
ساختمان جدید معاونت شهرسازی شهرداری تبریز
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• 1- طرح  توسعه و  عمران ) جامع (  سوم كالنشهر  تبریز	
       به  دنبال  تصویب و  اتمام طرح های تفصیلی و  پیگیری شهردارمحترم 
تبریز  و مصوبه هیئت دولت درسفرریاست محترم جمهور به استان، قرارداد 
طرح جامع سوم  تبریز  از طریق سازمان  مسكن و شهرسازی با  مهندسین 
مش��اور نقش محیط  منعقد ش��ده اس��ت . نظر به  اهمیت و ضرورت تهیه  
طرح توس��عه  و عم��ران  و بهبود  جنبه های كیف��ی آن در افزایش ضریب 
تحقق پذیری و  دستیابی توسعه  پایدار  شهری  با  توجه به تحوالت سریع 
شهر نشینی و رش��د  جمعیت و افزایش نیازهای بشری با  پیشرفت سریع  
تكنولوژی و همچنین  پویایی شهرها و عدم تعییر شرح  خدمات  طرح های  
تیپ 12  به  منظور  فائق آمدن  به  چالش های عمده  مبتال به  شهرداری و 
ارائه  رویكردهای جدید  با محوریت مضامین مسأله گرا و ارائه  راهكارهای 
نو در تعیین  دقیق و  علمی و  مكان  یابی  فعالیت های  مختلف اساس��ی 

طرح های مطالعاتی 
موضوعی و  موضعی :
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در ش��هر  از  جمله تأمین  كاربری های عمومی، تجهیزات  و  تاسیس��ات 
ش��هری  همچون  گورس��تان،  ترمینال ها ،  فرودگاه  و  نظایر آن در  افق 
ط��رح  و  پاالی��ش عملك��ردی  در كاربری های  ناس��ازگار از جمله  زندان، 
پادگان ها،  صنایع و  مشاغل  مزاحم،  تعیین تكلیف محدوده و حرایم شهر، 
ترافیك ش��هری و  معضالت مربوط به حاش��یه  نشینی و پیش بینی های  
اصولی  توسعه آتی شهر  و مطلوبیت نتایج آن  جهت  تامین  رفاه  اجتماعی 
و  اقتصادی شهروندان  و سازمانهای  ذیمدخل، تشكیل  شورای راهبردی 
طرح  متش��كل  از ارگان ها  و س��ازمان های  مرتبط تهیه  طرح، با حضور  
استاندار  محترم   و  سایر  مدیران  كل  ادارات  و  سازمان ها  و همچنین كمیته 
اجرایی راهبردی  با حضور عوامل اجرایی جهت رس��یدن  به جایگاه واقعی 
كالنشهر  تبریز  در سلسله  مراتب  شبكه  شهری  در سطح  منطقه ای،  ملی  
و  بین  المللی  از  طرف  حوزه  معاونت  شهرس��ازی و معماری به اداره كل 

مسكن  و شهرسازی  پیشنهاد شده است و  معاون شهرسازی شهردار تبریز  
به  عنوان  نماینده تام  االختیار جهت  شركت در شورای راهبردی  از  طرف 

شهردار محترم  تبریز معرفی  شده است .
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• 2- مطالعات  تهیه طرح  مجموعه  بارو  و  عناصر دروازه  ای :	
      نظر به اهمیت بارو و دروازه های كهن تبریز بعنوان یكی از  گستره های  
مهم  تاریخی و مجموعه های  هم پیوند در جهت  شكل دهی  به منطقه و 
بافت تاریخی شهر وتجدید خاطره تاریخی آن در ذهن  مردم و  قرار گرفتن  
مجموعه  در بافت  ارزش��مند، مطالعات  و تهیه  طرح  مذكور با  مهندسین 

مشاور در مرحله  عقد قرارداد می باشد.
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• 3- مطالعات طرح  امكان سنجی و ساختار مجموعه  چند 	
عملكردی ارگ و  حوزه نفوذ آن :

تهی��ه طرح به  دلی��ل  قرار گیری موقعیت محل در بخش مركزی ش��هر و  
همچنین  مكان یابی و  وجود ایستگاه مركزی مترو دربخشی از سایت، در 

مرحله  عقد  قرارداد با  مهندسین مشاور می باشد.
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• 4- طرح امكان سنجی بافت  فرسوده  چوخورالر: 	
          در راس��تای اجرای قانون برنامه پنجم توس��عه كش��ور و  احیای بافت 
های فرسوده  مصوب تهیه طرح  امكان سنجی بافت  فرسوده  چوخورالر 
به  مساحت  4 هكتار  با  مهندسین  مشاور منعقد شده  و مشاور در حال  تهیه  

طرح براساس مفاد قرارداد می باشد.

• 5 قرارداد  نقشه  برداری  و ممیزی   بخشی  از  پهنه  	
حاشیه نشینی  شمال  تبریز 

     جهت  برداش��ت  و  ممیزی  پهنه ای  به  مس��احت  35 هكتار از مناطق 
حاشیه نشین در راستای جابجایی ساكنین این مناطق، قرارداد انجام عملیات 
نقشه برداری  و ارائه موضوع در محیط GIS با مهندسین مشاور منعقد گردیده 

است .

• 6-طرح ساماندهی و  توسعه اراضی آرامستان وادی رحمت :	
با  توجه  به  مش��كالت موجود   در تردد  ترافیكی آرامستان  بخصوص  در 
س��اعات و  روزهای  خاص و  ازدحام  وسایل  نقلیه و عدم  تامین  ورودی و  
خروجی های  مورد نیاز  مراجعین و  در جهت  تقویت  ارزشهای  فضایی ،  
بصری  و  هویتی  محدوده  اراضی  آرامستان  و ارائه  الگوی كاربری  اراضی  
و ظرفیتهای توسعه  و  نیز  اصالح  شبكه های  گذربندی موجود  و  نیز  بلوك 
بندی  قطعات  جدید  با  در نظر  گرفتن  محدوده  قابل  توسعه  و تسهیل رفت 
و آمد  با ایجاد  شبكه بندی  و بلوك  بندی  منظم  و  تامین فضاهای عمومی 
مورد  نیاز  مانند  فضاهای  س��بز  و میادین و  ... و  ایجاد  ارتباط  ترافیكی              
بین  قسمت های قدیم  و  جدید  و بخش توسعه و  همچنین  تامین  مسائل  
زیست  محیطی  مانند  نحوه  دفع آبهای  سطحی و  ... مطالعات  مذكور  در 
برنامه  كار  معاونت  قرار داشته  و  تا  پایان  سالجاری جهت  اجرایی  شدن  

طرح  به  مراجع مربوطه  ارائه  خواهد شد.
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• 7- طرح  بدنه سازی دروازه تهران از پل اتحاد  ملی  تا  میدان 	
بسیج

