
تیمورلو برای ضد عفونی و گند زدایی
خیابانها ،معابر و اماکن پرتردد شهری اقدامات
پیشگیرانه را در دستور کار خود قرارداد و هر
لحظه در خدمت شهروندان عزیز می باشد.
از  ۵اسفند ماه به دستور مهندس اسدی
شهردار تیمورلو ضمن تشکیل کمیته
پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا ،تیمهای

تخصصی ضد عفونی و گند زدایی واحد
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
تیمورلو عهده دار این امر خطیر شده و
به صورت بی وقفه و شبانه روزی تالش
نمودند.
شهرداری تیمورلو تا زمان اعالم وضعیت
سفید از سوی ستاد مقابله با کرونای کشور،
خود را موظف به پاسداری از حریم سالمت
شهروندان دانسته و در این راه با تمام قوا به
تالش بی وقفه خود ادامه خواهد داد.
 برگزاری جلسات اضطراری ستاد مبارزهبا شیوع کرونا در شهرداری تیمورلو به
صورت ماهانه
 تهیه محتوای تبلیغی و آموزشی برایاکران در فضای مجازی.
 تشدید اقدامات ضدعفونی در وسایلحمل و نقل عمومی از جمله مینی بوس،
تاکسی.
 تهیه پیشنهادات الزم برای تعطیلیپارکها باتوجه به شیوع کرونا و افزایش
برودت هوا همزمان با تاریک شدن هوا به
خصوص در روزهای تعطیل .
 برگزاری جلسات با مسؤوالن وزارتبهداشت و مسئوالن ستاد ملی مقابله با
شیوع کرونا در شهرستان آذرشهر و بخش
گوگان در خصوص ایجاد هماهنگی یبشتر

برای مقابله با شیوع بیماری و دستیابی به
راهکارهای مناسب برای چالشهای پیش
رو .
 انجام تمهیدات الزم برای پشتیبانی اقالمبهداشتی و ضدعفونی با توجه به آغاز فصل
سرما برای تأمین کاالی بهداشتی الزم در
اختیار کارکنان خدمات دهنده .
 برگزاری جلسات اضطراری و تهیهپیشنهادات الزم به منظور هماهنگی
دستگاههای ذیربط برای مبارزه با آلودگی
هوا در آستانه سرما و افزایش شیوع بیماری
باتوجه به تأکیدات متخصصان بر نقش
آلودگی هوا در گسترش شیوع بیماری.
شهرداری تیمورلو ؛ در راستای مقابله
با کرونا و به منظور پیشگیری از ابتال به
این ویروس و جهت حفظ سالمتی مردم ،
شهرداری تیمورلو با همت جوانان این شهر
تاکنون  4مرحله اقدام به عملیات ضدعفونی
و گندزدایی اماکن و معابر عمومی  ،فرعی
و پرتردد این شهر کرده است .هر  4نوبت
عملیات ضدعفونی این شهر به صورت
شبانه انجام گرفته و مردم این شهر هرچه
در توان داشتند اعم از سمپاش های دستی
و تراکتوری در اختیار شهرداری گذاشته و
خودشان نیز برای سمپاشی و ضدعفونی
سطح شهر تالش و فعالیت داشتند.

09

عملکردشهرداریتیمورلو

محور مواصالتی بخش گوگان به شهرک
صنعتی شهید سلیمی سال های مدید
خاکی بوده و قسمتی در سال  1396به
همت خیرین و مساعدت کارگران محترم
شهرک صنعتی شهید سلیمی با تامین قیر
رایگان توسط اداره محترم راه و شهرسازی
شهرستان آذرشهر ،آسفالت شده حدود
یک کیلومتر از محور فوق زیر سازی شده
ولی آسفالت نشده بود .با توجه به اینکه
تنها راه امن و نزدیک دسترسی کارگران
زحمتکش به محل کارشان محور مذکور
می باشد همچنین نظر به تردد کارگران با
وسایط نقلیه سبک از جمله موتور سیکلت
و دوچرخه و تردد همزمان ماشین آالت
سبک و سنگین دیگر از محل خاکی باعث
گرد و خاک شدید و نهایتا آزار و اذیت و
بیماری کارگران می شد مسیر باقی مانده
با مساعدت اداره محترم راه و شهرسازی و
به همت خیرین و با پیگیریهای متعدد
اعضای شورای اسالمی شهر تیمورلو و
حاج آقا قلعه ایی (رئیس شورای شهرستان
آذرشهر) این مسیر آسفالت گردید.

مشارکت در آسفالت محور مواصال تی بخش گوگان به شهرک سلیمی
عملکردشهرداریتیمورلو
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تملک و دو بانده نمودن راه اصلی ورودی شهر

فنی و عمرانی

یکی از پروژه های خیلی مهم شهرداری
تیمورلو تملک دو بانده نمودن راه اصلی
ورودی شهر ( پایین تر از فلکه کشاورز)
می باشد که با اجرایی شدن این پروژه و
بازگشایی آن ،موجبات بهبود عبور مرور
شهروندان و و افزایش ایمنی و کاهش
تصادفات تاثیر بسیار چشمگیری دارد.
با توجه به اینکه قسمتی از ورودی شهر
قبال با همکاری دهیاری وقت و اداره راه
دوبانده شده بود ولی قسمت هایی از این
پروژه بازگشایی نشده بود و شهروندان هر
سال شاهد تصادفات دلخراش و مرگباری
بودند که در سال  1394با تالش های
شهردار تیمورلو و با حمایت های اعضای
محترم شورای اسالمی شهر ،اقدام به تملک
برخی امالک واقع شده در مسیر نمود و
در ادامه جدولگذاری ،زیرسازی ،آسفالت و
روشنایی معابر و همچنین نصب المان های
الله نیز توسط عوامل شهرداری تیمورلو
انجام گرفت.
در این طرح  500متر مربع تملک گردیده
و به طول  200متر کانال جهت هدایت آب

های سطحی اجرا شده و تک جداول و رفوژ
میانی نیز یه طول  300متر اجرا شده است
و مسیر یاد شده پس از تملک زیرسازی و
آسفالت شده و به بهره برداری رسید.
کلنگ زنی آغاز عملیات اجرایی دوبانده
کردن ورودی شهر با حضور فرماندار
محترم ،اهالی با فرهنگ و محترم شهر
تیمورلو و جمعی از مسوالن استانی،
شهرستانی واعضای شورای اسالمی شهر
انجام شد .با توجه به اینکه تردد بسیاری از
شهروندان از طریق این محور انجام می شود
و برای کاهش حجم ترافیکی در داخل شهر
اقدامات الزم در این خصوص انجام شد.
به منظور رفاه حال شهروندان روشنایی و زیبا
سازی جاده ورودی شهر با نصب پایه های
روشنایی در دستور کار شهرداری قرار گرفت
و این اقدامات با هدف زیباسازی سیما و منظر
شهری ،تامین نور مناسب و روشنایی جاده
ورودی شهر در شب صورت گرفته است .با
انجامچنیناقداماتیضمنزیباسازیوتامین
روشنایی ،شهروندان از جلوه زیبا و مطلوب
سیمایشهرینیزبهرهمندمیشوند.

تملک ،آزادسازی و احداث
خیابان های جدید االحداث
در راستای تسهیل و تردد وسایل نقلیه و اصالح نقاط پر خطر داخل
شهر و کاهش بار ترافیکی مرکز شهر شهرداری اقدام به تملک امالک
واقع در طرح گذربندی های معابر و شورای اصلی نموده است که در
این راستا شهرداری با انعقاد حدود  16۰مورد مصالحه نامه با مالکین
امالک واقع در طرح اقدام به تملک نموده است .در اجرای این مهم
احداث و تعریض و آزادسازی  10مورد خیابان اصلی از جمله ۲۵
متری امام (ره) ۲۰ ،متری شهید تیمورلویی10 ،متری عطار10 ،
متری راه ارتباطی خیابان شریعتی به خیابان شهید حسین بابایی10 ،
متری راه ارتباطی خیابان شهید حسین بابایی به خیابان اسقالل۱۲ ،
متری دکتر صادقپور ۱۴ ،متری نرگس ۱۴ ،متری شهید فالحپور،
 ۱۲متری خبرنگار ،انتهای خیابان ورزشی و شهید علی اکبر پور
نموده است که این امر مهم باعث حل مشکالت ترافیک و دسترسی
آسان به خیابان ها و امالک خیابان های اصلی مذکور شده است
همچنین در این راستا قطعات مسکونی بسیاری جهت احداث مسکن
به وجود آمده که در تولید و عرضه مسکن گام موثری برداشته شده
است.
همچنین بازگشایی ابتدای خیابان شهید کاظم پور ،ورودی محله
بهارستان ،ورودی خیابان آزادگان ،ورودی خیابان امام بعد از شهرداری،
بعثت  ،۲گلزار شهدا ،ولی عصر ،عرفان  ۲و خیابان دکتر صادقپور این
اقدامات آرزوی دیرینه شهروندان عزیز بوده که با تالش شهرداری و
اعضای محترم شورای اسالمی شهر در طول  8سال محقق شده است.

عملکردشهرداریتیمورلو
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مهندس اسدی شهردار تیمورلو در خصوص
اقدامات انجام گرفته در خصوص آسفالت معابر
و خیابان های شهر گفت :بهسازی و آسفالت
معابر یکی از مهمترین مطالبات شهروندان
است و ما برای همین توجه ویژه ای به این
امر داریم.
شهردار تیمورلو با تأکید بر اهمیت افزایش
کیفیت آسفالت معابر گفت :اولویت اصلی
شهرداری در آسفالت ریزی توجه به کیفیت
آسفالت می باشد نه اینکه چه حجم آسفالت

مهندس اسدی شهردار تیمورلو :
توجه ویژه به بهسازی و آسفالت معابر از مهمترین اقدامات شهرداری تیمورلو میباشد

در معابر استفاده می شود و در این مدت که
بنده بعنوان خادم مردم تیمورلو به وظیفه خود
عمل می نمایم به افزایش کیفیت آسفالت
بیش از پیش توجه داشته ام.
مهندس اسدی با بیان اینکه بودجه ای که
صرف آسفالت معابر می شود باید بیشترین
بازده را داشته باشد ،افزود :برای افزایش
بازدهی باید به کیفیت توجه شود تا عمر
آسفالت را افزایش دهیم و از هدر رفت بودجه
جلوگیری کنیم و نهضت آسفالت در شهر

تیمورلو در طول سالهای متمادی با آسفالت
معابر شهری لکهگیری معابر سطح شهر و
ترمیم نوارهای حفاری شروع و با هدف بهبود
عبور و مرور و تردد شهروندان و با توجه ویژه
به این مسئله از سال  1392تا 1400به صورت
جهادی انجام شده است.
وی با تاکید بر اهمیت جلب رضایت اهالی
شهر گفت  :شناخت هر چه بیشتر مسئوالن
اجرایی با مشکالت روزمره شهروندان و برخورد
صادقانه و بی منتو تسریع در جهت رفع آنها

از وظایف بنیادی شهرداری است که در این
راستا به همراه اعضای محترم شورای اسالمی
شهر تمام تالش خود را بکار گرفته و به حول
و قوه الهی در این کار موفق عمل نموده ائیم.
مهندس اسدی اظهار داشت :بهسازی و
آسفالت معابر یکی از مهمترین خواسته و
مطالبه شهروندان است و مدیران شهرداری
هم به این امر کام ً
ال واقف هستند و ما بهعنوان
خادمان مردم در حوزه شهرداری پیگیر رفع
مشکالت شهر هستیم و در این راه نیازمند

سال

مساحتآسفالتشده(براساسمترمربع)

میزان آسفالت مصرفی (بر اساس تن)

93

14500

2350

94

32000

4850

95

17000

3520

96

3500

455

97

16000

2200

95

2000

260

99

800

110

جمع

85800

13754

تعامل و همکاری و مشارکت تمامی شهروندان
فهیم و با فرهنگ تیمورلو هستیم.
شهردار تیمورلو با اشاره به خودیاری اهالی
محالت شهر تیمورلو و حمایت آنها از
شهرداری اظهار داشت :جا دارد از شهروندان
فهیم تیمورلو که در راستای آسفالت کوچه
های خود یاری رسان شهرداری بودند ،تشکر
ویژه ایی داشته باشم ،زیرا که برخی از کوچه
های سطح شهر با خودیاری و مشارکت
شهروندان محترم تیمورلو توسط حوزه فنی و
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عمرانی شهرداری آسفالت شدند و جای خوشحالی است که
بخشی از شهروندان عزیز در این مسیر قدم برداشته اند و با
مشارکت خود کاری کردند که شهرداری نسبت به آسفالت
کوچه های بیشتری اقدام نماید و آسفالت کوچه ها می
تواند از نظر رفاهی تاثیر گذار باشد و چهره بهتر و مناسب
تری به شهر ببخشد.
وی با اشاره به معابر آسفالت شده شهر گفت :در طول
سالهای  ۱۳۹۲تا  1400خیابانهای اصلی شهر تیمورلو
چون خیابان امام (ره) ،بیست متری شهید تیمورلویی،
بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ،گلزار شهدا ،شهید
طالبی ،بعثت  ۱و  ،۲آزادگان ،شهید طالب زاده بهداشت،
شهید ابوالحسنی ،حافظ ،شهیدحسین بابایی ،استقالل،
ولیعصر ،شریعتی ،انتهای عرفان ،2انتهای شهید رسولی به
صورت کلی آسفالت شده است که عالوه بر معابر اصلی
فوق 38 ،کوچه فرعی در سال  ،1394در سال 1395
به تعداد  ۲۴کوچه ،سال  1396به تعداد  ۱۸کوچه ،سال
 1397به تعداد  ۱۰مورد ،سال  1398به تعداد  ۶مورد با
خود یاری و مشارکت اهالی محترم آسفالت شده است و با
عنایت به هزینه بر بودن موضوع اجرای پروژه های آسفالت
سالیانه بخشی از درآمدهای شهرداری صرف این مهم می
گردد در این راستا معابری که آسفالت آن ها تخریب شده
است بازسازی و اصالح شده است و همچنین جهت بهبود
عبور و مرور شهروندان گرامی در هر سال چندین مورد از
کوچه ها و محله های فرعی جهت رعایت حال شهروندان
نیز با مشارکت اهالی زیرسازی و اجرای آبرو و آسفالت
شده است هچنین جهت جلوگیری از خرابی ها هر ساله
در چاله های به وجود آمده ترمیم و لکه گیری میشود تا
از هزینههای بعدی جلوگیری به عمل آید این امر مهم و
آسفالتریزی عالوه بر بهبود عبور و مرور باعث ارزش افزوده
در معابر خاکی و زیباسازی شهر می باشد.
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جدول گذاری ،آبرو و پیاده رو سازی
امروزه موضوع کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین
مباحثی است که مدیریت شهری برای ارتقاء آن
برنامهریزیهای گستردهای را انجام میدهد و سعی
براین است تا با تصمیمهای درست شرایط خوبی را برای
زندگی شهروندان ایجاد کنند  .پیاده و پیاده روها به
عنوان دو عنصر پویایی و پایایی در فضای شهر  ،جزء
الینفک زندگی شهری به شمار می آیند و به عنوان
یک فعالیت مفرح ولذت بخش  ،سهم قالب توجهی از
اوقات شهروندان درشهرهای مختلف را در بر می گیرد
 .توجه بیش از حد به نیازهای حرکت سواره و غفلت از

حفظ و ساماندهی فضای پیاده و پیاده رو از عمده نقایص
شهرسازی به شمار می آید  ،که سبب کاهش کیفیت
محیط شهری وافول ارزشهای اجتماعی  ،فرهنگی و
بصری در فضاهای شهری می گردد.
همچنین جدولگذاری و احداث آبرو از جمله خدمات
شهرداریها است که برای تقسیم محوطهها و
محیطهای مختلف در شهر به منظور ایجاد خیابانهای
فرعی و اصلی ،فضاهای استراحت و سبز ،پیاده روها انجام
میشود که انجام اصولی و فنی جدولگذاری از اهمیت
زیادی برخوردار است زیرا داشتن پیادهروسازی خوب و