به  منظور هویت بخشی به  سیما و  منظر شهری و  تقویت  ادراك بصری و  
جلوگیری از  شكل  گیری بدنه  بدون  وجود  طرح  در مهمترین  مبداء ورودی 
شهر  تبریز  كه  طبق آمار حدود  78% گردشگران  نوروزی و  تابستانی نیز  از  
این  مسیر وارد شهر می شوند ضرورت وجود طرح  ویژه در این  محور  از دید  

طراحی  شهری  را دوچندان می كند.
از آنجائیكه  حد  فاصل  سه راهی اهر  تا  پل اتحاد ملی  به  طول 10 كیلومتر 
دردو مسیر رفت وبرگشت در بخش ورودی اصلی شهر در مقایسه با نمونه 
های  مشابه  در سایر كالنشهرها،  مانند  دروازه  قرآن شیراز،  به  لحاظ  كمی 
و كیفی در خور كالنشهر تبریز  نیست، لذا  انجام  مطالعات  طراحی در این  
زمینه بیش از  پیش  الزم و  ضروری  بنظر  می رس��ید. در راس��تای سامان 
بخشیدن  به  شكل گیری  كاربریهای  مختلف در بدنه  این  محور و  پاالیش 
عملكردی  كاربری های  موجود  و  ناسازگار  از  قبیل تعمیرگاهها و  ... طرح 
مربوط به  بدنه س��ازی  محور  فوق الذكر  در دس��تور كار  معاونت قرار گرفته 
و در مراحل پایانی   ارس��ال به  مراجع تصویبی  جهت  اجرایی ش��دن  طرح  

می باشد.
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• 8- تهیه دستور العمل  طراحی و  اجرای نمای ساختمان ها  در 	
محور  تاریخی-  فرهنگی كالنشهر تبریز

در راستای حفظ  هویت  معماری  و  شهرسازی این  منطقه كه  مهمترین 
نماد تجارب  معماری  و شهرسازی  در شمالغرب    كشور  به حساب می آید 
و  جلوگی��ری  از تن��وع  نمادها و اغتشاش��ات  بصری و  ادراكی  ب��ازداری  از  
رقاب��ت  منف��ی  در ایجاد  نماهای  متنوع  با اس��تفاده از  مصالح  گوناگون  با 
اعمال  س��الیق  ش��خصی  و  به  استناد  ماده  33 قانون  نوسازی و  عمران  
ش��هری  و  بند  9  ماده  71  قانون  تش��كیالت،  وظایف  و انتخاب  شورا  و  
همچنین  مصوبه  مورخه  87/9/25 شورایعالی  شهرسازی  و معماری  ایران  
و  درجهت  احیای  هویت دوباره  این  منطقه  بعنوان  میراثی  گرانبها  و  دارای  
الگوها و  سبك های  معماری  و  شهرسازی  بومی  و  پاسداشت  یاد  و هنر  
معماران   خردمند  و  ظریف  اندیش  اعصار  گذشته  آذربایجان، ضوابط  نما  

به  شورای  اسالمی جهت  تصویب  ارسال شده است.

• 9 - مطالعات و طراحی پارک مینیاتور:	
به  دنبال  افتتاح  فاز  اول  پارك  مینیاتور  در نیمه  نخست  سال  و  در جهت  
تكمیل  و مكانیابی  مدلها  و  انتخاب  بناهای جدید   و  تعریف  س��ناریوی  
حركت در پارك  و  تامین  كاربریهای  عمومی  و نیز  استفاده  از  تجارب  جهانی  
در طراحی  پارك های مینیاتوری،  قرارداد  مطالعات  و  طراحی  پارك  مینیاتور  
با  مركز  تحقیقات مرمت  بناها  و  بافتهای  تاریخی  دانشگاه  هنر  اسالمی  

منعقد  گردیده   و  تا پایان  سالجاری  به  مرحله  اجرا  درخواهد آمد .
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حاشیه نشینی

یكی از زمینه های ناپایداری توس��عه ش��هری بویژه در كشورهای در حال 
توس��عه، گونه ای از سكونت با مشكالت حاد موسوم به اسكان غیررسمی 
)حاشیه نشینی( است كه در حال گسترش فزاینده و نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه 

برای ساماندهی آن می باشد.
سكونتگاههای غیررسمی بیشتر نماد فقرشهری و مربوط به افراد كم درآمد 
وفقیر نشین شهرهاست.حاشیه نشینی در شهرها عمدتاً با نابرابری های 
اجتماعی و اقتصادی همراه اس��ت.این س��كونت گاه ها كه الگویی از رش��د 
شهری را معرفی كرده و با توجه به فضایی كه در شهر اشغال نموده اند، مانع 

توسعه پایدار شهری بشمار می روند.
در تبری��ز بعد از اصالحات ارضی و صنعتی ش��دن، بدلیل ناكارآمدی نظام 
س��اختاری مدیریت ش��هری و ضعف برنامه های توس��عه مّل��ی و آمایش 
س��رزمین، ضعف سیاس��ت های دولت و صنعتی ش��دِن وابس��ته و جاذبه 
های زندگی شهری موجب اس��تقرار مهاجرین در نقاط مسئله دار از قبیل 
اراض��ی مّلی، حریم دكل های فش��ارقوی، ش��یب های تند، مس��یلها به 
دلیل عدم هماهنگی سازمانهای دولتی و مدیریت واحد همچون مسكن 
و شهرسازی، منابع طبیعی وس��ایر مراجع ذیربط بوجود آمده است. سیل 
مهاجرت روستائی موجب این پدیده شده كه درحال حاضر 400هزار نفر در 
2000هكتار سكونت یافته اندكه بیش از نیمی از آن در پهنه شمال بوده و 

تراكم جمعیت درآن سه برابر تراكم متوسط طرح جامع مصوب می باشد.
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مناطق حاشیه نشین تبریز
چندین○منطقه○شهر○تبریز○از○جمله○انتهای○محله○های○○○

سیالب،○یوسف○آباد،○خلیل○آباد،○داداش○آباد،○کشتار○گاه،○
عباسی،ماراالن،○طالقانی،○الله،○آخماقیه○از○مراکز○عمده○تجمع○