سال

میزان جدول اجرا شده (متر طول)

میزان آبرو اجرا شده (متر طول)

پیاده رو ( متر مربع)

1393

2900

-

1550

1394

3200

1520

450

1395

3500

1220

370

1396

2300

1100

400

1397

890

210

320

1398

2100

790

200

1399

100

200

-

جمع

14990

5040

3290

جدول گذاری زیبا و تمیز از نظر دید و منظر شهری حائز
اهمیت بوده و برای تحقق آن باید بسترسازی ،زیرسازی
و روسازی آن و همچنین جدول گذاری و آبروسازی
به منظور تقسیم محوطه به خیابانهای اصلی و فرعی،
پیادهروها ،فضاهای سبز و باالخره جمع آوری آبهای
سطحی طبق اصول فنی و با دقت کامل اجرا شود.
شهرداری تیمورلو در راستای انجام وظیفه عمران
شهری و بهبود عبور و مرور و اصالح هندسی و هدایت
و دفع آبهای سطحی معابر اصلی و فرعی سطح شهر
اقدام به احداث مجموعه حدود 20هزار متر طول جدول

گذاری و احداث کانال و آبرو در معابر اصلی و فرعی
سطح شهر نموده است.
هم چنین در راستای بهبود عبور عابرین پیاده ،اقدام به
زیر سازی و کف پوش حدود  ۳۳۰۰متر مربع از پیاده
رو های سطح شهر نموده است.
الزم به توضیح است که پروژه های فوق و سایر پروژه
های اجرایی شهرداری تا حد امکان به صورت امانی
توسط پیمانکاران مجرب اجرا شده است که این این
امر باعث صرفه جویی در هزینه پروژههای اجرایی
گردیده است.
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احداث خیابان 20متری شهید تیمورلویی
بــا احــداث خیابــان بیســت متری شــهید
۴۰ســاله )
تیمورلوئــی آرزوی دیرینــه ((۴۰ســاله
مــردم تیمورلــو تحقــق یافــت .جــا دارد از
بــزرگ مــرد تاریــخ تیمورلــو (مرحــوم حــاج
عباســعلی تیمورلویــی) خیــر نیکاندیش و
ریش ســفید و معتمــد تیمورلو یــادی کنیم
و یــاد و خاطــره اش را گرامــی داریــم .بــه
گـزارش مهنــدس اســدی شــهردار تالشــگر
تیمورلــو از قدیــم االیــام بحــث بــر احـداث
خیابــان از خیابــان امــام (ره) خیابــان عرفان
 ۱بــر ســر زبــان هــا بــود کــه ایــن امــر مهم
در طــول خدمــت هشــت ســاله اینجانــب
اتفــاق افتــاد کــه بـرای بنــده افتخــار بزرگی
بــود .عمــده قســمت ایــن خیابــان از امالک،
امــاک مرحــوم حــاج عباســعلی تیمورلویی
واقــع شــده اســت کــه بــا کســب موافقــت
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ایــن بــزرگ مــرد بــه حــول و قــوه الهــی
و بــا مســاعدت اعضــای شــورای اســامی
شــهر ،خیابــان  ۲۰متری شــهید تیمورلوئی
بــا عظمــت خــود احـداث و بــا دســتان پــر
مهر مرحــوم حاج عباســعلی تیمورلوئــی در
حضور مســئولین شــهر ،بخش -شهرستان
و اســتان افتتــاح و مــورد بهــره بــرداری قـرار
گرفــت و ایــن خیابــان احداثــی بنام شــهید
واالمقام شــهید حســین تیمورلویــی نامگذار
گردیــد و جــا دارد از تمامی مصالحــی در این
مســیر و خانواده شــهید تیمورلویــی تقدیر و
تشــکر نماییم.
سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز
مرده آنست که نامش به نکویی نبرند
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احداث پارک بزرگ تیمورلو

یکی از شاخصه های مهم شهری ،دارا بودن شهر به استانداردهای سرانه
فضای سبز و پارک می باشد که شهرداری تیمورلو در راستای فراهم
نمودن این مهم در طول هشت سال با حمایت های اعضای محترم
شورای اسالمی تیمورلو موفق شد با تملک زمینی به مساحت  3هکتار
نسبت به احداث پارک تفریحی ،فرهنگی و ورزشی در شهر تیمورلو با
کاربری پارک بزرگ ،شهربازی و اسکان مواقع اضطراری اقدام نمود.
این پارک در محدوده شهر و در زمینی به مساحت  3هکتار شامل سکو
و نشیمنگاه ،مسیر دوچرخه ،پیاده روی ،شهر بازی و  ...احداث می شود.
احداث اماکن تفریحی و ورزشی و همچنین احداث پارکها و تفرجگاهها
در ارتقا سطح سالمت شهروندان و پر کردن اوقات فراغت شهروندان بویژه
جوانان بسیار حائز اهمیت است و شهرداری تیمورلو در صدد است در
راستای توسعه سرانه فضای سبز و ساماندهی برخی از معابر اصلی سطح
شهر با احداث فضای سبز در نقاط مختلف سطح شهر اقدام نماید.
ایجاد و ساخت فضاهای تفریحی ومفرح برای پرکردن اوقات فراغت
خانواده ها ،یکی از اهداف اصلی شهرداری در طی سال های گذشته
بوده و این هدف نیز در سال جدید همچنان جزء اولویت های اصلی
شهرداری است.
با برنامه ریزی های صورت گرفته احداث فضاهای سبز و پارکهای درون
محلی در اولویت برنامههای این شهرداری قرار دارد که در راستای توسعه
ورزش همگانی و ارتقا سطح سالمت شهروندان احداث زمین ورزشی چند
منظوره و مسیر پیاده روی احداث خواهد شد.
کاشت نهال و همچنین نورپردازی این پارک از جمله دیگر اقدامات
شهرداری تیمورلو در جهت تکمیل این پارک می باشد که امیدواریم با
تالش شبانه روزی بتوانیم بزودی این پارک زیبا را به بهره برداری برسانیم.
مهندس اسدی افزود :خرید زمین پارک به وسعت سه هکتار یکی از
الطاف بی کران خداوند متعال می باشد که با تالش و کوشش مجموعه
شهرداری و اعضای شورای اسالمی شهر ،این موهبت الهی شامل حال
شهروندان تیمورلو شد.
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پیاده روسازی توسط شهرداری تیمورلو

احداث مجتمع تجاری  -خدماتی شهرداری تیمورلو

با توجه به جدی بودن مقوله پیاده روسازی ،مناسب سازی فضاهای شهری به ویژه پیاده رو یکی
از مباحث اساسی است که از جهات مختلف اجتماعی ،اقتصادی و بهداشتی در زندگی شهروندان
تاثیر عمده و نقش برجسته ای دارد.
پیاده رو سازی و ایجاد فضای مناسب برای عابران پیاده از لحاظ زیبا سازی و تعامالت اجتماعی
بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد .پیاده روهای استاندارد که قابلیت پیاده روی مطمئن برای
شهروندان را داشته باشد می تواند باعث ایجاد بسیاری از تعامالت مثبت بین شهروندان شود از
آنجایی که تامین امنیت شهروندان هنگام عبور و مرور از معابر یکی از مهمترین وظایف شهرداریها
محسوب میشود ،شهرداری تیمورلو در راستای بهسازی و استانداردسازی پیاده روها در حفظ
امنیت و آرامش شهروندان تالش میکند و به همین دلیل بازسازی و ساخت پیادهروها از جمله
فعالیتهای مستمر در دستور کار شهرداری تیمورلو می باشد .

مجتمع تجاری -خدماتی شهرداری تیمورلو در سال های  1399 -1398در راستای احداث
ساخت وسازهای اصولی و ایجاد درآمد برای شهرداری و زیباسازی شهری در ورودی شهر
با تملک امالک پیرامون آن در مسیر خیابان امام(ره) در زمینی به مساحت 135متر مربع با
زیر بنای 420متر مربع در سه طبقه ،همکف تجاری -طبقه اول و دوم مسکونی و خدماتی با
تخصیص وام از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و منابع شهرداری احداث گردید

بهسازی مال مدرسه سی و استفاده بعنوان پارک بانوان
شهرداری تیمورلو بر اساس آییننامه
اجرایی ماده ( )16قانون بهبود مستمر
محیط کسب و کار اقدام به بهسازی مدرسه
مخروبه مرتضوی شهر تیمورلو نموده و در
اختیار بانوان شهر جهت ایجاد غرفه های
مشاغل خانگی قرار داده است.
همچنین شهرداری بعد از بهسازی محوطه،
مدرسه مذکور را بعنوان پارک بانوان ،جهت
استفاده بانوان محترم شهر تجهیز نمود.
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احداث یادمان شهدا و ساماندهی آرامستان
شهرداری جهت ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و قدردانی از
خانواده محترم شهدای شهر تیمورلو با مشارکت بنیاد شهید و
امور ایثارگران اقدام به احداث یادمان شهدای گرانقدر نموده
است و همچنین شهرداری اقدام به بهسازی و ساماندهی
محوطه گلزار شهدا ،جدول گذاری ،آسفالت و احداث سایبان
جهت برگزاری نماز میت در گلزار شهداء و آرامستان محله
بهارستان و تعمیرات غسالخانه نموده است.
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احداث ساختمان شهرداری و ایستگاه آتش نشانی
و خدمات ایمنی در شهر تیمورلو

یکی دیگر از کارهای بزرگ و بیاد ماندنی در شهر
تیمورلو احداث ساختمان شهرداری و ایستگاه آتش
نشانی و خدمات ایمنی بود .زیرا که این شهر فاقد
ایستگاه آتش نشانی بود و شهرداری اقدام به
تملک محل احداث ساختمان آن به مساحت یک
هزار و  ۸۳۰مترمربع نموده و با تالشهای مضاعف
مهندس اسدی و پرسنل زحمت کش شهرداری
و حمایت های اعضای محترم شورای اسالمی
شهر با تخصیص اعتبار از اعتبارات شهرداری و
استان ،اقدام به احداث ساختمان اداری شهرداری
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و ساختمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر
تیمورلو نموده است که در هفته دولت سال
 1399به بهره برداری رسید.
عملیات عمرانی احداث ساختمان شهرداری و
ایستگاه آتش نشانی تیمورلو بعنوان یکی از مراکز
مهم و حیاتی خدمات رسان این شهر ،با شتاب
بخشی در عملیات ساخت با تالش های پرسنل
خدوم شهرداری تیمورلو و همچنین حمایت ها و
پیگیری های اعضای محترم شورای اسالمی شهر و
کارشناسان محترم استانداری به اتمام رسیده است.

ساختمان اداری شهرداری و ایستگاه آتش نشانی
تیمورلو در زمینی به مساحت  1830مترمربع و
زیربنای به مساحت  1000متر مربع احداث شده
که با توجه به شکل گیری بافت شهری وتوسعه ی
این شهر ،احداث این ایستگاه  ،بعنوان یکی از مراکز
مهم و حیاتی خدمات رسانی در این شهر ،با هدف
پوشش سریعتر و مطلوب تر حوادث و امداد و نجات
شهروندان در شهر تیمورلو و روستاهای اطراف ،با
جدیت مدیریت شهرداری تیمورلو در حال خدمات
رسانی به شهروندان می باشد.
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مشارکت با اداره راه و شهرسازی در آسفالت راه مواصالتی
تیمورلو -قراغیل و تیمورلو -خاصلو به طول  1800متر
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احداث دیوار حائلی رودخانه گنبرف چای
احداث دیوار حائلی رودخانه گنبرف چای در  3فاز به طول حدود  1700متر که موجب جلوگیری از خطرات
حتمی به جان و مال مردم شهر گردیده است .بطوری که بر همگان آشکار است در حادثه سیل فرودین ماه سال
 1396بعد از لطف خداوند متعال احداث دیوار حائل باعث شد سیل ویرانگر به سطح شهر وارد نشود و باعث نجات
جان و مال شهروندان تیمورلویی در حادثه سیل  1396گردید.
شهرداری تیمورلو بمنظور جلوگيري از فرسايش ديوارهاي حاملی در مواقع سيالبي در رودخانه گنبرف چای
ديوار هاي حائل سنگي احداث نمود که با حضور دکتر خدابخش استاندار سابق فاز دوم دیوار حائل روی رودخانه
گنبرف چای افتتاح شد.

احدثسرویسبهداشتیبامشارکتخیرانشهرتیمورلو
شهرداری تیمورلو با همکاری خیرین محترم شهر ( که همیشه یار و یاور
شهرداری هستند) اقدام به احداث سرویس بهداشتی در میدان انقالب
شهر تیمورلو جهت رفاه حال شهروندان و مسافران محترم نمود.

شهرداری عالوه بر پرداخت 5درصد از درآمدهای شهرداری از محل
عوارض محلی در راستای رفاه حال مراجعین همشهریان محترم
به کتابخانه عمومی با همکاری کتابخانه اقدام به تعمیرات محوطه
کتابخانه مذکور نموده است

تعمیرات و آسفالت محوطه مدارس شهر

در راستای اعتالی امور فرهنگی
و سطح علمی و حفظ سالمت
دانشآموزان که آیندهسازان این مرز و
بوم هستند و هر چه خواهیم داشت
از این مدارس خواهد بود ،شهرداری
تیمورلو با همکاری مدیران مدارس و
خیرین و اداره آموزش و پرورش در
تعمیرات و آسفالت محوطه مدارس
شهر همکاری نزدیک داشته است.
همکاری های مناسب فی مابین
شهرداری با مدارس و ارتقای سطح

فرهنگ شهروندی شهر تیمورلو جزو
سیاست های شهری شهرداری این
شهر می باشد و شهرداری تاکنون
همه تالش خود را جهت خدمات
دهی هرچه بیشتر به مدارس شهر
از جمله تعمیرات ساختمان ،آسفالت
حیاط مدارس و خط کشی و رنگ
آمیزی دیوار مدارس و سرویس های
بهداشتی مدارس و اهدای جوایز به
دانش آموزان در مناسبت های مختلف
نموده ،تا در این عرصه پیشگام باشد.

خط کشی خیابان های مقابل مدارس
در راستای افزایش ضریب ایمنی ،عملیات خط کشی
عابر پیاده در مقابل مدارس سطح شهر تیموربو اجرا
شد.
مهندس اسدی شهردار تیمورلو  ،با اشاره به عملیات
خط کشی خیابان های مقابل مدارس گفت :بر اساس
برنامه ریزی صورت گرفته و در راستای کاهش و
روانسازی ترافیک و همچنین ایمنی شهروندان و
دانش آموزان ،تمهیدات و اقدامات الزم در دستور
کار این شهرداری قرار گرفت و به حول و قوه الهی
توانستیم اقدامات الزم در خصوص خط کشی محل
عابر پیاده در مقابل مدارس شهر را انجام دهیم.
وی افزود :خط کشی معابر و خیابان ها از جمله عالئم
ترافیکی است که نقش عمده ای در کاهش سوانح
رانندگی و همچنین کاهش و روانسازی ترافیک دارد.
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حذف پیچ 90درجه حادثه سازدر ورودی شهر
ورودی شهر تیمورلو بعد از ساختمان قدیم
شهرداری (میدان شهرداری) به پیچ  90درجه
ختم می شد و در تمامی ایام سال در این نقطه
تصادفات ناگواری اتفاق می افتاد که چنین
موضوع حاد شهرداری و شورای اسالمی شهر
را بر آن داشت که به حل مشکل چاره اندیشی
نماید که در این راستا شهرداری جهت رعایت
حال مالکین این محل ،در سال  1393و سنوات
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بعدی با مجوز شورای شهر اقدام به تملک حیاط
مسکونی آنان به متراژ 700متر نموده و در قبال،
در یک قطعه مسکونی متعلق به شهرداری به
متراژ 200متر مربع یک باب منزل مسکونی
احداث و تحویل آقای قدیر فتحی نمود و با
مالکین دیگر بصورت معوض و مصالحه انجام
شد .با این اقدام یکی دیگر از آرزوهای دیرینه
مردم تیمورلو تحقق یافت.

همکاری شهرداری با ادارات خدمات رسان
با عنایت به اینکه در برخی از نقاط مرکزی شهرقبال تیرهای برق
فشار قوی اجرا شده بود که در اثر تعریض خیابان یا عقب کشی
مالکین ،تیرهای موجود خطرآفرین شده بودند .لذا شهرداری
جهت جمع آوری آنها و رفع خطر با همکاری اداره برق اقدام به
انتقال زمینی آنها نمود و این کار باعث حل مشکالت عبور و مرور
شهروندان شد و در خصوص ایجاد روشنایی بلوار ورودی خیابان

 20متری شهید تیمورلوئی اقدام موثری با همکاری اداره برق انجام
پذیرفته است
همچنین با توجه به اینکه شبکه انتقال آب شرب نیز طی سالیان
متمادی فرسوده شده بود و باعث هدر رفت آب می شد که در
این خصوص هم با اراده آب و فاضالب در خصوص تعویض شبکه
همکاری الزم صورت پذیرفته است.

عملکرد واحد خدمات شهری شهرداری تیمورلو در طول سال های  92الی 99

جمع آوری زباله شهری
به مقـدار  5تـن در روز
امروزه مديريت مواد زائد جامد يكي از
مهمترين دغدغه هاي جوامع بشري
مي باشد که شهرداری ها نقش اصلی
را در این مدیریت بر عهده دارند.
افزايش حجم زباله ها از يك سو و
تنوع و گوناگوني آنها از سوي ديگر بر
پيچيدگي نحوه جمع آوري و دفع آنها
مي افزايد .گسترش علوم و فن آوري
در زمينه هاي مختلف شيمي  ،فيزيك
 ،پزشكي و  ...موجب ورود انواع زباله
هاي خطرناك حتي در داخل زباله هاي
خانگي شده است  .امروزه ديگر سيستم
هاي جمع آوري و دفع سنتي زباله ها
جوابگو نبوده و نمي تواند از آلودگي هاي
زيست محيطي ناشي از انواع زباله هاي
شيمايي  ،ميكربي  ،راديو اكتيو و غیره
جلوگيري كند.
در این راستا طبق توافق نامه ای بین
هشت شهر استان (سهند ،آذرشهر،
اسکو ،خسروشاه ،ایلخچی ،ممقان،
گوگان وتیمورلو) و بخش خصوصی امضا
شده است.
طی شبانه روز  5تن زباله با توجه به

ماهیت زندگی کشاورزی شهروندان
که درصد باالی از زباله هم مربوط به
پسماند های کشاورزی کارگاه های
هویج شویی و بستهبندی سیر می باشد،
در سطح شهر تیمورلو جمعآوری می
شود که خدمات شهری شهرداری در
جمع آوری بموقع زبالهها از سطح شهر
عملکرد خوبی داشته و با تمام توان به
دنبال ایجاد کردن محیطی مناسب برای
شهروندان می باشد.
یکی از مهمترین وظایف شهرداری
جمع آوری بموقع زبالهها و نخالهها از
سطح محالت و معابر است که با تالش
پرسنل زحمت کش خدمات شهری
شهرداری تیمورلو  ،این وظیفه مهم به
درستی انجام شده است.
جمع آوری نکردن زبالهها در زمانی اندک
میتواند باعث بروز مشکالت زیادی برای
شهروندان شده و فضای نامناسب مقابل
منازل ،کوچهها ،خیابان و به تبع در کل
شهر پدید آورد که در این راستا همکاری
و همراهی خوب شهروندان باعث شده
تا شهرداری بتواند ضمن ارائه خدمات

مناسب رضایت مردم را جلب نماید.
تفکیک زبالههای خشک و تر از مبدا
میتواند سرعت جمعآوری و تفکیک
آنها را سریعتر کند که امیدواریم
شهروندان همانگونه که در جمع
آوری بموقع زبالهها همکاری الزم را
با شهرداری تیمورلو داشتهاند در این
زمینه نیز همکاری داشته باشند.
الزم به ذکر است که شهرداری تیمورلو
 ۵۵عدد مخزن زباله  ۷۷۰لیتری و ۳۰
عدد مخزن زباله  ۶۶۰لیتری در نقاط
مختلف شهر جانمایی نموده است.
از دیگر اقدامات مهم شهرداری مکان
یابی لندفیل (محل دفن زباله) بهداشتی
جهت رفع پسماند با رعایت تمامی
استانداردهای سازمان محیط زیست،
احداث سوله های بهداشتی برای اولین
بار در منطقه جهت دفن بهداشتی زباله،
برگزاری کارگاه های آموزشی در کلیه
مدارس تیمورلو توسط کارشناس محیط
زیست شهرداری به منظور فرهنگ
سازی برای دانش آموزان و تفکیک زباله
از مبدا پسماند اشاره نمود.

خدمات شهری

 خرید  30عدد سطل زباله وتوزیع در شهر
 خرید  6دستگاه ماشینآالت سنگین و سبک( لودر-
شش چرخ -آتش

نشانی -مینی لودر -ماشین
حمل میت -سواری)
 کاشت  2500اصله درخت درشهرتیمورلو.
 خرید و نصب  80عدد چراغدر بلوار امام (ره)
 -خرید و نصب المان

نوری الله و پرچم به تیرهای برق
بلوار حضرت امام (ره)
 ساخت و نصب  70متر پلفلزی در معابر عمومی سطح
شهر
 احداث  100متر پل بتنی درمعابر عمومی سطح شهر
 زیرسازی و آماده سازی 50کوچه جهت

آسفالت ریزی
 خرید و نصب تابلو عالئم و ناممعابر کوچه ها به تعداد  150عدد
 آبیاری و نگهداری فضای سبزشهری
ترمیم آسفالت سطح شهر
 خرید و نصب  35عدد نیمکتدر پارک بانوان  ،سطح شهر و
گلزار شهدا
 احداث سایه بان در گلزارشهدا و آرامستان

بهارستان جهت اقامه نماز میت
 الیروبی و نگهداری کانالهایشهری به طول  10کیلومتر
 الیروبی رودخانه گنبرف چایبا ماشین آالت شهرداری
 ساماندهی و تعمیر مدرسهمرتضوی جهت استفاده مشاغل
خانگی و پارک بانوان
 تامین لوازم و مصالح پیمانکارانعم ارنی
جمع آوری زباله شهری به مقدار
 5تن در روز که بیشتر این زباله
ها کشاورزی می

باشد
 تنظیف معابر و میادین سطحشهر
 خرید ماشین حمل میت حمل میت از شهر ،شهرستانبه آرامستان
جابجایی تیرهای برق بیش از 50مورد
 نخاله برداری امالک تملکشده طرح هادی بیش از 2000
تن
 برف روبی و نمک پاشی معابرسطح شهر طی فصل زمستان در
طول سال های گذشته

در راستای ارتقاء سطح بهداشت عمومی؛
 30باکـس زبـاله در معابر سطح شهـر
تیمـورلـــــو توزیع و نصـب شد
 30باکس زباله در معابر سطح شهر تیمورلو به منظور افزایش
بهداشت عمومی توزیع و جانمایی شد.
یکی از مواردی که در جهت ارتقاء سطح بهداشت عمومی
و جلوگیری از سرایز شدن شیرابه زباله در معابر سطح شهر
تاثیر گذار است ،نصب باکس های زباله می باشد که با توجه
به توسعه شهر تیمورلو ،نصب مخازن زباله و توزیع مناسب
آن در معابر سطح شهر از اهمیت ویژهای برخوردار است که
براساس بازدیدهای بعمل آمده کارشناسان شهرداری از معابر
سطح شهر ،باکس های جدید زباله در معابر اصلی و فرعی
جانمایی و نصب شد .جابجایی بی مورد باکس های زباله
در برخی از موارد باعث انباشه شدن زباله در معابر اصلی و
همچنین بروز مشکالت عدیده ایی در روند جمع آوری آن،
کار را برای نیروهای خدمات شهری شهرداری سخت کرده
بود که نیروهای خدمات شهری به صورت مستمر به بررسی
مشکالت نظیر جمع آوری زباله ،خاک و نخاله و نظافت معابر
میپردازند.

خرید و نصب تابلو عالئم و تابلوهای شهری و کوچه
ها به تعداد  200عدد

در راستای یکسان
سازی و بهبود
وضعیت شناسایی
معابر و کوچه ها و
آسانتر
دسترسی
شهروندان و نیروهای
امدادی و امنیتی به
نقاط و مقصد مورد
نظرشان و به منظور
تسهیل در امر تردد وسایل نقلیه و آماده سازی
مناسب شهر ،کاهش ترافیک و روان سازی
عبور و مرور در سطح معابر  ،تابلوهای نام معابر
در محالت سطح شهر و نصب عالیم ترافیکی
 ،تابلوهای راهنمای مسیر توسط شهرداری

تیمورلو اقدام به خرید
و نصب تابلو عالئم و
نام معابر عمومی به
تعداد بیش از ۲۰۰
عدد (عالئم راهنمایی
و رانندگی و تابلوهای
شهری و کوچه ها)
نموده است.
همزمان با ساماندهی
محالت سطح شهر و مرتفع شدن مشکالت
چندین ساله اهالی اسامی معابر این محالت
نیز نصب شد .الزم به ذکر است نبود تابلوهای
راهنما در این محالت مشکالت عدیده ای را
برای شهروندان محل ایجاد کرده بود .

نصب وسایل بازی کودکان توسط شهرداری تیمورلو

مجموعه بازی کودکان توسط شهرداری تیمورلو در پارک بانوان این شهر راه اندازی و نصب شد.
در راستای ایجاد روحیه نشاط و شادابی کودکان ،یک ست کامل بازی پلی اتیلن در محوطه داخل پارک
بانوان شهر نصب گردید .این وسایل بازی به منظور توسعه و بهبود فضاهای عمومی جهت تفریح و بازی
کودکان و سپری کردن اوقات فراغت خانواده ها در کنار آنها نصب شده است .سیاست و برنامه شهرداری
در راستای نصب ،تجهیز و ایمن سازی پارک ها و وسایل بازی کودکان ادامه خواهد داشت و مقدمات الزم
برای خرید و نصب سایر مجموعه های بازی نیز در حال انجام است.
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خرید و نصب  35عدد نیمکت در
سطح شهر و گلزار شهدا

به منظور افزایش رفاه حال شهروندان  35عدد نیمکت در قالب
مبلمان شهری در پیاده روها و بوستان های شهر و گلزار شهدای
تیمورلو نصب شد.
باتوجه به اهمیت و ضرورت افزایش سطح رفاه وارائه خدمات به
شهروندان در فضاهای عمومی شهر ،نصب سری جدید مبلمان
شهری در بوستان ها و معابر سطح شهر و گلزار شهدا در دستور کار
معاونت خدمات شهری شهرداری تیمورلو قرار گرفته است.
نصب نیمکت عالوه بر افزایش رفاه حال شهروندان به عنوان مبلمان
شهری ماندگارتر نسبت به سایر سازه های چوبی و فلزی فضای
دیداری شهر را زیباتر کرده اند.

اجرای عملیات روکش ،لکهگیری و ترمیم آسفالت در شهر تیمورلو

با توجه به ضرورت روکش ،ترمیم و لکه گیری
آسفالت در معابر اصلی و فرعی شهر تیمورلو
تسریع در ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر سطح
شهر در دستور کار شهرداری قرار داشت که روکش
آسفالت معابراصلی و ترمیم و لکهگیری آسفالت
معابر فرعی و کوچهها در دستور کار شهرداری
قرار گرفته است و در همین راستا اولویت عملیات
آسفالت با معابر اصلی و بیشتر آسیبدیده است و
معابر فرعی و کوچهها در اولویت بعدی قرار داشتند
که شهرداری در این راستا بسیار موفق عمل نموده
است.
لکه گیری و درزگیری ترکهای آسفالت معابر
موجب کاهش نفوذ آب به درون الیههای آسفالت

شده و در نتیجه افزایش دوام و عمر روسازی
آسفالت را در پی خواهد داشت که رفع نواقص
موضعی ،جلوگیری از گسترش خرابی روسازی
آسفالتها و همچنین تامین سطحی ایمن در
معابر شهر از دیگر اهداف اجرای عملیات لکهگیری
است که مورد توجه نیروهای خدمات شهری
شهرداری تیمورلو قرار دارد.
روشهای مختلفی برای لکهگیری و رفع
خرابیهایآسفالتوهمچنیندرزگیریترکهای
آسفالت وجود دارد که به تناسب وضعیت آسفالت
و همچنین وضعیت جریان آبهای سطحی در
سطح منطقه مورد استفاده قرار میگیرد.
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کاشت  2500اصله درخت در تیمورلو

سنت حسنه کاشت درخت ،همه ساله در ایام
هفته درخت کاری در راستای توسعه فضای
سبز شهری و ایجاد نشاط و پویایی برای
شهروندان شریف شهر تیمورلو در محالت
مختلف شهر برنامه ریزی و اجرا می شود
که در این برنامه کاشت دو هزار و  ۵۰۰اصله
درخت شامل اقاقیا -کاج -سنجد -افرا -زبان
گنجشک و توت کاشته شده است.

توسعه فضای سبز و نهادینه شدن فرهنگ
درخت کاری در بین شهروندان نیاز به
برنامه ریزی جامعی دارد که در این خصوص
می توان با اجرای طرح ” هر شهروند یک
درخت” شهروندان را به کاشت و نگهداری
از درختان ترغیب نمود که در همین راستا
شهرداری تیمورلو آمادگی ارائه نهال درخت
به شهروندان را دارد.

سرانه فضای سبز تیمورلو بیش از استاندارد ملی است
براساس مطالعات و بررسی های وزارت مسکن
و شهرسازی ،سرانه متعارف و قابل قبول
فضاهای سبز شهری در شهرهای ایران بین 7
تا  12مترمربع برای هر نفر است ولی امروز با
تالش های کارکنان شهرداری تیمورلو ،به ازای
هر شهروند تیمورلویی بیش  ( 13/87سیزده و
8شتادو هفت) مترمربع فضای سبز در این شهر
وجود دارد که براساس آمار بیش از میانگین
سرانه فضای سبز کشور است.