حاشیه○نشینان○○تبریز○است○.
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• اقدامات انجام شده درخصوص ساماندهی  حاشیه  نشینی :	
ب��ا  تصوی��ب  طرح  تفصیلی  مناطق  1 و  5  در س��ال 1390 كه پهنه های 
حاشیه  نشین  نوار  شمالی  در آن  محدوده  قرار گرفته  است  قسمت هایی از 
آن  با  كاربری  وضع  موجود  تثبیت شده  است  ولی  محالتی  كه در  مكان 
های  پر خطر آسیب پذیر  از  مخاطرات  طبیعی  از  قبیل  ترانشه،  پرتگاه  
و  ش��یب های تند، حریم  گس��ل  قرار گرفته  بصورت  پهنه های  س��بز  و  
جابجایی  پیشنهاد  شده  است   و  در این  راستا  طبق  بند  7  مصوبات دور 
دوم  سفر  ریاست محترم جمهوری  واگذاری  41 هكتار  اراضی  به  صورت  
علی الحس��اب  از  طرف  مس��كن و  شهرسازی  به  ش��هرداری مقرر شده  
است   و موضوع  بحران  در حاشیه  نشینی  بطور  مداوم  با  تشكیل  جلسات  
درخصوص  تامین  زمین  پشتیبان  جهت  جابجایی  افراد  ساكن   در مناطق  
پر خطر بخش  شمالی شهر -  از  وزارت  مسكن  و  شهرسازی و استانداری  
پیگیری شده است  ولی  متاسفانه  هیچگونه  اقدامی  درخصوص  تامین  و  
واگذاری  زمین  از  جانب   س��ازمان مس��كن  و  شهرسازی صورت نگرفته  
است  در نهایت  طبق  صورتجلسه  سه  جانبه  در دفتر  حوزه  معاونت  محترم  

امور عمرانی  استانداری تصمیمات  ذیل  اتخاذ  گردیده است :
1- مسكن و شهرسازی  از  محل علی الحساب 10%  اراضی  موضوع  مصوبه 

را به  شهرداری  واگذار  نماید.
2- با توجه به  پیشنهاد  شهرداری  تبریز  درخصوص  الحاق  50  هكتار  از  
اراضی  تحت مالكیت  خاوران   به استناد  بند 1 ماده  43  ائین  نامه  اجرایی  
قانون  س��اماندهی  مسكن  برای  پشتیبانی  در امر  ساماندهی اسكان غیر 
رسمی- بافتهای  فرسوده  به كارگروه  شهرسازی و كمیسیون ماده  5 ارجاع  

گردد.
3- از  مح��ل  م��ازاد  احداثی  مس��كن  مهر  حدود 600  واحد  ش��هر  جدید  
سهند  به  منظور  جابجایی  سكنه  بافت  حاشیه  نشینی  تبریز  مورد  استفاده  
و  اقدام  قرار گیرد  همچنین  در  جلس��ه  مورخه  89/6/4  ریاس��ت  محترم  
شورای  شهر  و  شهردار  و  معاون  شهرسازی  با  هیأت  رئیسه  انجمن  انبوه  
سازان  مقرر  گردیده  انجمن  انبوه سازان  نسبت  به  ارائه  طرح  پیشنهادی 
در قس��متی  از اراضی نزدیك  به  پهنه های حاش��یه نشینی  شمال  جهت 
معوض جابجایی برای طی مراحل  فرایند  اخذ  مجوزات  الزم تغییر كاربری  
اقدام  نمایند  كه  شهرداری  تبریز  و  در رأس  آن حوزه  معاونت  شهرسازی  
در تحقق  اهداف  مورد  نظر  نس��بت به  انتخاب  مش��اور  نقشه  برداری  در 
محدوده ای  به  مساحت  35 هكتار  از  اراضی  ضلع  جنوبی  كنارگذر شمالی  

جهت  ممیزی  و امالك  اقدام  نموده  است .
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منطقه○روستائی○○○
پیشنهادی○طرح○برای○

حاشیه○نشینی

• طرح جامع اول شهر تبریز 1349 :	
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• طرح جامع دوم شهر تبریز 1374 :	

این طرح توسط مهندسین مشاورعرصه درسال 1374 با فاصله زمانی حدود 
25 سال از طرح جامع اول به تصویب نهایی رسیده است. در بررسی طرح 
مذكور محالت حاش��یه نش��ین شمال از نظر س��رانه بهره وری از خدمات، 
مسكن و معابر و استحكام بنا از جمله فقیرترین محالت شهر اعالم شده 

است.
دراین طرح تعدیل تراكم جمعیتی و س��اختمانی محالت و رس��اندن آن به 
میانگین های ش��هری توصی��ه و تعیین دقیق آن موكول به بررس��ی های 

تفصیلی شده است.

دراین○طــرح○حـاشیه○نشینـی○○○
بعنوان○یک○منطقه○از○تقسیمات○○کالبدی○
بنام○منطقه○حاشیه○های○○شهر○درنظر○

گرفته○شده○است.
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•  دومین طرح تفصیلی	

طرح تفصیلی : به تبع طرح جامع پهنه شمالی تحت عنوان منطقه 5و1 در 
دور س��وم شورای محترم اس��المی تبریز در سال 1390 به تصویب رسیده 
است. محالتی كه درمكان های آسیب پذیری از مخاطرات طبیعی از قبیل 
ترانشه، پرتگاه و شیب های تند حریم گسل قرار گرفته بصورت پهنه های 
س��بز و پیشنهاد جابجائی و بافت های دیگر با كاربری وضع موجود تثبیت 
شده و طرح تفصیلی حل مسائل موجود را درقالب تهیه طرح های موضعی 

پیشنهاد كرده است. 
همچنین طرح مطالعات حاش��یه نشینی تبریز با نظارت سازمان مسكن و 
شهرسازی و همكاری ش��هرداری تبریز با شناسائی محاّلت و ارائه برنامه 

های توانمند سازی در سال 1383 انجام یافته است.

• طرحهای موضعی انجام یافته در پهنه های حاشیه نشینی	

طرح س��اماندهی بافتهای ارگانیک، حركتی جدید دربرنامه ریزی شهری 
جهت سامان بخشی به این بافتها وبا مشاركت خود مردم به شمار می آید. 
به جای اعالم ضوابط جداگانه برای قطعات زمین و س��اختمانها، بصورت 
یكپارچه در چارچوب محالت ضوابط و قواعد شهری و ساختمانی مطرح 
می گردد.تهیه این طرح ها مهمترین گام مداخله در بافت های حاش��یه و 

فرسوده شهری می باشد كه مهمترین آنها عبارتنداز :
1- طرح موضعی یوسف آباد.

2- ساماندهی شمس آباد.
3- امكان سنجی قازان داغی.

4- طرح موضعی حدفاصل میدان پیشقدم و سجادّیه.
5- ساماندهی باغات جنوب آخمقیه.

6- ساماندهی ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده خاوران و آماده سازی 
اراضی معّوض واگذاری شده.

7- طرح موضعی روستای ائل گلی.
8- ساماندهی اراضی مایان.