امروزه فضای سبز جزئی از نظام کالبدی
شهر به شمار میرود که همه شهروندان
با آن در ارتباط اند و نقش مهمی در
زندگی اجتماعی دارد .در حقیقت ،ایجاد
فضای سبز مطلوب راه حل مناسبی
برای بسیاری از مشکالت حاد شهری
است که عالوه بر ارتقای کیفیت منظر
شهر ،میتواند از آلودگی هوا و ترافیک
جلوگیری کند .در این بین ،در شهر
تیمورلو مسئوالن شهری با افزایش
فضای سبز و کاشت درختان ،سعی در
مقابله با آلودگی هوا و تنظیم سالمت
روحی شهروندان دارند.
عملکردشهرداریتیمورلو
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امروزه افزایش میزان رضایتمندی شهروندان
از زندگی و همچنین ایجاد نشاط اجتماعی در
بین آنان بیش از گذشته مورد توجه مدیران
شهری قرار گرفته است و فضای سبز شهری
یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در این حوزه
به شمار میآید .مساحت کل پارک ها و فضای
سبز شهر تیمورلو 74هزار و  550متر مربع و
مساحت کل پارک های شهر 32هزار متر مربع
می باشد

1

مساحت شهر (هکتار)

132

2

جمعیت شهر (براساس آخرین سرشماری)

5375

3

مساحت کل پارکها (مترمربع)

32000

4

مساحت کل پارکها و فضاهای سبز(مترمربع)

74550

5

سرانه پارکهای عمومی(مترمربع به ازای هر نفر)

5.95

6

سرانه کل پارکها و فضاهای سبز(مترمربع به ازای هر نفر)

13.84

7

نسبت مساحت فضای سبز به مساحت شهر (درصد)

5/64

8

فضای سبز تحت پوشش شبکه آبیاری مستقل(درصد)

10

9

نسبت اعتبار تخصیص یافته به فضای سبز نسبت یه اعتبارات عمرانی

100.0

تالش شبانه روزی سبزبانان معاونت
خدمات شهری شهرداری تیمورلو
در طول سال

حفظ فضای سبز شهری حق طبیعی شهروندان در برخورداری از
طبیعت سبز است ،پارک ها و فضای سبز شهری به عنوان یکی از
پر اهمیت ترین منابع طبیعی شهرها نقش بسزایی در بازیابی ارتباط
انسان و طبیعت ،بهبود منظر و سیمای شهری و ارتقای کیفیت
فضاهای شهری دارد.
نگهداری و حفاظت از درخت از کاشت آن مهمتر است به همین
دلیل باید در کنار فرهنگ توسعه فضای سبز فرهنگ نگهداری از
آن نیز در جامعه ترویج شود .در همین راستا با تالش شبانه روزی
سبزبانان شهرداری تیمورلو  ،عملیاتی نظیر هرس درختان ،آبیاری ،
سمپاشی و کود دهی به شکل مستمر و بموقع در حال انجام است و
امیدواریم با همکاری و مشارکت شهروندان و زیبا نگه داشتن فضای
سبز اقدامات موثرتری انجام دهیم.
همچنین یکی دیگر از کارهای مهم که شهرداری در زمینه مصرف
یهینه آب و مقابله با هدر رفت آب در آبیاری فضای سبز شهر تیمولو،
تفکیک آب مورد نیاز فضای سبز با آب شرب می باشد .جداسازی آب
مورد نیاز فضای سبز از آب شرب و آبیاری فضای سبز از طریق لوله
گذاری به طول بیش از  ۲کیلومتر در بلوار امام خمینی می باشد و
آبیاری سایر فضاهای سبز شهری با استفاده از تانکر آب می باشد.

تجهیز شهرداری به ماشین آالت سنگین و آتش نشانی

در طول هشت سال خدمت رسانی در شهر تیمورلو ،شهرداری به ماشین آالت سنگین و سبک تجهیز شد.
ماشین آالت سنگین که از طریق سازمان شهرداری ها با پیگیری های شهردار و اعضای شورای شهر تحویل
گرفته شده است و در حال حاضر شهرداری دارای ماشین آالت سنگین به شرح زیر می باشد:کمپرسی بنز
شش چرخ ،لودر  ۱۱۰هپکو و بیل مکانیکی نیز در نخاله برداری و تخریب برداری ،الیروبی ،تخریب و آوار
برداری استفاده می شود .مینی لودر :برای فعالیت کارهای روزمره و مکان هایی که امکان فعالیت لودر وجود
ندارد ،استفاده می شود .تراکتور با مخزن آب :برای آبیاری فضای سبز .یک ستگاه ماشین آتش نشانی اسوزو و
همچنین یک دستگاه سواری کیاسراتو نیز خریداری شده است.

برف روبی و نمک پاشی طی فصل زمستان

علمیات برف روبی،نمک پاشی معابر و خیابان
سطح شهر تیمورلو توسط ستاد برف روبی
شهرداری در طول سال های گذشته انجام شده
است.
عملیات برف روبی ،نمک پاشی خیابانها و کوچه
های سطح شهر و کلیه معابر اصلی و فرعی در

روزهای برفی طی سالیان گذشته توسط
واحد خدمات شهری شهرداری تیمورلو
بدون کوچکترین وفقه در جهت سهولت
در تردد وسابل نقلیه و همچنین عابران
پیاده ،انجام شده است
همه ساله در پی بارش نزوالت آسمانی
ستاد برف روبی شهرداری با بسیج کلیه
نیروهای خود نسبت به برف روبی و نمک
پاشی معابر سطح شهر اقدام نموده که در
برخی از موارد ارائه خدمات برف روبی و
نمک پاشی تا صبح ادامه داشته است.
نیروهای خدمات شهری شهرداری تیمورلو
با استفاده ازلودر ،گریدر ،کامیون نمک پاش و
کامیون تیغه دار نسبت به بازگشایی تمامی معابر
اصلی وکوچه ها وخیابان های سطح شهراقدام
می نماید.

الیروبی راهکاری برای کاهش راهبندان روزهای بارانی و بوی بد کانال ها
اجرای عملیات الیروبی و رسوب برداری کانالهای شهری به
طول  10کیلومتر با هدف کاهش آلودگی محیط و دفع راحتتر
آبهای سطحی توسط واحد خدمات شهری شهرداری تیمورلو
انجام شد.
معاونت خدمات شهری شهرداری تیمورلو همه ساله اقدام به
اجرای عملیات الیروبی ،پاکسازی و نگهداری کانال های شهر به
طول  10کیلومتر نمود که هدف از اجرای این طرح ارتقاء سطح
کیفی نگهداشت شهر ،کاهش آلودگی های زیست محیطی،
جلوگیری از آبگرفتگی در معابر و حفظ ایمنی و ارائه خدمات
مطلوب به شهروندان عملیات الیروبی ،پاکسازی و نگهداری
کانال های شهر به صورت روزانه و مستمر طبق برنامه زمان
بندی انجام شده است.
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احداث  ۱۰۰متر پل بتنی در معابر سطح شهر بر روی جوی های
شهری به منظور ایجاد ارتباط بین معابر سطح شهر

ساخت و نصب  70مرت پل فلزی در معابر عمومی سطح شهر
نصب و بهسازی  ۷۰متر پل فلزی به منظور تسهیل
عبور و مرور عابرین پیاده وسایل نقلیه توسط واحد
خدمات شهری شهرداری تیمورلو انجام شده است.
نصب پل های فلزی معابر سطح شهر در راستای
سهولت در تردد شهروندان و تسهیل در عبور و مرور
خودروها بر روی کانال های تقاطع های اصلی و فرعی
و کانال های عرضی معابر سطح شهر توسط حوزه
معاونت خدمات شهری شهرداری تیمورلو انجام شد.
عدم وجود پل بر روی بعضی از کانال ها ،وجود پل
های بتنی تخریب شده ،بهسازی ورودی برخی کوچه
ها و معابر از مواردی است که باعث گردیده است
تا شهرداری تیمورلو در راستای خدمات رسانی به
شهروندان محترم و تسهیل در عبور و مرور به اجرای
پل فلزی در محل های مورد نظر اقدام نماید.
عملکردشهرداریتیمورلو
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همت و غیرت مردم تیمورلو در کنار شهرداری و شورای شهر
در سیــل ویرانگــر سال 1396

فروردین ماه سال  96مردم آذربایجان بخصوص مردم شهرستان آذرشهر و اهالی تیمورلو یکی از تلخ ترین روزهای زندگی خود را
در دفتر خاطرات خود به ثبت رساندند.
حادثه ای که سیل بوجود آورد و خانواده های بسیاری را داغدارکرد .ضمن ادای احترام به قربانیان و خانواده های داغدار ،تالش های
پرسنل شهرداری و همچنین مردم فهیم تیمورلو در یافتن اجساد افراد گرفتار شده در سیل ،از یاد ها نخواهد رفت .عالرغم اینکه
درد سنگینی برای تک تک مردم تیمورلو بهمراه داشت.
باران رحمت الهی بارید و در پی آن سیل در منطقه شمال غرب جاری شد که به بالی خانمان سوز تبدیل شد و جان بیش از چهل
تن از هموطنانمان را گرفت .کارکنان شهرداری تیمورلو بهمراه شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر در کنار نیروهای امدادی هالل
احمر ،اورژانس ،ارتش و سپاه و نیروهای مردمی تالش بسیاری را بهمراه درد و اندوه ،داشتند.
با بارش باران ،بستر طبیعى رودخانه در شهر تیمورلو لبریز شده و اراضى اطراف بستر را اشغال نموده و وقتى که وارد مناطق شهرى
گردید موجب ایجاد خسارات زیادى شد.
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خط کشی ترافیکی معابر سطح شهر

خط کشی راه ها از عالئم ترافیکی مهم محسوب می شود که نقش موثری در کاهش
سوانح رانندگی و ایمنی شهروندان داشته و تاثیر بسزایی در روان سازی ترافیک دارد.
کنترل ترافیک ،فراهم آوردن محوری قابل رویت در طول شبانه روز ،تسهیل در امر
عبور و مرور رانندگان و زیبا سازی معابر شهر از اهداف اجرای این پروژه می باشد که
به همت شهرداری تیمورلو در این شهر اجرا شده تا خیابانهای سطح شهر تیمورلو
مطابق اصول استاندارد ایمن سازی شود.
به منظور سامان بخشیدن به حرکات عرضی عابرین پیاده در معابر و تقاطع های
سطح شهر و جلوی مدارس ،شهرداری تیمورلو اقدام به خط کشی خطوط عابر پیاده
نموده است.

ایجاد ستاد مدیریت بحران شهرداری تیمورلو
بنا به دستور مهندس اسدی شهردار ساعی و تالشگر تیمورلو ستاد
مدیریت بحران شهرداری تیمورلو ایجاد شد که در این راستا جلسات
مختلفی با حضور همه اعضاء ستاد مدیریت بحران شهرداری تیمورلو
اعم از نماینده فرمانداری-دادگستری -عضو شورای اسالمی شهر
تیمورلو -دبیر -مسئول فنی و عمرانی شهرداری به صورت مداوم
برگزار شده که دستورات الزم جهت رسیدگی به موارد و مشکالت
مهم شهر از جمله راههای پیشگیری از وقوع سیالب در رودخانه
گنبرف چای و ایجاد محدودیت های کرونایی صادر شده است.
از دیگرتصمیمات این ستاد می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 ابالغ اخطاریه های جوی به واحد خدمات شهری جهت آمادگیالزم برای مواجهه با شرایط بحرانی
 تعیین نقاط حادثه خیز و تعیین محل تجمع افراد به هنگام بروزبحران در سالن ورزشی تیمورلو و اسکان موقت در پارک بزرگ شهر
 انجام مانورهای مدیریت بحران برای آمادگی بیشتر نیروها در زمانوقوع بحران

مسیر  ۱۶متری کنار رودخانه گنبرف چای به عنوان مسیر پدافند غیرعامل
بحران های ناشی از بالیای طبیعی و غیرطبیعی ،آثار قابل
مالحظه ای بر جامعه خواهند داشت که بکارگیری شیوه های
صحیح مدیریت بحران های طبیعی و غیرطبیعی می تواند در راه
جلوگیری از وقوع حوادث محیطی بسیار موثر واقع شود .پدافند
غیرعامل مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای است که به کارگیری
آن موجب افزایش بازدارندگی ،کاهش آسیب پذیری ،ارتقاء
پایداری ملی ،تداوم فعالیت های ضروری و تسهیل مدیریت بحران
در برابر تهدیدات می شود .هدف پدافند کالبدی کاهش آسیب
پذیری در زیرساخت های حوزه شهری و فنی مهندسی است و
مقاوم سازی ،مصونیت بخشی و تاب آوری در حوزه شهری در
حیطه عملکرد پدافند کالبدی شکل می گیرد که در همین راستا
نقش شهرداری در عملکرد پیشگیرانه با رویکرد پدافندغیرعامل
نقش تاثیرگذاری خواهد داشت که در شهر تیمورلو مسیر  ۱۶متری کنار رودخانه گنبرف چای به عنوان مسیر پدافند غیرعامل جهت استفاده در مواقع
اضطراری تعیین شده است و همچنین در پارک بزرگ شهر اسکان درمواقع اضطراری در نظر گرفته شده است.
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واحد فني و شهر سازي بعنوان يكي از
مهمتـرين واحد هاي شهرداري در حريم و
محـدوده شهـر در حـوزه شهـرسـازي و امور
سـاختماني فعاليت مي كند .مسئول واحد شهـر
سازي ناظر بر كليه ساخت و سازها با رعايت
قوانين و مقررات شهر سازي مي باشد .بديهي
است واحد مذكور بايد داراي سطح دانش وسيع،
تجربه ،مديريت قوي ،پشتكار ،دلسوزي و مهارت
در بكار گيري هارمونيك و مـؤثـر كليـه اعضـا
و عنـاصر زير ربط به نحو صحيح و موثر باشد.
شرح وظایف واحد شهرسازی
*صدور پروانه ساختماني و پايان كار و گواهي
عدم خالف براي متقاضيان در محدوده تحت
نظارت وكنترل كار مهندسين ناظر ساخت و
سازهاي شهري
*پيشنهاد در خصوص اصالح و تغيير كاربريهاي
موردي و موضوعي به شهردار .
*تعيين ميزان و نحوه تخلفات ساختماني داراي
پروانه يا ساختمانهاي بدون پروانه توسط مالك و
ارجاع به كميسيون ماده صد شهرداري .
*عضويت و شركت فعال در كميسيون هايي كه
بنا به صالحديد شهرداري تعيين مي گردد .
*نظارت بر طرحهاي تفضيلي و شناسايي
مغايرت هاي موجود تنظيم نوبت بازديد
از ملك مورد نظر و دستور تهيه نقشه جهت
احداث ساختمان .
*صدور كليه استعالم هاي سازمانهاي مختلف .
*دستور طي مراحل اخذ پروانه ساخت  ،تأ ييد
به سفتكاري و پايان ساخت .
*تعيين عرض گذرها بر اساس طرح تفضيلي
منطقه .
*بررسي و تعيين نوع كاربري ملك .

*بررسي و تعيين اولويت بندي  ،تفكيك
واحد شهر سازي داراي شاخه ها و زير گروه
هايي است كه هر يك در حيطه كاري خـود،
وظـايـف سـازمـاني محوله خويش را انجام مي
دهندكه عبارت است از:
 -1تشكيـل پـرونـده :مسئـول تشكيل پرونده با
بررسي مدارك ارائه شده از سوي متقاضي و پس
از تائيد آن نسبت به تشكيل پرونده اقدام و آن را
جهت سير مراحل اداري تحـويـل بخـش هاي
ديگر مي دهد .ضمن ُا پيگيـري پـرونـده هـا در
واحد هاي مختلف شهـرداري و بـايگاني پرونده
ها نيز از ديگر وظايف اين واحد مي باشد.
 -2مـأمـور بـازديـد :مـأمـوريـن بازديد،
وظيفه»بازديد فني و كارشناسي ،بر آورد متراژ
عرصه و اعياني و تعيين موقعيت ملك را بر
عهـده دارنـد.
 -3امـور سـاخـتـمـان :پـس از تشكيل
پـرونـده و بـازديـد كـارشـنـاس فني ،پرونده
تحويل مسئول امور ساختمان مي گردد و با
توجه به طرحهاي مصوب و قوانين و مقررات
شهر سازي گواهي هاي ساختمان مانند عدم
خالف ،پايانكار ،تمديد پروانه ،مفاصا حساب
و .........در اين واحد انجام مي گيرد.
 -4دبير خانه كميسيون ماده صد :مسول
شهرسازی در شهرداری تیمورلو بعنوان دبير
كميسيون ماده صد ،وظيفه ارسال و پيگيري
پـرونده هاي ساختماني داراي تخلف را در
جلسات كميسيون بعنوان نماينده شهرداري
داشـتـه و جهت اداي توضيحات براي كليه
تخلفات ساختماني ،پرونده تشكيل و جهت
رسيدگي و صدور راي به كميسيون ماده صد
ارسال مي گرداند.

ضمن ُا اعضاي كميسيون مـاده صـد عـبـارت
اسـت از :نماينده وزارت كشور ،نماينده وزارت
دادگستري و نماينده شوراي اسالمي شهر.
 -5واحد صدور پروانه و بررسي نقشه :مسول
شهرسازی بعنوان كارشناس در اين واحد
مشغول بخـدمت مي باشد و وظيفه» بررسي
نقشه هـاي معمـاري و سـازه بـر طبـق نقشه
هاي مصوب و مقررات شهر سازي را بر عهده
دارند و نهايت ُا پس از تائيد نقشه ها ،پرونده را
جهت صدور پروانه ساختمان تنظيم مي نمايند.
در پايان كليه پرونده ها جهت تنظيم و كنترل
نهايي و اخذ نظريه و دستور ،تحويل مسئول
محترم واحد شهرسازي مي گردد.
سير مراحل اداري پرونده:
وظايف واحد شهر سازي به شرح ذيل مي باشد:
 -1صدور پروا نه -تمديد پروانه   -اصالحیه
پروانه
 -2صدور گواهي عدم خالف و گواهي پايانكار
 -3صـدور گواهی نقل و انتقال
 -4رسـيـدگـي و پـيـگـيري استعالم هاي
واصله از ادارات و نهادهاي مختلف دولتي و غير
دولتي
 -5پـيگيري تخلفات ساختماني بعمل آمده در
حريم و محدوده شهر
بـا تـوجـه بـه هـر تـقـاضـا و در خواست
مطروحه ،در واحد شهر سازي ،مراحل اداري
متناسب با آن،متفاوت خواهد بود .
الف :صدور پروانه ساختمان
 -1اخـذ مـدارك مـورد نـيـاز و تـشـكـيل
پرونده
 -2بـازديـد و كـار شـناسي فني ،تعيين
محدوده،موقعيت و كاربري ملك و تهيه و ارائه

گزارش
 -3جا نمايي ملك در طرح تفصيلي شهر و
تعيين دقيق كاربري و تراكم و غيره
 -4صـدور دسـتور نقشه جهت طراحي
نـقـشــه هـاي مـعـمـاري و سـازه مـطـابـق
بـا دستورالعمل و قوانين مربوطه مندرج در
دفترچه ضوابط طرح هادی
 -5كنتـرل نقشـه معماري و سازه و در نهايت
تأئيد آن
 -6ارسال پرونده ساختماني به واحد در آمد
جهت اخذ عوارض پروانه ساختماني
 -7انتخاب و معرفي مهندس ناظر جهت
نـظـارت بـر اجـراي بنا مطابق مفاد پروانه و
نقشه هاي مصوب
 -8صدور پروانه ساختمان
پس از صدور پروانه ساختماني و اخذ آن
تـوسـط مالك ،مرحله اجراي بناي مربوطه
مطابق با نقشه هاي تائيد شده آغاز مي گردد.
اعالم كتبي شروع عمليات ساختماني ،ارائه
گزارشات مهندس ناظر در هر مرحله و ارائه فرم
ها و مدارك مربوطه از قبيل اجازه بتن ريزي،
آزمايش بتن و تست جوش تا پايان عمليات
اجرائي از ديگر وظايف مالك خواهد بود .پس از
پايان عمليات ساختماني ،گواهي اسـتـحـكــام
بـنــا و گــواهـي پـايـان عمليـات ساختماني
از مهندس ناظر هر پروژه اخذ مي گردد .نهايتأ
پرونده جهت صدور گواهي عدم خـالف يـا
گـواهـي پـايـان سـاختمان تنظيم گرديده و در
صورتيكه بناي اجرا شده فاقد تخلف و مطابق با
نقشه هاي مصوب ،اجرا شـده بـاشـد ،پـايانكار
ملك مورد نظر صادر ميگردد .
ب :صـدور گـواهي عدم خالف و پايان ساختمان

فنی وشهرسازی

واحد فني و شهرسازي

مراحل 1و2و 3براي پرونده هاي تشكيل شـده جـهـت پـايـانـكـار و پـروانـه
سـاختمان مشترك مي باشند .
 تـنـظـيم وضـعـيت خالف ساختمان (بناي مازاد بر پروانه يا جا بجايي بو جودآمده در مرحله اجرا و (....
 طرح پرونده در كميسيون ماده صد كه اعضاي آن قبال ًقيد گرديده است  .دراين بـخش با توجه به ضوابط و قوانين موجود نسبت به تخلف ساختماني بعمل
آمده ،راي صادر مي گردد.
 پرداخت جريمه و عوارض مربوطهدر واحد درآمدپپپ -صدور گواهي عدم خالف يا پايانكار ساختمان
ج :مفاصا حساب ها و استعالمات :
جـهـت سـيـر مـراحل اداري متناسب با استعالماتي كه از نهادها و ادارات
دولتي يا غير دولتي يا دفاتر اسناد رسمي به شهرداري واصـل مـي گـردند(.
اعم از :استعالم دفاتر اسناد رسمي جهت نقل و انتقال ،استعالم ادارات بــرق،
آب ،گـاز و مـخـابـرات جـهـت انــشــعـــابـــات و  )................پـــرونـــده
مـخـصـوص جـهـت هـر يـك تهيه و پس از كـارشناسي و اخذ عوارض
مربوطه ،جوابيه استعالم تهيه و تحويل متقاضي و يا به ادارات ذيرربط ارسال
مي گردد.
در ذیل عملکرد واحد شهرسازی از سال 92تا  99به اختصار گزارش میگردد.
 .1پیگیری مطالعه وتهیه وبررسی وتصویب اولین طرح هادی شهر وافزایش
حدود 20هکتار به محدوده شهر
.2مطالعه وبررسی وپیش بینی بافت فرسوده در طرح هادی به مساحت حدود
14هکتار در هسته مرکزی شهر
.3مطالعه وبررسی وتصویب حریم شهر
 .4طراحی پارک بزرگ شهر
 .5صدور گواهیهای مختلف
 .6صدور پروانه
 .7پرونده های مطرح وتعیین تکلیف شده در کمیسیون بدوی وتجدید نظر
ماده شهرداری تیمورلو
تشکیل مستمرجلسات کمیسیون ماده صد بدوی وتجدید نظر ماده صد
شهرداری با حضور نمایندگان وزارت کشور وقوه قضاییه وتعیین تکلیف حدود
 300پرونده تخلفات ساختمانی
 .8طرح وتصویب پرونده های مربوط به تفکیک وتغییر کاربری وافزایش تراکم
به تعداد بیش از 100فقره ومغایرتهای طرح هادی و حضور مستمردر جلسات
کمیسیون مغایرتهای طرح هادی در دفتر فنی استانداری
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نقاشی دیواری در شهر تیمورلو

نصب المان سیر در میدان کشاورز

زیباسازی

المان شهری در واقع معرف فرهنگ و ویژگیهای یک منطقه از شهر می
باشد .المان های شهری از جمله عناصری هستند که با قرار گرفتن در
شهر کمک بزرگی به زیباسازی شهرها می کنند .از هر کدام از المانها با
توجه به مناسبت های مختلف و محل قرارگیری آنها استفاده میشود.
المان های شهری عالوه بر زیباسازی شهر یا منطقه ،هویت ویژهای نیز به
آن میدهند و شهرداری تیمورلو با توجه به این امر و با توجه به اینکه
شهر تیمورلو قطب سیر در شمال غرب کشور می باشد ،اقدام به نصب
المان سیر در محل میدان کشاورز این شهر نمود .المان سیر عالوه بر
برخورداری از جنبه هنری و زیبایی دارای مفهومی مشخص ونمایانگر این
هست که شهر تیمورلو قطب اصلی سیر در شمالغرب کشور می باشد و
می تواند در آینده ایی نزدیک با استفاده از این پتانسیل در راه اندازی
بورس سیر در جهت رونق اقتصادی همشهریان ،نقش مهمی داشته باشد.
حجم معامالت روزانه سیر در این شهر به بیش از  900تن می رسد.
روزانه  100تن سیر به شهر آستارا ارسال و بعد از فراوری به روسیه صادر
می شود .سطح زیر کشت سیر در این منطقه بیش از  200هکتار است
که از هر هکتار حدود  10تن محصول برداشت می شود که در مجموع
ساالنه بیش از  2هزار تن میزان تولید سیر در تیمورلو را شاهد هستیم
که موجب اشتغالزایی مستقیم  600نفر و اشتغال  2500نفر بصورت غیر
مستقیم شده است.

روانشناسان ،مدیران شهری،
مهندسان شهرساز و معمار
بر این عقیده اند که گرافیک
شهری با ابزاری به نام نقاشی
دیواری میتواند جلوههای
تازه ای از شهرها را در
اختیار مردمش قرار دهد.
یکی از عرصههای پیدایی
هنر در زندگی خشک و
عاری از احساس ما انسانها
در اجتماع کنونی نقاشی
دیواری یا دیوارنگاری
است .نقوش حاصله از یک
دیوارنگاری در میدانهای
شهر ،خیابانها ،دیوارهای
اماکن اصلی شهر و ...میتواند
تا حد زیادی ذهن شهروندان
را که به مسائل مختلفی چون

فرمها و شکلهای خشک
صنعتی ،رنگهای مصنوعی،
مجموعههای عظیم ولی مهیب
معماری و سختی و زمختی
شرایط موجود اجتماعی عادت
کردهاند ،متوجه جهان زیباتری
کرده و راهی برای تنفس ذات
زیبایی شناسانه آنها ارائه دهد.
بدیهی است که نقاشی دیواری
مانند هر ابزار هنری دیگری
این قابلیت را دارد که به ارتقا،
رشد فکری ،هنری ،فرهنگی
و اجتماعی یک جامعه کمک
کند ،اما نکته مهم این جاست
که تمامی پتانسیلهای نقاشی
دیواری قابل عرضه شدن در
بستر اجتماع هستند که این
تاثیر را چند برابر میکنند .به

عنوان نمونه نقاشی دیواریهای
تزئینی پلههای معروف خیابان
ولی عصر بیگمان در انتقال
پیام عشق و دوستی به
رهگذران و بینندگان موثرند.
در راستای زیباسازی
دیوارهای قدیمی در سطح
شهر تیمورلو ،شهرداری
عملیات بهسازی دیوارهای
واجرای نقاشی
فرسوده
دیواری توسط واحد زیباسازی
را در طی سال های گذشته در
دستور کار خود قرار داده است.
وجود برخی دیوارهای قدیمی
بد منظر در معابر شهری و
لزوم ساماندهی و زیباسازی
این دیوارها باعث شد تا توسط
شهرداری تیمورلو ،اکثر این

دیوارهای بد منظر نقاشی و
زیباسازی شدند .که چشم هر
بیننده ایی را خیره می کند.
همچنین واحد زیباسازی
شهرداری تیمورلو اعالوه بر
اجرای نقاشی بر روی دیوارهای
شهر ،جلوگیری از فعالیتهای
دیوارنویسی غیرمجاز و
پاکسازی دیوارنویسیهای
قبلی که بصورت پراکنده و
بدون برنامه ریزی شده انجام
شده بود ،اقدام نموده است.
نقاشی روی دیوارهای شهر
عالوه بر جلوه بخشیدن به
سیمای بصری شهری ،از تکرار
و یکنواختی شهر برای مردم
جلوگیری میکند و شادابی و
جذابیت محیط را در پی دارد.

زیباسازی شهری

جمع آوری ماسه های بالاستفاده در سطح شهر.
خط کشی معابر سطح شهر و خطوط عابرپیاده و نصب تابلوهای
راهنمایی و رانندگی جهت بهبود عبور و مرور به صورت مرتب انجام
می پذیرد .به منظور افزایش سرانه فضای سبز نسبت به تملک و
احداث پارک بزرگ تیمورلو به مساحت پنج هکتار و همچنین پارک
بانوان و پارک محله ای بهداشت اقدام شده است.
در دوران شیوع کرونا گندزدایی معابر به صورت مستمر در دستور
کار قرار گرفته است.
خرید و نصب  ۸۰عدد چراغ پارکی در بلوار امام خمینی و معابر
سطح شهر از لحاظ روشنایی و زیبایی
خرید و نصب  ۳۰عدد المان نوری الله انقالب با نورپردازی پرچم
ایران به منظور زیباسازی شهری در مسیر بلوار ورودی شهر

عملکردشهرداریتیمورلو
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واحد درآمد و نوسازی از سال  1393تا 1400

عملکرد واحد حقوقی
واحد حقوقی یکی از واحدهای حساس
ومهم شهرداری است و مسئولیت
اعمال قانون و مقررات و دفاع از حقوق
شهرداری  ،در رابطه با دعاوی مطروحه
علیه شهرداری و طرح دعاوی به منظور
وصول حقوق شهرداری  ،رفع اشکاالت
حقوقی موجود در واحدها وحل و فصل
آنها  ،روشن کردن بعضی از مواردواظهار
نظر حقوقی در رابطه با سواالت مطروحه
از سوی واحدهای تابعه ،همچنین
تنظیم دادخواست های شکوائیه کیفری،
اظهارنامه واخطاریه ،مزایده و مناقصه،
همکاری در اجراء آرای صادره از سوی

شهرداری ،ابالغ قوانین و مقررات و
چگونگی اجرای آنها ،در شرکت در کمیته
ها وکمیسیون های خاص و  ...از جمله
وظایفی است که برعهده واحدحقوقی
شهرداری می باشد.
-۱اقامه دعوی حقوقی در ارتباط با دعاوی
شهرداری به تعداد 2پرونده مفتوح حقوقی.
-۲دفاع از حقوق شهرداری در خصوص
دعاوی مطروحه به طرفیت شهرداری و
ارائه الیحه دفاعیه و تنظیم آن به تعداد
 35مورد.
-۳تنظیم تعهد نامه صلحنامه و سایر
قراردادها به تعداد 100مورد.

 -4پیگیری موضوع معبر و پیاده روی
قسمتی از خیابان الغدیر و الزام مالکین
جهت ایفای تعهدات ناشی از مصالحه نامه
منعقد شده با دهیاری وقت
-۵پاسخ به استعالمات حقوقی مراجه
قضایی.
-۶مراجعه به دادگستری جهت صدور
اجراییه و جلب حکم.
-۷مکاتبه با ادارات و دادگستری و غیره در
ارتباط با امور محوله.
-۸تائید تعهد نامه جهت ارائه به واحد
شهرسازی و تائید وکالتنامه و اسناد رهنی
در دفاتر اسناد رسمی بالغ بر  100مورد.