9- ساماندهی شمالغرب شهرک رشدّیه.
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• طرح موضعی یوسف آباد	
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• طرح موضعی روستای ائل گلی 	
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• ساماندهی شمس آباد	

• تهیه  گزینه  دوم  ساماندهی  شمس آباد  بصورت  مجموعه  	
یكپارچه  

     پس از  اتمام  و ارائه  طرح   ساماندهی  شمس آباد  توسط  مشاور  طرح  با  
رویكرد   مداخله  و ساماندهی آن  بافت،  به  جهت  قرارگیری سایت  مذكور  
در نقطه  ثقل  محالت كوی  فردوس، پرواز، گلشهر  و  محله  ائل گلی  و 
تاثیرات  نامطلوب  سیما  و  منظر  آن  و  پتانسیل  موجود  در محله  مذكور  
تهیه طرح دوم  بصورت مجموعه  س��ازی و یكپارچه  از محل  مش��اركت  
بخش خصوصی  یا فروش  اوراق  مش��اركت  به  مش��اور تهیه كننده طرح 

ابالغ  شده  و  درحال  انجام  مطالعات  می باشد.
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• طرح موضعی حدفاصل میدان پیشقدم و سجادیّه	
 )محله قازان داغی(

    نظر به  سیاس��ت های  توس��عه  و  عمران  مناطق  2 و  8  طرح  تفصیلی  
برای  پهنه های  بحرانی  و مس��أله دار موجود در  قس��مت  غرب و  جنوب  
دانشگاه تبریز موسوم  به  قازان داغی  ضرورت تهیه  طرح  موضعی توسط  
مش��اور   پیشنهاد  شده است  معاونت  شهرس��ازی تهیه  طرح  مذكور را در 
دستور كار خود داشته و در این راستا با مهندسین مشاور، قرارداد تهیه طرح 

منعقد نموده است .
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• ساماندهی ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده خاوران  و 	
آماده سازی اراضی معّوض واگذاری شده.
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• ساماندهی اراضی كوی صنعتی شهید مدنی	

گزارش شهر 3 / شهرسازی 128



اتوبان شهید كسایی

شهرك آزمایشاتوبان شهید كسایی

استادیوم یادگار امام

خروجی طالقانی

خروجی ماراالن

محدوده پارك جنگلی كوهستان

محدوده كاشته شده
و آبیاری قطره ای

محدوده ی طرح توسعه ی ائل گولی

ائل گولی

یكی از مهمترین راهبردهای مدیریت بر توسعه موزون شهر و جلوگیری از 
ش��كل گیری حاشیه نشینی، كنترل بافتهای خالی در درون و حاشیه شهر 
می باشد. به جهت اهّمّیت موضوع اقدامات ذیل درآن راستا به انجام رسیده 

است:

1-○تهّیه○طرح○تفصیلی○پارک○بزرگ○به○مساحت○700هکتار○در○حوالی○
میدان○آذربایجان.

2-○توسعه○فاز○دّوم○ائل○گلی○به○مساحت○200هکتار.

3-○جنگلکاری○و○توسعه○فضای○سبز○دامنه○های○عون○بن○علی○بعنوان○
مهمترین○عامل○محدودکننده○پیشرفت○پهنه○حاشیه○نشینی○شمال.

• مدیریت براراضی در بافتهای خالی شهر	

4-○آماده○سازی○تفّرجگاه○عّباس○میرزا○در○قسمت○جنوبی○اتوبان○شهید○
کسائی○و○کنترل○حاشیه○نشینی○جنوب○و○افزایش○سرانه○فضای○سبز.

5-○پیشنهاد○تهّیه○طرح○موضعی○ساماندهی○باغات○جنوب○آخمقیه○به○
مساحت○400هکتار.

6-○پیشنهاد○تهّیه○طرح○مطالعاتی○توسعه○پارک○رواسان○به○مساحت○
5/13○هکتار.

7-○پیشنهاد○تهّیه○طرح○مطالعاتی○باغات○شمال○اتوبان○شهید○کسائی○
به○مساحت○72○هکتار.○

8-○اجرا○و○تجهیز○پارکهای○مسافر.)پارک○بعثت○و○ارم○و○حجاج(
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• اقدامات اجرائی و عمرانی	

عالوه از فعالیتهای عمرانی و مسیرگشائی هایی كه توسط  شهرداری های 
درگیر مناطق ح��اش��یه نشینی كه به گزارش آن اش��اره خواهد شد دررابطه 
با اج�رای سند ملی ت�وانمندسازی وساماندهی سكونتگاههای غیررسمی، 
4محّله هدف ش��امل سیالب قوش��خانه، ماّل زینال، احمدآباد و خلیل آباد 
ب��وده كه در قالب انج��ام پروژه های عمرانی، كالبدی- فیزی�ك�ی ب�ا ج�ذب 
75میلیارد ری�ال از محل اعتبارات ب�انک جهانی و دولت جمهوری اسالمی 
اق��دام به ان��جام پ��روژه های ذیل گردیده اس��ت و اجرای این پ��روژه ها با 

همكاری چشمگیر شهرداری تبریز می باشد:

1○ احداث○هنرستان○استاد○شهریار○در○محله○سیالب○قوشخانه..

2○ احـداث○مرکز○کانون○پرورش○فکری○کودکان○و○نوجوانان○در○محله○.
مالّ○زینال.

3○ احداث○سالن○ورزشی○مدرسه○حضرت○سکینه)س(○در○محّله○مال○.
ّ○زینال.

4○ اجرای○طرح○شـبکه○فاضالب○بطول○8○کیلومتر○در○محّله○سیالب○.
قوشخانه.

5○ احداث○مدرسـه○راهنمایی○امام○موسـی○صدر○در○محّله○سیالب○.
قوشخانه.

6○ احداث○سالن○ورزشی○هنرستان○استاد○شهریار○در○محّله○سیالب○.
قوشخانه.

7○ اجرای○طرح○اصالح○شـبکه○آبرسانی○بطول○8○کیلومتر○در○محّله○.
سیالب○قوشخانه.

8○ احداث○یک○باب○کتابخانه○در○محله○احمدآباد..

9○ توسعه○کتابخانه○موجود○پارک○چشم○انداز○در○سیالب○قوشخانه..

10○ اجرای○طرح○جدول○گذاری○و○اصالح○پل○و○جویهای○محّله○سیالب○.
قوشخانه○بهمراه○آسفالت○کل○مسیر○بطول○8○کیلومتر.

11○ پّله○گذاری○در○محالّت..
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• سایر اقدامات اجرایی:	

• مسیرگشایی 	
تکمیل○خیابان○منتهی○به○پارک○قله○○○
خیابان○ثقه○االسالم○شمالی○)قربانی○(○○○
خیابان○ایده○لو)○فاز○اول○و○دوم○(○○○
مسیر○گشایی○کنار○جاده○ائل○گلی○جلوی○ورودی○روستای○ائل○گلی○○○
احداث○خیابان○شهید○قوام○الله○○○
احداث○خیابان○الهیه○در○کوی○زنگوله○باغ○○○
بازگشایی○خیابان○18○متری○کرکج○برابر○طرح○تفضیلی○○○
بازگشایی○خیابان○12○متری○بارنج○○○
بازگشایی○خیابان○24○متری○بارنج○○○
بازگشایی○مسیر○دسترسی○توانیر○به○اتوبان○پاسداران○در○کوی○بهشتی○○○
خیابان○24○متری○فرش○آباد○قراملک○○○
تملک○و○مسیر○گشایی○خیابان○20○متری○آخماقیه○○○
تملک○و○مسیر○گشایی○خیابان○18○متری○رواسان○○○
مسیر○گشایی○اسد○گلی○○○
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︔﹆﹥ ا﹐︨﹑م ︫﹞︀﹜﹩

︫﹫︡ ا︮﹞︺﹩

ا︡ه ﹜﹢ 

︋︀زار﹥ ︨﹫﹑ب

︠﹫︣ه ︋︀﹡﹢

﹇︣ه ︋︀︾﹩ 

︨︣دار ﹝﹙﹩

︨︠︣﹠︡ی

︋︀د
ش آ

︣﹁

ا﹜︊︣ز 

︻﹙﹩ ︨﹫︀﹨︍﹢ش

ا﹝︐︡اد ︋﹫﹑﹡﹊﹢ه
د﹝︪﹆﹫﹥

︥اد
﹡ ︀︲

︡ ر
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﹤
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︐﹡﹑
﹋