-۹مراجعه به شعب دادگستری
شهرستانآذرشهر ،شورای حل اختالف،
دادسرا ،کالنتری و اداره آگاهی شهرستان
آذرشهر در ارتباط با امور محوله
-۱۰تهیه و تنظیم دفاعیه در ارتباط با
دعاوی حقوقی و کیفری شهروندان از
شهرداری
-۱۱پاسخ استعالمات واحدهای داخلی
شهرداری در ارتباط با مسائل حقوقی
-۱۲پیگیری موضوع ایجاد درب به گلزار
شهدای شهر و اخذ رای انسداد دربهای
ایجادی و اجرای حکم

واحد ممیزی امالک

شهرداری به عنوان نهاد محلی و مدنی ،متولی اصلی اداره
امور خدماتی ،عمرانی و نوسازی شهری است که با توجه
به عدم وابستگی شهرداریها به دولت و بودجه عمومی
(به موجب بند ب تبصره  ۵۲قانون بودجه سال )۱۳۶۲
حسب تجویز قانون میتواند درآمدهایی را کسب و در امور
شهری هزینه کند.
همچنین شهرداری برای اینکه بتواند محیط شهری را
به محیط و بستر مناسبی برای زندگی ،کسب و کار و
… تبدیل کند نیاز به مشارکت شهروندان دارد تا وظایف
خود را به خوبی انجام داده و رضایت شهروندان را فراهم
آورد .اجابت خواستههای مردم و برآوردن نیازهای آنها که
به واسطه قانون ،جزو امور محوله به شهرداریهاست اما
نیازمند منابع و پشتوانههای قوی مالی است و شهرداری
برای پوشش دادن این هزینهها راهی به جز اخذ عوارض
یا به عبارتی اخذ هزینههای شهروندی ندارد.
بر اساس ماده  74قانون شهرداری ها و ماده  30آیین نامه
مالی شهرداری ها دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدماتی
که به شهروندان ارایه می شود تا نیمه بهمن مطالعه،

بررسی و تدوین و جهت تصویب به شورای اسالمی شهر
ارایه می گردد .تعرفه مذکور پس از تایید نهایی توسط
فرماندار محترم شهرستان جهت اجرا از ابتدای سال آتی
به شهرداری ابالغ می گردد.
 محاسبه  ،اعالم و وصول عوارض ناشی از الحاق بهمحدوده شهر ،تفکیک (اعمال ماده  101قانون شهرداری)
و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری به ارزش بالغ
بر  34.852.993.000ریال
 محاسبه ،اعالم و وصول عوارض ناشی از صدور پروانهساختمانی ،تمدید پروانه ساختمانی ،صدور گواهی عدم
خالف ،صدور پایانکار به ارزش بالغ بر 6.820.423.000
ریال
 محاسبه ،اعالم و وصول عوارض خودرو و صدور مفاصاحساب مربوطه به ارزش بالغ بر 5.690.155.000ریال
 محاسبه  ،اعالم و وصول عوارض ناشی از ابقایتخلفات ساختمانی در کمیسیون موضوع ماده 100
قانون شهرداری و جرایم مربوطه به ارزش بالغ بر
 4.707.765.000ریال

 محاسبه  ،اعالم و وصول عوارض نوسازی بر اساسقانون نوسازی عمران و شهری و عوارض خدمات مدیریت
پسماند و صدور مفاصا حساب مربوطه به ارزش بالغ بر
 1.477.456.625ریال
 محاسبه ،اعالم و وصول عوارض ناشی از ترمیم حفاریبرای درخواست متقاضیان حفاری آب و فاضالب ،اداره آب
 ،شرکت گاز و مخابرات به ارزش بالغ بر 1.090.729.000
ریال
 محاسبه  ،اعالم و وصول عوارض ناشی از صدور مجوز یاارایه گواهی برای انواع استعالمات ثبتی -قضایی  -ترهین
بانکی و ...
 محاسبه  ،اعالم و وصول عوارض سایر درخواست ها واستعالماتی که توسط شهروندان و متقاضیان محترم از
شهرداری صورت می پذیرد و منجر به صدور گواهی و
یا مجوز مربوطه می گردد از قبیل حصارکشی -عوارض
کسب و پیشه ،آماده سازی هزینه ها و جرایم تاکسیرانی
و ...

امروزه یکی از مسایل مهم شهرداری ها در سراسر جهان
ایجاد منابع کافی درآمد و تامین هزینه خدمات شهری
است .از این رو از جمله مسیولیت های اساسی شهردار،
این است که همواره در تالش برای تهیه طرح ها و برنامه
هایی برای افزایش منابع درآمد شهرداری باشد .رکود
صنعت ساخت و ساز در چند سال اخیر موجب کاهش
بخش اعظمی از درآمدهای شهرداری شده ،که ناشی از
عوارض صدور پروانه و جرایم کمیسیون ماده صد است.
بنابراین کمبود منابع مالی و ناپایداری آن ،شهرداری
ها را بر آن داشته تا همواره در جستجوی منابع مالی
پایدار باشند .که از جمله مهم ترین آن عوارض نوسازی
و عمران شهری است .این عوارض از عادالنه ترین شیوه
های کسب درآمد است که در جهت وصول آن ،براساس
قانون عمران و نوسازی شهری می بایست شهرداری ها
هر پنج سال اقدام به ممیزی امالک کنند .شهرداری
تیمورلو نیز برای دستیابی به منابع مالی پایدار برنامه
ریزی الزم را جهت ممیزی امالک در محدودهی شهر
را شروع نموده و اما در وصول به موقع و کامل عوارض
نوسازی ناکام مانده است .در این برنامهریزی با بررسی
منابع مالی شهرداری تیمورلو و امالکی که ممیزی انجام
شده و تالش شده تا چند راهکار کاربردی برای وصول
عوارض نوسازی به عنوان یک منبع مالی پایدار ارایه
گردد .به علت اينکه شهرداريها مکلفند از کليه اراضی
و مستحدثات داخل شهر ،عوارض نوسازی را وصول
کرده و به مصرف صرفاً نوسـازی شهـر برساننـد،
وصـول هرگونـه عـوارض نيازمند شناسايی امالک و
داشتن اطالعات پايه ای از آنهاست .اساساً هر الگوی
پيشنهادی برای توسعه اراضی در آينده بايد به نحوی
طراحی شود که مـناسب فعـاليت افـراد و موسـساتی(
توليدی ،خدماتی و رفاهی ) باشد که در آينده در آن
ناحيه شهری وجود خواهند داشت.
از اهم اقدامات ممیزی امالک شهرداری تیمورلو می
توان یه موارد زیر اشاره نمود:
تشکیل پرونده ممیزی امالک به تعداد بیش از  ۲هزار
پرونده
ثبت بیش از  ۳هزار درخواست شامل :درخواست
پروانه ساختمانی ،گواهی پایان کار ،گواهی عدم خالف،
درخواست انشعاب و حفاری آب و برق و گاز ،پاسخ
استعالم بانک ،دفترخانه ،اداره ثبت و بنگاه های امالک
و غیره

در طــول  ۸ســال خدمــت بــی منــت و صادقانــه از ســال  ۱۳۹۲تــا ســال  ۱۴۰۰بــه طور میانگین
 ۷۰درصــد از اعتبــارات شــهرداری تیمورلــو بــه اجــرای پــروژه های عمرانی تخصیص یافته اســت.
واحد امور مالی با رعایت مجموعه کامل
قوانین و مقررات شهرداری و شوراها از
جمله مواد (74 ،73 ،71 ،68 ،67 ،66 ،۶۵
و  )79و آیین نامه مالی شهرداریها (مصوب
 1346/04/12با اصالحات والحاقات بعدی)
از جمله مواد (-32-28-27-26-25-24

 )37-34بخشنامه های صادره از طرف
مراجع ذیربط انجام وظیفه نموده است .به
طور خالصه به استناد قوانین و مقررات فوق،
بودجه  -تفریغ بودجه -بیالن درآمد و هزینه
و پرداخت هزینه ها در حدود بودجه مصوب
با اسناد مثبت ،وصول و تقسیط مطالبات

شهرداری و رسیدگی و ممیزی حساب
شهرداری به وسیله حسابرسان وزارت کشور و
رسیدگی نهایی به وسیله شورای اسالمی شهر
از طریق بررسی گزارش حسابرسان مذکور تا
سال  ۱۴۰۰به نحو احسن انجام وظیفه نموده
است.

لیست بودجه مصوب و تفریغ بودجه شهرداری تیمورلو از بدو تاسیس
								
ردیف
سنوات بودجه مصوب تفریغ بودجه افزایشتفریغ

		

( ارقام به میلیون ریال )

مازاد درآمد هزینه اعتبارات هزینهاعتبارات مجموع هزینه درصد هزینه درصد هزینه
اعتبارات
اعتبارات
جاری
عمرانی
بودجهنسبتبه بر هزینه
جاری
عمرانی
بودجهمصوب

1

سال 1391

7,149

7,819

0/0 9

360

3,717

3,742

7,459

0/0 50

0/0 50

2

سال 1392

7,700

8,224

0/0 7

1091

2,837

4,296

7,133

0/0 40

0/0 60

3

سال 1393

8,500

30,848

0/0 263

8410

16,532

5,906

22,438

0/0 74

0/0 26

4

سال 1394

15,000

37,027

0/0 147

3420

24,658

8,949

33,607

0/0 74

0/0 26

5

سال 1395

20,000

49,068

0/0 145

9200

29,806

10,062

39,868

0/0 75

0/0 25

6

سال 1396

25,000

41,033

0/0 64

8321

20,400

12,312

32,712

0/0 62

./. 38

7

سال 1397

28,500

44,648

0/0 57

829

30,066

13,753

43,819

0/0 69

0/0 31

8

سال 1398

32,000

47,140

0/0 47

6540

24,994

15,606

40,600

0/0 62

0/0 38

9

سال 1399

30,000

81,627

0/0 172

3350

54,244

24,033

78,277

0/0 69

0/0 31

 10سال 1400

35,000

				

-

-

-

-

-

-

-

-

		

 همه ساله مسابقات فوتسال با حضور تیم های مختلف شهرستان آذرشهرو سایر شهرستان ها و تیم منتخب رسانه استان (با حضور اصحاب رسانه)
در ماه مبارک رمضان و دهه فجر برگزار می شود که مورد استقبال مردم
فهیم و ورزش دوست تیمورلو قرار می گیرد.
 به همت شهرداری  ،شورای اسالمی شهر و اداره ورزش و جوانانشهرستان آذرشهر مسابقات قویترین مردان استان در سال  93و  95با
حضور پهلوان حسین بجانی یکی از قویترین مردان ایران در شهر تیمورلو
برگزار شد.
 برگزاری جلسات عفاف و حجاب در حسینیه شهر تیمورلو کمک به برگزاری مراسم یادواره شهدای تیمورلو با مشارکت شهرداری تیمورلو همایش دوچرخه سواری در بخش گوگانبا حضور عالقمندان به دوچرخه سواری شهرهای تیمورلو و گوگان از مقابل
گلزار شهدای تیمورلو آغاز و در مقابل شهرداری گوگان به پایان رسید .این
همایش به همت بخشداری گوگان و با حضور معاونین فرماندار آذرشهر،
بخشدار گوگان ،اعضای شوراهای اسالمی تیمورلو و گوگان و همراهی
گسترده مردم شهرهای تیمورلو و گوگان برگزار شد .در پایان این همایش
به نفرات برنده از طرف شهرداری تیمورلو دوچرخه اهدا شد
 همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی با مشارکت شهرداری تیمورلو و بههمت بخشداری گوگان با حضور گسترده مردم فهیم تیمورلو با هدف
ترویج و توسعه فرهنگ ورزش همگانی در میان مردم با فرهنگ تیمورلو
برگزار شد.
 برگزاری مراسم جنگ شادی در مدرسه مرتضوی با حضور هنرمندانفقید و نام آشنای آذربایجان چون بابک نهرین -هاشم چاوشی و ..و با
حضور گسترده مردم و مسئولین بخش گوگان و اعضای محترم شورای
اسالمی شهر تیمورلو برگزار شد
 غبارروبی مزار شهدا :در مراسم ها و ایام ملی و مذهبی در طول سالشهردار و اعضای شورای اسالمی شهر و پرسنل تالشگر شهرداری تیمورلو
در آئینی برای ادای احترام به مقام شهدای دفاع مقدس این شهر به
غبارروبی و عطرافشانی مرقد شهدا می پردازند.
 برنامه ریزی مراسم افتتاح پروژه هابرنامه ریزی دیدار با خانواده شهدا
برنامه ریزی دیدار مسئولین در روز شهردار

در حقیقت روابط عمومی ها جایگاه
بسیار موثری در مدیریت شهری دارند و
ارتباطی که از آن به عنوان روابط عمومی
یاد می شود یکی از مهم ترین و با ارزش
ترین عوامل موثر در سرنوشت شهر ها
محسوب می گردد.
 شناساندن اهداف،سیاست های وکارکردهای شهرداری به شهروندان
 ایجاد حفظ و تقویت حسن شهرت،اعتبار و حیثیت برای شهرداری
 ایجاد و تقویت رضایتمندی درشهروندان و سنجش مستمر آن
 ایجاد و تقویت تفاهم بین کارکنان ومدیران
 ایفای نقش ارتباطی بین مردم وشهرداری
 زمینه سازی برای حضور شهردار درتجمعات مردمی،علمی و.....
 نظر سنجی مستمر و گردآوریدیدگاههای مختلف شهروندان درباره
شئون مختلف شهرداری و بهره گیری
مطلوب از اطالعات حاصله در جهت
بهبود شرایط و عملکرد شهرداری
 ایفای نقش سخنگویی برای شهرداریوارتباط مستمر با اصحاب رسانه ای
 اطالع رسانی جامع درباره شئونمختلف شهرداری در غالب های گوناگون
 مشارکت و همکاری و زمینه سازیبرای تصریح و تسهیل در تحقق اهداف
 تقویت حس تعلق سازمانی درکارکنان شهرداری
 ایفای نقش مناسب در شرایط ویژه(مشارکت در مدیریت بحران) علی
الخصوص در سیل سال  96و همکاری با
ارگان های مختلف.

 نصب بنر و پالکارد در طول سالهای گذشته ،به مناسبت فرارسیدن عید
نوروز و تبریک به شهروندان و مهمانان
نوروزی
 همکاری مستمر با نشریات محلیاستان جهت انعکاس اخبار و عملکرد
شهردار
 مدیریت رویدادها و توجه و ایفای نقشموثر در مناسبتهای ملی و مذهبی چون:
 نصب پالکارد و بنربه مناسبت شهادت 14معصوم در معابر شهر تیمورلو و
ورودی های شهر
 نصب پالکارد و بنر بمناسبت والدتامامان معصوم و دهه کرامت ،روز معلم،
روز پاسدار ،روز جانباز و ...
 تقدیر از معلمان نمونه شهر با حضورشهرداری و اعضای شورای شهر با اهداء
جوایز
 برگزاری مراسم جشن میالد امامزمان (عج) در مسجد امام زمان (ع)
 برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی(ره) با حضور شهروندان در مسجد
انقالب.
 آذین بندی معابر شهری در هفتهدولت
 همکاری با ستاد دهه فجر بخشگوگان و تزئین شهر
 نصب بنر و پالکارد به مناسبتفرارسیدن ماه مبارک رمضان  ،تاسوعا
و عاشورای حسینی و عید قربان
 تهیه جایگاه سخنرانی و برگزاریمراسم  13آبان و  22بهمن
 شرکت در مراسم راهپیمایی  13آبان، 22بهمن ،روز قدس و..
 -همکاری با کتابخانه عمومی شهر

تیمورلو
نصب پالکارد به مناسبت هفته بسیج وشرکت در مراسمات هفته بسیج
 اطالع رسانی در خصوص بیماریکرونا و نحوه مقابله با آن و ضد عفونی
کردن محیط عمومی
 ارسال ماهانه مکدیان و آسیب هایاجتماعی شهر.
 اطالع رسانی اخبار و دستور العملهای شهرداری در سایت شهرداری.
 همه ساله برگزاری مسابقات فوتسالدر ماه مبارک رمضان و دهه فجر با
حضور تیم های مختلف شهرستان
آذرشهر و تیم رسانه استان (با حضور
اصحاب رسانه)
 برگزاری مسابقات قویترین مرداناستان در سال  93و  95که با حضور
پهلوان حسین بجانی یکی از قویترین
مردان ایران در شهر تیمورلو برگزار شد.
 برگزاری جلسات عفاف و حجاب درحسینیه شهر تیمورلو.
 کمک به برگزاری مراسم یادوارهشهدای تیمورلو
 برگزاری همایش دوچرخه سواریبرگزاری همایش پیاده روی
برگزاری مراسم جنگ شادی در مدرسه
مرتضوی
تزئین و چراغانی سطح شهر در ایام دهه
فجر
غبارروبی مزار شهدا
برنامه ریزی مراسم افتتاح پروژه ها
برنامه ریزی دیدار با خانواده شهدا
برنامه ریزی دیدار مسئولین در روز
شهردار
برنامه ریزی مراسم بازگشایی مدارس

روابط عمومی

شمه ای از فعالیت های فرهنگی
روابط عمومی

عملکرد واحد روابط عمومی در یک نگاه

همکاری شهرداری با پایگاههای دینی شهر
مهندس اسدی در جمع مردم تیمورلو ضمن ارائه گزارش
عملکرد شهرداری ،همکاری پایگاههای دینی شهر با
شهرداری را مهم دانست و مساجد را بازوی فرهنگی
مدیریت شهری در محلههای شهر تیمورلو عنوان
کرد .شهردار تیمورلو با اشاره به اینکه پایگاههای دینی
و فرهنگی نقش پررنگ و تعیینکنندهای در محالت و
شهر دارند ،افزود :محلههای شهر تیمورلو اغلب مسجد
محور هستند .شهرداری تیمورلو بهویژه در سالهای اخیر
تالش کرده تا در پیشبرد اهداف و برنامههای فرهنگی و
اجتماعی از مساجد کمک بگیرد و نوعی همکاری و تعامل
سازنده میان آنها شکل گرفته است .وی اظهار داشت:
این تعامل و همکاری از مقابله با کرونا گرفته تا کمک به
افراد بیبضاعت و دستگیری از نیازمندان گسترش پیدا

کرده است .ائمه جماعت مساجد شهر تیمورلو حکم بازوان
فرهنگی مدیریت شهری را دارند و در همه زمینههای
فرهنگی و اجتماعی ،حضوری فعال و مسئوالنه دارند.
مهندس اسدی تعامل مدیریت شهری با مساجد را مثبت
و راضیکننده ارزیابی کرد و گفت« :از طریق امور مساجد
به شکل منظم و مستمر با همه مساجد شهر در ارتباط
و تعامل هستیم .عالوه بر این ،جلساتی با ائمه جماعات
مساجد با هدف هماهنگی برگزار میشود که خوشبختانه
همکاری و تعامل خوب و مثبت و راضیکنندهای بین
مدیریت شهری و مساجد در همه زمینهها شکل گرفته و
وجود دارد .در ماهها و مناسبتهای خاص در هرچه بهتر
و باشکوهتر برگزار شدن مراسم دینی و مذهبی ،مشارکت
کرده و ایفای نقش میکنیم».