﹊︀ر
﹚﹎

 18 ﹝︐︣ی  ﹇﹙﹥

رود﹋﹩

ا﹝︐︡اد ﹋﹞︣︋﹠︡ی ﹝﹫︀﹡﹩

﹩﹡
︀﹫﹞

︡ی 
﹠︋︣

﹝﹋ 
︡اد

ا﹝︐

︫﹫︡ ا﹇︡﹝﹩

︎︣ورش

︎︀︨︐﹢ر

﹤﹫﹝︵︀﹁ ﹤︋ ﹤﹫﹛ا 

﹤﹫﹛︡ی ︋﹥ ا﹝︮

﹤﹛﹐

  ︡﹫︫﹞︣ان
﹌

﹠﹨︣﹁

ا﹨︣اب

︋︀رون آواک

﹩﹝﹫﹊ 

﹩︋︀︧ ر﹢︧﹁︣︎ 

﹩︀︗ر ︡﹫︫ 

︋︀ران

︠﹙﹫﹏ آ︋︀د 

︉︧﹡ ﹩﹛︀︻ 

︣︖﹁ 

﹝﹠︴﹆﹥ 9 ارم

︀︋︀︋ ︀﹇
︀ج آ

︋︀د 
︿ آ

︨﹢

 ︣﹞
﹩ ا

و﹜

︫﹫︡ان ﹜﹫﹑︋﹩

﹟﹫︴︧
  ا︑︭︀ل آزادی ︑︀ ﹁﹙

ی ﹝﹫︀﹡﹩ ︡ ا﹝︐︡اد ﹋﹞︣︋﹠

ا﹝︐︡اد ﹋﹞︣︋﹠︡ی ﹝﹫︀﹡﹩

︡اران
︀︨︎

︡اران
︀︨︎

﹁︡﹫﹞﹫︡ه ﹝﹫︡ان︫ 

﹩﹚︋︀﹋ ﹏︎

﹟﹫︧ ︡ان ا﹝︀م﹫﹞

﹁﹙﹊﹥ ر︨︀﹜️

﹡︭︿ راه

︑︀﹁ ︣داران  ︨﹏︎
︐︀ر︠︀ن ﹝﹫︡ان︨ 

﹝﹫︡ان آذر︀︋︖︀ن

﹝﹫︡ان ﹐﹜﹥

﹤︪﹫﹝︾︀︋

و﹜﹫︺︭︣

︣︀ر ا︨︐︀د︫ 

﹩﹠﹫﹝ ا﹝︀م︠ 

️︻︀ ﹝﹫︡ان︨ 

آزادی

﹋﹞︣︋﹠︡ی ﹝﹫︀﹡﹩

﹩︀︧﹋ ︡﹫︫

︣  ︫﹩︀︗ر

︡﹠︨

﹩﹚﹎ ﹏︀ده ا︗

﹩﹚﹎ ﹏ا 

﹩︀︧﹋ ︡﹫︫

﹩︀︧﹋ ︡﹫︫

آ︋︨︣︀ن

﹝︀را﹐ن

︡ ﹝﹠︐︷︣ی ﹫︫

︶﹁︀

آزادی

﹤︣ ︷﹠﹞

︉﹫︴︠

دا﹝︍︫︤﹊﹩

﹢︐﹠
︗︀ده︨ 

︣ا﹝﹙﹉ ﹇

﹤﹫﹇︀ ﹝ ︠آ

︐﹢ر ︀︨︎
︉︀ ︮

︠﹫︀م
︣﹢ر  ︫17

︋︀غ ﹎﹙︧︐︀ن

﹊﹥ د﹋︀ن

ارم

︫﹞︦ ︑︣︊︤ی

﹑م
︨﹐

﹥ ا
﹆︔

︖︀ن
︀︋ر

آذ
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 18 ﹝︐︣ی  ﹇﹙﹥

رود﹋﹩

ا﹝︐︡اد ﹋﹞︣︋﹠︡ی ﹝﹫︀﹡﹩

﹩﹡
︀﹫﹞

︡ی 
﹠︋︣

﹝﹋ 
︡اد

ا﹝︐

︫﹫︡ ا﹇︡﹝﹩

︎︣ورش

︎︀︨︐﹢ر

﹤﹫﹝︵︀﹁ ﹤︋ ﹤﹫﹛ا 

﹤﹫﹛︡ی ︋﹥ ا﹝︮

﹤﹛﹐

  ︡﹫︫﹞︣ان
﹌

﹠﹨︣﹁

ا﹨︣اب

︋︀رون آواک

﹩﹝﹫﹊ 

﹩︋︀︧ ر﹢︧﹁︣︎ 

﹩︀︗ر ︡﹫︫ 

︋︀ران

︠﹙﹫﹏ آ︋︀د 

︉︧﹡ ﹩﹛︀︻ 

︣︖﹁ 

﹝﹠︴﹆﹥ 9 ارم

︀︋︀︋ ︀﹇
︀ج آ

︋︀د 
︿ آ

︨﹢

 ︣﹞
﹩ ا

و﹜

︫﹫︡ان ﹜﹫﹑︋﹩

﹟﹫︴︧
  ا︑︭︀ل آزادی ︑︀ ﹁﹙

ی ﹝﹫︀﹡﹩ ︡ ا﹝︐︡اد ﹋﹞︣︋﹠

ا﹝︐︡اد ﹋﹞︣︋﹠︡ی ﹝﹫︀﹡﹩

︡اران
︀︨︎

︡اران
︀︨︎

﹁︡﹫﹞﹫︡ه ﹝﹫︡ان︫ 

﹩﹚︋︀﹋ ﹏︎

﹟﹫︧ ︡ان ا﹝︀م﹫﹞

﹁﹙﹊﹥ ر︨︀﹜️

﹡︭︿ راه

︑︀﹁ ︣داران  ︨﹏︎
︐︀ر︠︀ن ﹝﹫︡ان︨ 

﹝﹫︡ان آذر︀︋︖︀ن

﹝﹫︡ان ﹐﹜﹥

﹤︪﹫﹝︾︀︋

و﹜﹫︺︭︣

︣︀ر ا︨︐︀د︫ 

﹩﹠﹫﹝ ا﹝︀م︠ 

️︻︀ ﹝﹫︡ان︨ 

آزادی

﹋﹞︣︋﹠︡ی ﹝﹫︀﹡﹩

﹩︀︧﹋ ︡﹫︫

︣  ︫﹩︀︗ر

︡﹠︨

﹩﹚﹎ ﹏︀ده ا︗

﹩﹚﹎ ﹏ا 

﹩︀︧﹋ ︡﹫︫

﹩︀︧﹋ ︡﹫︫

آ︋︨︣︀ن

﹝︀را﹐ن

︡ ﹝﹠︐︷︣ی ﹫︫

︶﹁︀

آزادی

﹤︣ ︷﹠﹞

︉﹫︴︠

دا﹝︍︫︤﹊﹩

﹢︐﹠
︗︀ده︨ 

︣ا﹝﹙﹉ ﹇

﹤﹫﹇︀ ﹝ ︠آ

︐﹢ر ︀︨︎
︉︀ ︮

︠﹫︀م
︣﹢ر  ︫17

︋︀غ ﹎﹙︧︐︀ن

﹊﹥ د﹋︀ن

ارم

︫﹞︦ ︑︣︊︤ی

﹑م
︨﹐

﹥ ا
﹆︔

︖︀ن
︀︋ر

آذ
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• فرهنگی،  ورزشی، تفریحی	
احداث○مجموعه○فرهنگی○– ورزشی○و○سالن○چند○منظوره○○○
خدمات○محله○ای○○○
ایجاد○بازارچه○محلی○و○بازارچه○روز○○○
اجرای○فونداسیون○و○نصب○یک○واحد○گلخانه○مکانیزه○○○
احداث○دو○باب○کتابخانه○در○سطح○منطقه○و○تکمیل○کتابخانه○ارم○○○
احداث○سالن○چند○منظوره○ورزشی○و○بحران○در○آخر○خیابان○مشروطه○○○
احداث○سالن○چند○منظوره○ورزشی○و○بحران○در○اول○شهرک○طالقانی○○○
احداث○قرائتخانه○در○کوی○اسالمشهر○○○
احداث○پارک○دانش○واقع○در○میدان○معلم○○○
احداث○○پارک○تندرستی○در○اتوبان○پاسداران○○○
احداث○پارک○در○مصلی○○○
احداث○پارک○در○پاسداران○○○
احداث○پارک○در○قم○تپه○○○
احداث○سالن○در○ضلع○شمالی○اتوبان○پاسداران○○○
احداث○بوستان○میخک○همراه○سرویس○بهداشتی○،○وسیله○بازی○کودکان○○○

و○...○در○آخر○عباسی○
احداث○بوستان○محلی○در○کوی○بهشی○○○
احداث○پارک○صنعت○در○قالب○مجموعه○ورزشـی○تفریحی○و○خدماتی○و○○○

فضای○سبز○
تعمیر○و○تکمیل○کتابخانه،○مسجد○صاحب○الزمان○قراملک○○○
احداث○بوستان○آخماقیه○جنب○شهرداری○منطقه○7○○○
احداث○بوستان○صفا○آخر○20○متری○○○
احداث○بوستان○فضیلت○آخر○آخماقیه○○○
احداث○بوستان○ستار○خان○جنب○رواسان○○○
احداث○سالن○ورزشی○جنب○پارک○آخماقیه○○○
احداث○سالن○چند○منظوره○در○محوطه○کارگاه○امانی○منطقه○7○آخماقیه○○○
احداث○قرائتخانه○در○محوطه○شهرداری○منطقه○7○فاتح○○○
احداث○قرائتخانه○در○ابوذر○○○
احداث○کتابخانه○پارک○میالد○○○
احداث○چمن○مصنوعی○پارک○میالد○○○
احداث○پارک○میالد○○○
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• 4( مكاتبات و پیگیریهای انجام شده در تحقق سفر دور دوم 	
ریاست جمهوری جهت اخذ 41 هكتار زمین برای جابجائی 

حاشیه نشینان:

محدوده های غیرقابل ساخت در مناطق اسكان غیررسمی بدلیل قرارگیری 
روی خط گس��ل، شیب تند، ترانشه و رانش زمین قابل توانمندسازی نمی 
باشد و خارج از راهبردهای طرح تفصیلی است. لذا جابجائی مستلزم تعریف 
زمین پش��توانه برای اجرا می باش��د. با توجه به پیگیریهای مداوم اعضای 
محترم شورا         و شهردار محترم در جهت تحّقق بند 7 سفر دور دّوم ریاست 
محترم جمهوری مبنی بر واگذاری 41هكتار اراضی و مكاتب�ات�ی ك�ه درای�ن 
راستا ان�جام ش��ده ودر مرحله نهایی دو نامه به ری�است محترم جمه�وری 
و وزیر محترم راه و شهرس��ازی فرس��تاده ش��ده كه نهایتاً در جلسه مورخه 
23/5/90 در دفتر معاونت عمرانی اس��تانداری بصورتجلس��ه زیر انجامیده 
است.طبق بررسی های انجام شده در دور قبلی شورا و مدیریت شهرداری 
سابق كه با تاسیس شركت حاشیه ساز ساماندهی اسكان غیررسمی برعهده 
آن شركت گذاشته شده بود، نبود اراضی پشتیبان موجب انحالل آن شركت 
ش��ده است كه امید اس��ت با اجرای صورتجلسه مورخه 23/5/90 و تحویل 
اراضی و اجرای 6000واحد مس��كونی در قالب مس��كن مهر با حمایتهای 

شورای محترم اقدامات ارزنده ای صورت گیرد.   
همچنین بدنبال عقد تفاهم نامه مش��ترک انجمن انبوه سازان با شهرداری 
مبن��ی بر اس��تفاده  از اعتبارات مس��كن مهر و پیگیری مصوب��ات دور دوم 
سفرریاس��ت محترم جمهوری همچنین ارائه طرح پیش��نهادی دراراضی 
شمالی تبریز جهت معّوض جابحائی  كه در جلسه مورخه 23/5/90 به تفاهم 
نامه 3جانبه سازمان مسكن و شهرسازی، شهرداری و انجمن انبوه سازان 

تنظیم شده است. 

• خدماتی و مطالعاتی 	
ارائه○طرح○های○مطالعاتی○در○مورد○بوستانهای○واقع○در○خیابان○بهشتی○و○○○

شهدا○ء○و○پارک○بعثت○
نقشـه○بـرداری○از○امـالک○در○دسـت○تملک○واقع○در○مسـیر○هـای○قره○○○

باغیها،بیالنکوه،حاج○آقا○بابا○ورودی○ارم○و○کالنتر○کوچه○و○تهیه○پروفیل○و○پالن○
کد○از○مسیر○های○فوق○

طراحی○فاز○دوم○ایده○لو○○○
طراحی○تقاطع○غیر○همسطح○اتصال○خیابان○ایده○لو○با○اتوبان○پاسداران○○○
مطالعات○طرح○توانمند○سـازی○4○محله○سـیالب○قوشخانه،احمد○آباد،○○○

مالزینال○و○خلیل○آباد○توسط○شرکت○نمودار○
مطالعـه○و○طراحی○زمین○جنب○اتوبان○شـهید○کسـایی○جهـت○احداث○○○

مسکونی○برای○جایگزینی○ساخت○و○سازهای○غیر○مجاز○توسط○شرکت○نمودار○
نصب○سید○زباله○در○کوی○استاد○معین○و○کوچه○های○کیهان○○
طراحی○و○مطالعه○اراضی○حاشـیه○ای○منتهی○به○اتوبان○شهید○کسایی○○○

جهت○ساماندهی○اصولی○
مطالعات○احیاء○و○بهبود○و○ساماندهی○محدوده○○حیدر○آباد○در○دست○اقدام○○○
اجرای○طرح○های○زیبا○سازی○و○نور○پردازی○در○آخر○عباسی○○○
توسعه○انبوه○کاری○در○مسیر○کناره○ها○ی○اتوبان○پاسداران○○○
مطالعه○مسیر○گشایی○امتداد○42○متر○به○پاسداران○○○
انبوه○کاری○حاشیه○اتوبان○پاسداران○○○
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پیگیری○مصوبه○دور○دوم○سـفر○ریاست○جمهوری○در○خصوص○واگذاری○○○
41○هکتار○اراضی○بصورت○علی○الحسـاب○به○شـهرداری○از○طریق○مسکن○و○

شهرسازی.

پیگیری○نامه○اسـتاندار○محترم○به○وزیر○کشـور○و○وزیر○راه○وشهرسـازی○○○
درخصوص○دریافت○ردیف○اعتباری○به○حاشیه○نشینان.

پیگیری○نامه○معاونت○محترم○عمرانی○استاندار○به○مسکن○و○شهرسازی○○○
در○خصوص○واگذاری○زمین○به○شهرداری.

در○خواسـت○شـهردار○محترم○از○اسـتاندار○در○خصـوص○تحقق○بند○7○○○
سفرریاست○جمهوری.

پیگیری○نامه○معاونت○محترم○شهرسازی○و○معماری○شهرداری○پیرو○نامه○○○
های○قبلی○در○خصوص○واگذاری○زمین.

پیگیری○نامه○های○معاونت○محترم○امورعمرانی○و○معاونت○برنامه○ریزی○○○
استانداری○به○معاونت○محترم○هماهنگی○و○پیگیری○نهاد○ریاست○جمهوری○در○

خصوص○موافقت○تحویل○مستقیم○زمین○به○شهرداری○تبریز.

پیگیری○شهرداری○تبریز○از○نمایندگان○محترم○استان○درمجلس○دررابطه○○○

با○حل○مشـکل○قانونی○صدور○پروانه○به○حاشیه○نشینان○و○امالک○بدون○سند○
رسمی.

پیگیری○نامه○شـهردار○محترم○به○فرمانـدار○محترم○تبریز○در○خصوص○○○
امتناع○از○تعّهد○سازمانهای○ذیربط○در○تحویل○زمین.

پیگیری○نامه○شهردار○محترم○به○وزیر○راه○و○شهرسازی○درخصوص○عدم○○○
تحقق○بند○7.

○درخواسـت○شـهرداری○از○اسـتاندارمحترم○دررابطـه○با○طـرح○موضوع○○○
حاشـیه○نشینی○در○جلسات○شورای○مسکن○اسـتان○درراستای○ساماندهی○

سکونتگاههای○غیررسمی.

درخواسـت○شهردار○محترم○تبریز○درخصوص○افزایش○محدوده○حریم○○○
تبریـز○وورود○به○محـدوه○800○هکتار○اراضی○واقع○در○شـرق○بـا○کاربری○های○

مسکونی○و○عمومی○بعنوان○پتانسیل○حل○مشکل○حاشیه○نشینی.

صورتجلسـه○انبوه○سـازان○جهت○پیشـنهاد○انبوه○سـازی○در○قسمتی○○○
از○سـکونتگاههای○غیررسمی○در○پهنه○شـمالی○با○پیشنهاد○طرح○موضعی○

مهندسین○مشاور○حجمین.
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بافت فرسوده

• معرفی نامه های صادره به بانكهای عامل 	

تعداد○پرونده:○○997○○
تعداد○واحد○مسکونی:○4025○○
میزان○تسهیالت:○○○802342○میلیون○ریال○○
مساحت○عرصه:○○168053/02○متر○مربع○○
مساحت○اعیانی:○○562148/33○متر○مربع○○

به ازای هر خانه تخریبی قدیمی،   4/04 واحد نوس��از احداث ش��ده 
است
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پروژه عتیق
با توجه به اینكه توسعه زیربنایی و اساسی تبریز و حل مشكالت موجود آن، 
تنها با بودجه های محدود ش��هرداری تبریز امكان پذیر نبوده،  شهرداری 
تبریز با انتشار اوراق مشاركت عمومی به میزان یک هزار میلیارد ریال برای 
اجرای طرح عظیم احیای بافت فرسوده موسوم به " پروژه عتیق "  مشاركت  
وهمكاری عموم هموطن��ان را جذب نمود. پروژه عتیق در محدوده مابین 
خیابان شهید بهشتی، مسجد كبود، خیابان امام و خیابان بهادری واقع شده  

كه در مدت 3 سال اجرا خواهد شد 
پروژه عتیق یک طرح بزرگ تجاری، خدماتی، رفاهی و مسكونی است.