ویزیت رایگان پزشکان متخصص اهل تیمورلو چون پروفسور دکتر صادق پور ( فوق تخصص
ارتوپدی ) و همچنین پروفسور دکتر رحیمی راد (فوق تخصص ریه ) که روزهای جمعه در درمانگاه
شهر تیمورلو اقدام به ویزیت رایگان همشهریان و اهالی روستاهای همجوار شهر می کنند.
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مهندس اسدی شهردار تیمورلو :

شهیدان از جان خود گذشتند تا ما امنیت و آرامش داشته باشیم
شهردار تیمورلو در طول این سال
ها بارها با خانواده های معظم شهدا
و ایثارگران دیدار داشت و از نزدیک
در جریان مشکالت آنها قرار گرفته
است و دستورات الزم در خصوص
رفع مشکالتی که به شهرداری
مربوط می شده ،صادر نموده است.
مهندس اسدی شهردار تیمورلو
دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران
را از وظایف خویش عنوان کرد و
گفت :شهیدان و ایثارگران مظهر
صالبت ،رشادت و ایثار و الکوی
مردمان این مرز و بوم برای جهانیان
هستند زیرا که شهیدان از جان
خود گذشتند تا ما امنیت و آرامش
داشته باشیم و امروز اقتدار و امنیت
موجود در کشور عزیزمان ایران را

مدیون حماسه آفرینی شهیدان و
ایثار گران می باشد.
وی افزود :تا مادامی که فرهنگ
ایثار و شهادت در جامعه ما حاکم
باشد هیچ قدرتی فکر تجاوز و تعدی
به این مرز و بوم را نخواهد کرد و
خانواده معظم شهدا و ایثارگران با
تقدیم فرزندان خود در راه دفاع
از آرمان های اسالم و انقالب از
فداکاری و از خودگذشتگی را
معنی نمودند و ادامه راه شهیدان
از وظایف مردم و مسئوالن می
باشد و همانگونه که حضرت آیت
اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب
اسالمی تاکید کردند''ملت ایران
با فداکاری شهیدان و با صبر و
پایداری آزادگان و جانبازان و با

گذشت و بزرگواری خانواده های
آنان توانست خود را به قله های
عزت برساند''.
اسدی اظهار داشت :ما مردم ایران
اسالمی باید قدردان خون شهدا و
فداکاری ایثارگران باشیم و امید
است بتوانیم شهدا را سرلوحه کار
خود قرار داده و راهشان را ادامه
دهیم و خانواده های معظم شهدا
و ایثارگران با تقدیم بهترین عزیزان
خود در راه دفاع از آرمان های
کشور و مرزهای آن کاری بزرگ
و ستودنی انجام دادند که این مهم
افتخار بزرگی برای تمام ملت ایران
است و مردم عزیز ایران به خوبی
قدردان شهدا و خانواده معظم شهدا
هستند.

همه ساله با فرارسیدن ایام اهلل دهه فجر
تزیین خیابانها و میادین شهر
همه ساله همزمان با آغاز دهه مبارک فجر و به
منظور بزرگداشت هر چه باشکوهتر این ایام،
شهرداری تیمورلو با فضاسازی سطح شهر و
چراغانی و تزیین خیابان ها و میادین اصلی،
فرارسیدن سالروز پیروزی انقالب اسالمی را
گرامی می دارد.
ایام اهلل دهه فجر یادآور قیام باشکوه ملتی بیدار
و هوشیار است که توانستند دست دیکتاتور
و بیگانگان را از این کشور قطع نمایند ،در
این راستا واحد روابط عمومی و زیبا سازی
شهرداری تمام تالش و اهتمام خود را بکار می
گیرد تا این مراسم هر ساله با شکوه تر برگزار
گردد و تالش ما در این است که در جهت
حفظ ارزش ها و الگوهای انقالب اسالمی،
احیاء خاطرات انقالب و معرفی شایسته آنها
به نسل جوان جامعه ،فضا سازی در جهت
ایجاد وحدت و همدلی در جامعه و در راستای
برگزاری با شکوه جشن های انقالب و ایجاد
شور و شعف انقالبی در جامعه ایفای نقش
نماییم .

واحد روابط عمومی با انجام تبلیغات محیطی،
فضا سازی و آذین بندی خیابانهای سطح شهر
شامل مواردی همچون فضا سازی کلی در
سطح شهر ،نصب بنر ،چراغانی سطح شهر و
بلوارها و میادین های شهر با همکاری واحد
خدمات شهری در جهت پاکسازی سطح
شهر ،عکس و دیوارنوشته های انقالب اسالمی
از طریق پرتابل ها در سطح شهر  ،نصب بنر
شهداء در سطح شهر  ،همکاری با ستاد دهه
مبارک فجر بخش گوگان ،آذین بندی و نور
پردازی توسط واحد زیبا سازی و تاسیسات در
سطح شهر و بلوار اصلی از دیگر اقدامات واحد
روابط عمومی می باشد .
الزم بذکر است حضور شهردار و جمعی از
پرسنل و کارکنان شهرداری در مراسم های
دهه مبارکه فجر ،شرکت در مراسم به صدا
در آوردن زنگ انقالب در مدارس و زنده
نگه داشتن یاد و خاطره فجر آفرینان از دیگر
برنامه های شهرداری تیمورلو می باشد.

دیدار با مدیرکل بحران استانداری در
خصوص مشکالت گنربف چایی
در جلسه ای که با حضور شهردار و
اعضای شورای شهر تیمورلو با مدیرکل
بحران در خصوص حل مشکالت رودخانه
گنبرف چای و الیروبی رودخانه ،افزایش
دهنه پل ها و احداث ادامه دیوار حائل
رودخانه مذبور به تبادل نظر پرداختند که
در این جلسه مقرر شد تا با تأمین اعتبار
دیوار حائل احداث شود و ادارات ذیربط
نسبت به افزایش دهنه پل ها اقدام نمایند
و الیروبی توسط شهرداری تیمورلو و اداره
آبیاری شهرستان عملیاتی شود.

دهه محرم در تیمورلو

دهه محرم به منزلهی دانشگاهی برای حضور همه افراد جامعه اعم از کارگر و
مدیر ،دارا و ندارو  ...است که همه ساله از ابتدای ماه محرم باز میشود تا افراد
در این دانشگاه به ابراز عالقه و تبیین فضائل زیارت حضرت امام حسین (ع) و
همچنین کسب شناخت معارف اهل بیت بپردازند .عالقه به امام حسین (ع) و
مکتب آن امام شهید ،پس از انقالب اسالمی موجب عزت و موفقیت و صالبت
مردم ایران شد،به خاطر وجود روحیه سازش ناپذیری که مردم کشورمان از
قیام امام حسین (ع) یاد گرفتهاند ،توانستهایم در بسیاری از جبههها درمقابل
کشورهای دیگر به موفقیتهای بزرگی دست یابیم.
مردم شهر تیمورلو نیز چون شیعیان دلسوخته در این ایامدر سوگ سرور و
ساالر شهیدان حضرت ابا عبداهلل الحسین(ع) می نشینند و بیش از گذشته
قدر امام حسین (ع) و مکتب عاشورایی را می دانند و با شرکت در مراسم
سوگواری حضرت اباعبداهلل (ع) ،وابستگی خود را به ایشان و راهش که ضامن
هدایت ما به عنوان چراغ هدایت و کشتی نجات است ،بیشتر می کنند.
آیین عزاداری شهادت امام حسین(ع) و یاران با وفایش همه ساله در
دهه اول محرم با حضور جمع کثیری از مردم حسینی و والیتمدار
تیمورلو با شکوه خاصی برگزار می شود و پرسنل زحمت کش شهرداری
نیز جهت آماده سازی شهر برای عزارادان حضرت سیدالشهدا از هیچ
کوششی دریغ نمی کنند.
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تقدیر از همکار جانباز شهرداری

چهــارم شــعبان ،یــادآو ِر خاطره ای شــاد
و بــه یادماندنــی از تولــد نــوزادی بــا
چهــره ای زیبــا و شــأنی واالســت؛ روزی
کــه خانــه کوچــک علــی علیــه الســام
بــار دیگــر ســتاره بــاران شــد و تحفــه
ای دیگــر از ســوی پــروردگار بــزرگ بــه
ایشــان ارزانــی گشــت.
درخشــش مــا ِه بنــی هاشــم ،پســر ا ّم
روز
ِ
البنیــن علیهاالســام بانــوی ف ـداکار علــی
علیــه الســام رو ِز شــادمانی شــهر مدینــه و
ان علــی بن ابــی طالب (ع)می باشــد
فرزنـد ِ
مراســم تقدیــر از جانبــاز هشــت ســال
دفــاع مقــدس آقــای جلیــل الهیــاری
همــکار محتــرم شــهرداری تیمورلــو بــه
مناســبت تولــد حضــرت ابوالفضــل و روز
جانبــاز برگــزار شــد.
مراســم تجلیــل از جانبــاز هشــت ســال
دفــاع مقــدس آقــای جلیــل الهیــاری
همــکار محتــرم شــهرداری تیمورلــو بــه
مناســبت روز جانبــاز باحضــور مهنــدس
اســدی شــهردار تیمورلــو و تنــی چند از
پرســنل شــهرداری برگزارشــد.
در ایــن مراســم مهنــدس اســدی ضمــن
تبریــک میــاد حضــرت عبــاس (ع)
و روز جانبــاز گفــت :جانبــازان حــق
بزرگــی بــر گــردن همــه مــا دارنــد .و
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بــی شــک همــه مــا آســایش و امنیــت
خویــش را مدیــون خــون شــهدا و
جانبــازان و ایثارگــران مــی باشــیم و مــا
نیــز بایــد بــه وظایف خــود در قبــال این
عزیــزان جامــه عمــل بپوشــانیم و ادامــه
دهنــده راه ایــن عزیــزان باشــیم.
وی همچنیــن عنــوان کردنــد :طبــق
ســنوات گذشــته ســعی بــرآن داشــتیم
تــا بنحــو شایســته از ایــن عزیــز کــه
وصفشــان در واژه هــا نمــی گنجــد
تقدیــر نمائیــم
ایشــان افزودنــد :بایــد بــهنحــو شایســته
تمامــی مســئوالن و مــردم نســبت
بــه تکریــم جانبــازان ســرفراز انقــاب
اســامی بــه عنــوان یــادگاران دفــاع
مقــدس اقــدام نماییــم زیــرا کــه عــزت
و امنیتــی کــه هــم اکنــون در کشــور
اســامی مــا وجــود دارد بخاطــر همیــن
جانبــازان و ایثارگــران فــداکار دفــاع
مقــدس اســت  .و امیدواریــم همــه مــا
بتوانیــم وظایــف خودیــش را نســبت به
ایــن عزیــزان ادا نمائیــم .
در پایــان ایــن مراســم از ســوی
شــهرداری تیمورلــو لــوح ســپاس و
هدیــه ای بــه رســم یــاد بــود تقدیــم
ایــن جانبــاز شــد.

هامیش دوچرخه سواری

با مشارکت شهرداری تیمورلو همایش دوچرخه سواری
در بخش گوگان با حضور عالقمندان به دوچرخه
سواری شهرهای تیمورلو و گوگان از مقابل گلزار
شهدای تیمورلو آغاز و در مقابل سالن ورزشی گوگان
به پایان رسید .این همایش به همت بخشداری گوگان
و با حضور معاونین فرماندار آذرشهر ،بخشدار گوگان،
اعضای شوراهای اسالمی تیمورلو و گوگان و همراهی
گسترده مردم شهرهای تیمورلو و گوگان برگزار شد
و شاهد استقبال پرشور اقشار مختلف همشهریان در
ردههای مختلف سنی از این همایش بودیم.
در پایان این همایش به نفرات برنده از طرف شهرداری
تیمورلو دوچرخه اهدا شد

مهندس اسدی شهرداری تیمورلو:

یکی از دستگاههایی که میتواند در نشاط و شادی احاد مردم
نقش مهمی را ایفا کند شهرداری است

شهردار تیمورلو توسعه ورزش را حق شهروندان دانست و اظهار داشت :یکی
از دستگاههایی که میتواند در نشاط و شادی احاد مردم نقش مهمی را ایفا
کند شهرداری است و هدف ما فراهمسازی زمینه فعالیت گسترده خانوادهها
در ورزش شهروندی است و با توجه به این که در زیرساخت ها با کمبودهایی
مواجه هستیم ولی عالرغم این کاستی ها شهرداری بهمراه اعضای محترم
شورای اسالمی شهر در صدد ایجاد زیرساختها در شهر می باشد.
مهندس اسدی ورزش را یکی از ارکان اصلی مدیریت شهر بر اساس
دیدگاه انسان محوری عنوان کرد و گفت :ایجاد نشاط و ترویج فرهنگ
گرایش به ورزش در جامعه از اهداف برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان،
برگزاری مسابقات قویترین مردان استان ،برگزاری همایش دوچرخه سواری
و همایش پیاده روی در شهر تیمورلو می باشد که شهرداری در طول سال
های متمادی با اجرای مسابقات مختلف در صدد ایجاد انگیزه در بین جوانان
مستعد شهر تیمورلو می باشد.
وی با اشاره به تغییر نگاه شهروندان به شهرداریها افزود :با گسترده شدن
روزافزون خدمات شهرداریها بعید میدانم شهروندان خدمات شهرداری را
تنها به آسفالت کردن معابر و جمع آوری زبالهها محدود بدانند .گستردگی
وظایف و خدمات در مدیریت شهری باعث نشده تا شورا و شهرداری از توجه
به ورزش و تندرستی شهروندان غافل شوند.

اولین مراسم تجلیل از نخبگان تیمولو در سال
 1396به همت شهرداری و شورای اسالمی شهر
برگزار شد

تیمورلو در طی این سال ها نشان داده پتانسیل خیلی باالیی برای رشد و توسعه
متوازن دارد و مطمئنا در سال های آتی شاهد و نظاره گر این اتفاق دلچسب
خواهیم بود.
برند سازی تیمورلو بعنوان پایتخت سیر ایران و شهر پزشکان ،خبرنگاران،
تخبگان می تواند آینده ایی روشن برای این دیار ترسیم نماید.
امیدواریم شاهد برگزاری چنی مراسماتی بصورت مداوم در سطح تیمولو باشیم
که موجب دلگرمی و تشویق جوانان ،نخبگان ،تولیدکنندگان ،مخترعین،
ورزشکاران ،اهالی فرهنگ و هنر و همچنین باعث پویایی جامعه و ایجاد انگیزه
در بین جوانان باشد.

تجلیل از نخبگان تیمورلو
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گزارش عملکرد شهرداری در یک نگاه ( سال  1392الی ) 1400
خدمت صادقانه و بی منت

 -1دو بانــده نمــودن راه اصلــی ورودی شــهر ( پاییــن تــر از
فلکــه کشــاورز) تملک -جدولگذاری  -زیرســازی  -آســفالت و
روشــنایی )کــه موجبــات بهبــود عبور مــرور شــهروندان و رفع
خطــر از تصادفــات مرگبــار شــده اســت .
-2مصالحــه و تملــک حــدود  140مــورد از امــاک واقــع در
مســیر خیابانهــای ســطح شــهر
-3احــداث و تعریــض و آزاد ســازی  8مــورد خیابــان (25
متــری امــام (ره)  20-متــری شــهید تیمورلویــی 10-متــری
عطــار 12 -متــری دکتــر صادقپــور –  14متــری نرگــس14-
متری شــهید فالحپــور 12 -متــری خبرنگار-انتهــای خیابان
ورزش و شــهید علــی اکبــر پــور)
-4احــداث یادمــان شــهدا  -ســاماندهی – آســفالت و احــداث
ســایبان جهــت برگــزاری نمــاز میــت در گلــزار شــهداء و
آرامســتان محلــه بهارســتان و تعمیــرات غســالخانه
-5احـداث دیـوار حائلــی رودخانــه گنبــرف چــای در  3فــاز بــه
طــول حــدود  1700متــر کــه موجــب جلوگیــری از خطـرات
حتمــی بــه جــان و مــال مــردم شــهر گردیــده اســت
-6تملــک زمیــن و احــداث (حصــار کشــی و جدولگــذاری )
پــارک بــزرگ شــهر در زمینــی بــه وســعت  3هکتــار
-7تملــک زمیــن و احــداث ســاختمان ایســتگاه آتش نشــانی
و خدمــات ایمنــی در زمینــی بــه مســاحت  1830مترمربــع و
زیربنــای بــه مســاحت  1000متــر مربع
-8آســفالت خیابانهــای اصلی ســطح شــهر (خیابانهای ســردار
شــهید ســلیمانی –گلزار شــهداء  -امام (ره) – 20متری شــهید
تیمورلویی–شــهید طالبی -بعثت – 1بعثت – 2آزادگان -شهید
طالــب زاده –بهداشــت –شــهید ابوالحســنی -حافــظ -شــهید
حســین بابایــی –اســتقالل –عطــار -ولیعصر(عج) –شــریعتی-
انتهــای عرفــان  - 2انتهــای شــهید رســولی) و اکثــر کوچــه
هــای ســطح شــهر (بــا مشــارکت اهالــی) و لکــه گیــری معابــر
اصلــی و فرعــی ســطح شــهر
-9مشــارکت با اداره راه و شهرســازی در آســفالت راه مواصالتی
تیمورلــو -قراغیــل و تیمورلــو -خاصلــو به طــول  1800متر
 -10مشــارکت در آســفالت محــور مواصالتــی بخــش گوگان
به شــهرک شــهید ســلیمی
-11احــداث پــارک بانــوان و غرفــه هــای مشــاغل خانگــی
(ماالمدرســه ســی)
-12احــداث مجتمــع تجــاری – خدماتــی به مســاحت حدود
 400مترمربع
-13مدیریــت جهــادی بحــران ســیل ( فروردیــن مــاه ســال
 1396شهرســتان آذرشــهر) در تیمورلــو بــا مشــارکت فعــال

جوانــان غیرتمند
-14خریــد و تجهیــز شــهرداری بــه ماشــین آالت عمرانــی
ســبک و ســنگین و اداری (لودر هپکو-کمپرســی شــش چرخ-
ماشــین آتــش نشــانی-مینی لــودر –سـواری کیا سـراتو)
-15احــداث ســرویس بهداشــتی در میــدان انقالب(بــا
مشــارکت اهالی) – گلزار شــهداء و آرامســتان محله بهارســتان
-16جدولگــذاری –احــداث آبرو – پیاده رو ســازی –زیباســازی
معابــر اصلی و فرعی ســطح شــهر
-17الیروبــی رودخانــه گنبــرف چای و کانالهای ســطح شــهر
در محــدوده تیمورلو
-18کســب رتبــه نخســت جــذب اعتبــارات بودجــه در بیــن
شــهرداریهای اســتان در ســال 1393
-19ارتقاء در جه شهرداری از  1به  4در سال 1397
-20تصویب طرح هادی شهر در بهمن ماه سال 1397
-21مشــارکت در کارهــای آموزشــی و علمــی و امــور خیریــه
بــه ویــژه مســاعدت بــه مــدارس و تعمیــر مســکن محرومین
-22برگــزاری مراســمات فرهنگــی –ورزشــی واجتماعــی
(جشــنواره ســیر –برگــزاری مســابقات ورزشــی ازجملــه جــام
رســانه-جام رمضان-قویتریــن مــردان و همایــش نخبــگان
تیمورلــو و برگــزاری جشــن در اعیــاد مذهبــی جهــت ایجــاد
شــادی و نشــاط اجتماعــی )
-23همــکاری بــا ادارات خدمات رســان (گاز-بــرق-آب و مخابرات)
در جهــت ســاماندهی و اصــاح شــبکه های مــورد نظر .
-24روشــنایی خیابــان امــام (ره) و شــهید تیمورلویــی –
تعمیــرات اساســی ســالن ورزشــی –تعمیــرات ســاختمان
شــهرداری تعمیــرات کتابخانــه عمومــی و ســایر خدمــات
شــهری ازجملــه تنظیــف معابــر –جمــع آوری روزانــه زبالــه –
رنــگ آمیــزی جــداول و دیوارهــای شــهری و ....
-25گنــد زدایــی و ضــد عفونــی اماکــن عمومی و معابرســطح
شــهر از زمــان شــیوع بیمــاری منحــوس کرونــا بــا همــکاری
اهالــی و جوانــان غیــور تیمورلو
-26در راســتای کاهــش مراجعــات حضــوری و رفــاه حــال
شــهروندان ،پرداخــت عــوارض خــودرو بصورت غیــر حضوری
از طریــق پیــام رســان هــای اجتماعــی دریافــت مــی شــود .
تعامــل و تالشــهای مســتمر و وحــدت شــهرداری و
شــورای اســامی شــهر بــرای آبادانی و توســعه شــهر
تیمورلــو در ســطح اســتان زبــان زد خــاص و عــام
مــی باشــد و ایــن راه انشــاهلل همچنــان ادامــه خواهــد
داشــت.
					
تیمورلو
علیرضا ا سدی  :خادم مردم شهر

47

عملکردشهرداریتیمورلو

واحد حمل و نقل شهرداری تیمورلو
شهرداری وشورای شهر تیمورلو ،میزبان قویترین مردان استان و شهرستان بودند
مردان آهنین آذربایجان شرقی انتخابی
کشوری درشهر تیمورلو به میزبانی شهرداری
وشورای اسالمی شهر برگزار گردید.
مسابقات قوی ترین مردان استان
آذربایجانشرقی انتخابی کشوری به میزبانی
شهرداری و شورای اسالمی شهر تیمورلو
برگزار گردید و نفرات راه یافته به مسابقات
کشوری مشخص شدند.
همچنین مسابقه قویترین مردان شهرستان
آذرشهر نیز با حضور ورزشکارانی از
گوگان،تیمورلو و آذرشهر در شهر تیمورلو
با حضور مسئولین شهرستانی برگزار شد که
در نهایت محمد پورعبداهلل و سعید خواجه
محمدی به مقام اول رسید .
نفر دوم بهنام فرجی ،نفر سوم محمد قلی
پور،نفر چهارم رسول پورعبداهلل ،نفر پنجم
شهرام ولی پور
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ساماندهی خط ویژه تیمورلو -تبریز-تیمورلو با سهدستگاه مینی بوس با  ۱۲نوبت سرویس دهی روزانه
صدور و تمدید کارت شهری و پروانه فعالیت ۲۱دستگاه تاکسی خط ویژه تیمورلو -آذرشهر -تیمورلو
صدور  127و تمدید  180مورد پروانه فعالیت ناوگانحمل و نقل بار و مسافر درون شهری و حومه.
صدور  ۷مورد کارت شهری ویژه رانندگان سرویسمدارس

افتتاح آسفالت ریزی خیابان شهید سلیمانی

جلسه هیات امنای مسجد امام حسن(ع)

خوش آمدگویی نوگالن شهر تیمورلو به استاندار آذربایجان شرقی
درخت کاری در سطح شهر

ارتقاءدرجهشهرداریتیمورلوبه4

گلباران محل درگذشتگان حادثه سیل
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جلسه با دکتر فرهنگی نماینده مجلس
در خصوص مشکالت شهر تیمورلو

واحد فناوری اطالعات و شبکه ای کامپیوتری

رفع مشکالت سخت افزاری و نرم افزاری کلیهسیستم های رایانه موجود در شبکه
نگهداری و مدیریت شبکهبررسی و بکارگیری روش ها و راهکارهای مقابلهبا نفوذ و آلودگی های ویروسی
نگهداري و حفظ ارتباطات شبکه با شبکهداخلی -شبکه دولت  -اینترنت
پشتیبانی فنی کلیه سیستم های شبکه و واحدهاپشتیبانی نرم افزاری از کلیه نرم افزارهایکاربردی مورد استفاده در شبکه و مراکز شامل
( اتوماسیون اداری  ،نرم افزارهای آموزش،
وب سایت ،حضور و غیاب ،حسابداری حقوق و
دستمزد و)...
انجام مراحل کارشناسی ،خرید ،تعمیر و بروزرسانی تجهیزات IT
مشاوره در زمینه  ITو راهنمایی و همکاری بامدیران  ،کارمندان انتخاب نرم افزارهای موجود
،سخت افزار و بانک های اطالعاتی و سایر منابع
مورد نیاز جهت رفع نیازمندی ها
بررسی محصوالت و سیستم های موجودو پیشنهاد جایگزین های احتمالی در جهت

عملکردشهرداریتیمورلو

50

جوابگویی به نیازمندی های مشخص شده
بررسی و انعقاد قراردادهای نگهداری و پشتیبانیموجود با نظارت فنی
سیستمهای مورد استفاده در شهرداری تیمورلو:استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداری که تمامی
نامه ای وارده و صادره در شبکه داخلی به صورت
سیستمی انجام می شود.
استفاده از سیستم تحت وب سیماک با پایگاه
داده امن که برای واحد شهرسازی مورد استفاده
قرار می گیرد و تمامی امالک شهر در آن ثبت و
بروزرسانی می شود و ممیزی امالک نیز در این
سیستم انجام می شود.
استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد برایپرداخت حقوق و مالیات و بیمه کارکنان
استفاده از نرم افزار مالی چکاد رایان برای ثبتسندهای حسابداری و مالی شهرداری و شورای
شهر
استفاده از سیستم تحت وب برای محاسبه وپرداخت عوارض خودرو
استفاده از سیستم تحت وب شبکه دولت برایدریافت و ارسال نامه ها بین ادارات دولتی

دکتر محمد حسین فرهنگی نماینده محترم مردم شریف تبریز ،آذرشهر و اسکو در مجلس
شورای اسالمی با حضور در شهرداری تیمورلو با اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار
تیمورلو دیدار کرد.
در این دیدار مسائل و مشکالت موجود در حوزه شهری بررسیدر درخصوص رفع این
مشکالت تصمیم گیری شد..

نام گذاری خیابان 12متری بنام
خیابان خبرنگار در شهر تیمورلو
به مناسبت  17مرداد؛ روز خبرنگار
و به پیشنهاد اعضای شورا اسالمی
شهر و شهرداری تیمورلو خیابان
جنب پارک شهر تیمورلو به نام
خبرنگار نامگذاری و با دستان پرتوان
خبرنگار نامی استان (فرزند تیمورلو)
محمد رنگسازی افتتاح شد.
شهر تیمورلو به پایتخت سیران
ایران ،شهر نخبگان ،پزشکان،
ورزشکاران و خبرنگاران نامی استان
معروف است .در راستای ارج نهادن
به زحمات و تالشهای شبانهروزی
اصحاب رسانه و خبرنگاران به ویژه
آقای محمد رنگ ساز ،شهرداری و
شورای نامگذاری با مصوبه شورای
اسالمی شهر در سال  1398خیابان
 12متری جنب پارک بزرگ شهر
راه اتصالی خیابان شهید طالبی به
خیابان شهید پورعبداهلل زاده را به نام
خیابان خبرنگار نامگذاری و با دستان
پرتوان خبرنگار نامی استان (افتخار
ایران زمین) درحضور مسئولین
شهرستانی و استانی افتتاح و مورد
بهرهبرداری قرار گرفت
در این مراسم که با حضور دکتر

علیزاده معاون فرماندار آذرشهر
و دیگر مسئوالن شهرستانی نام
گذاری این خیابان توسط یکی
از خبرنگاران زبده و کاربلد صدا
و سیما و همچنین افتخار استان
آقای محمد رنگساز به بهره برداری
رسید.
کار خبرنگار ،انعکاس رخدادهایی
است که قابلیت خبرشدن و اطالع
رسانی به جامعه را دارد .الزمه
خبرنگار خوب بودن ،داشتن علم و
دانش ،تجربه و جسارت است تا در
کنار آن با سرعت ،دقت و صحت،
که سه اصل مهم در کار خبری
است بتواند موفق عمل کند.
در هفدهم مرداد ماه سال ،1377
محمود صارمی خبرنگار خبرگزاریِ
جمهوری اسالمی ،به همراه هشت
نفر از اعضای کنسولگری ایران در
مزار شریف افغانستان به دست
گروهک تروریستی طالبان به
شهادت رسید .به همین مناسبت،
شورای فرهنگ عمومی ،هفدهم
مرداد ماه هر سال را به عنوان «روز
خبرنگار» نامگذاری کرد.
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زیرسازی و آسفالت خیابان ورزش
در ادامه خیابان  ۱۲متری ورزش به طول 350متر در سال 1396بازگشایی و بطول  550متر جدول گذاری و احداث
کانال آب و زیرسازی این خیابان در سنوات گذشته یعنی در طول (هشت سال) انجام یافته است و آماده اسفالت
ریزی می باشد و ان شااهلل در سال  ۱۴۰۰این خیابان آسفالت ریزی شده و مورد بهرهبرداری کامل قرار خواهد گرفت
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حضرت آیت اهلل خامنه ای:

فرهنگ شهادت یعنی فرهنگ تالش کردن با
سرمایهگذاری از خود برای اهداف بلندم ّدت
مشترک بین همهی مردم؛ که البتّه در مورد ما
آن اهداف ،مخصوص ملّت ایران هم نیست،
برای دنیای اسالم بلکه برای جهان بشریت
1393//11
1393
11//27 ۲۷
است۲۷.
است.
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