عالوه بر نوسازی بافت فرسوده قدیمی این منطقه به محیطی مناسب و چند 
منظوره و زیبای شهری تبدیل خواهد شد .
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عرصه كل بازار عتیق كه باید مورد تملک قرار گیرد حدود 17470 مترمربع 
میباشد. از عرصه تملک شده حدود 11000 مترمربع به محدوده ساخت و 
ساز پروژه اختصاص یافته و مابقی جزو فضاهای شهری پروژه و به عرصه 

عمومی شهر تعلق دارد .
بخش تجاری بر خیابان امام، مجموعا با زیربنای كل حدود 83200 مترمربع 

و در هفت طبقه می باشد :  
� زیرزمی��ن دوم و س��وم بعنوان انباری و پاركینگ و ب��ه زیربنای كل حدود 

28000 مترمربع  و با گنجایش تقریبی  900 خودرو 
� زیرزمی��ن اول و همك��ف و طبقه اول با كاربری  تج��اری و طبقات دوم و 
سوم با كاربری خدماتی و رفاهی می باشد. زیربنای كل واحدهای تجاری 

در طبقات تجاری مجموعا حدود 18000 مترمربع بوده كه در آن حدود 270 
واحد با زیربنای متوسط 55 مترمربع در نظر گرفته شده است. طبقات دوم و 
سوم قسمت شمالی خیابان كهنه به مجموعه تخصصی پزشكان اختصاص 
یافته است كه با زیربنای حدود 10000 مترمربع و مشتمل بر حدود 65 واحد 
مط��ب خصوصی، هركدام با متوس��ط 100 مترمربع زیربنای مفید خواهد 
بود . طبقات دوم و س��وم قس��مت جنوبی خیابان كهنه و بر خیابان امام به 

كاركردهای تفریحی و ورزشی و فرهنگی اختصاص دارد. 
� سراس��ر عرص��ه خیابان كهن��ه در زیرزمین اول به تاسیس��ات زیربنایی و 

تاسیسات مركزی و انبارهای مجموعه اختصاص یافته است . 

• بازار عتیق 	
 بر خیابان امام 
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• كاربری مختلط بر خیابان شهید بهشتی ) منصور سابق(	
محدوده مذكور از سطحی حدود 5600 مترمربع برخوردار است . این بخش 
در هف��ت طبقه مش��تمل بر 2 طبقه پاركینگ و 3 طبق��ه تجاری و 2 طبقه 

خدماتی می باشد .   
� زیرزمین دوم و سوم با زیربنای حدود 9000 مترمربع و با امكان تامین 250 

واحد پاركینگ .
� طبقات زیرزمین اول و همكف و طبقه اول با كاربری تجاری و با زیربنای 
كل حدود 5000 مترمربع و مشتمل بر 115 واحد تجاری با زیربنای متوسط 

هركدام حدود 50 مترمربع 
� طبقات دوم و سوم با كاربری خدماتی با زیربنای كل حدود 2800 مترمربع و 

مشتمل بر 45 واحد دفتركار با زیربنای متوسط هركدام 55 مترمربع

• حوزه مسكونی بافت فرسوده	
مح��دوده مورد تملک بافت مس��كونی حدود 18000 مترمربع می باش��د. 
كل واحدهای در 14 بلوک مش��تمل بر 250 واحد و با زیربنای كل 36500 

مترمربع در نظر گرفته شده است.
 زیرزمین بلوكهای مسكونی شامل انباری و پاركینگ با ظرفیت حدود 240 
خودرو می باش��د و بصورت یكپارچه و منسجم طراحی شده است كه البته 
پاركینگ و انباری ها در زیرزمین كماكان استقالل خود را به تفكیک هر بلوک 
حفظ خواهند كرد .  توضیح اینكه تعداد طبقات بلوكها 6 طبقه سازه ای می 

باشد . 
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مراح�ل در دفترخانهتحویل و تخریبتعداد کلامالک پروژه عتیق در 
و  کارش�ناس 

دادگاه

حت  مس�ا
خریداری شده

مبلغ پرداختی
 )میلیون ریال(

اعیانیعرصه

125116818767252589تجاری

102855122441519514275967مسکونی

35221033423305223589عرصه زیرسرقفلی

871221981628076خدماتی

1081186610447تجاری )خیابان بهادری(

9324166321887مسکونی )خیابان بهادری(

3119486187داخل کاراژ

32026031293005734678618743جمع
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غرب بازار تبریز
 طرح احیای بافت مجاور غرب بازار تبریز در راستای توسعه و نوسازی شهری 
و احیای بافت فرسوده اجرا می شود كه بازار مشروطه قسمتی از محدوده 10  
هكتاری آن می باشد. بازار مشروطه  در مساحت بیش از 3 هكتار عهده دار 

تامین خدمات مورد نیاز بازار در محدوده بافت غرب بازار است .
این مجموعه در 24 بلوک به صورت تجاری، خدماتی، ورزشی، بهداشتی و 
پاركینگ می باشد كه در سال جاری پیشرفت فیزیكی قابل توجهی را داشته 

و حداكثر تا 2 سال آینده به اتمام خواهد رسید . 
در كنار بازار مش��روطه 2 بلوک مس��تقل از محدوده غرب بازار تبریز در نظر 

گرفته شده كه عملیات اجرایی آن شروع شده است .
یكی از بلوكها محل میوه فروش��ان سابق است كه خواسته اكثریت اهالی و 

كسبه محل بوده است. 
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• 	)A مجتمع تجاری تقه االسالم )بلوک
عرصه:○975○متر○مربع○○
اعیانی:○3250○متر○مربع○○
○4○طبقه○○○
زیرزمین○دوم○پارکینگ○و○سه○طبقه○شامل○27○باب○واحد○تجاری○○○
نوع○عملیات:○تحکیم○سازه○و○اجرای○نازک○کاری○○
پیشرفت○فیزیکی○:○%40○○

• 	 L بلوک
عرصه:○426○متر○مربع○○
اعیانی:○1373متر○مربع○○
○4○طبقه○○○
زیرزمین○2-○و○1-○و○همکف○و○طبقه○اول○○شامل○10○واحد○تجاری○○○
نوع○عملیات:○مرحله○سفیدکاری○○
پیشرفت○فیزیکی○:○%90○○
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• 	P بلوک
عرصه:○1130○متر○مربع○○
اعیانی:○3230○متر○مربع○○
○3○طبقه○○○
زیرزمین،○همکف○و○طبقه○○اول○○شامل○42○واحد○تجاری○و○خدماتی○○○
اتمام○تملک○و○تکمیل○نقشه○ها○و○اسناد○جهت○اجرای○مناقصه○○
پیشرفت○فیزیکی○:○%95○○

• 	 S , T بلوک

عرصه:○2830○متر○مربع○○
اعیانی:○10876○متر○مربع○○
4○طبقه○○○
○زیرزمیـن،○همکف○وطبقه○○اول○شـامل○79○واحد○تجـاری○و○35○انباری○و○○○

پارکینگ○
نوع○عملیات:○سازه○سقف○طبقه○همکف○○
پیشرفت○فیزیکی○:○%20○○
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• 	V و U بلوک 

عرصه:○1135متر○مربع○○
اعیانی:○2598○متر○مربع○○
3○طبقه○○○
○○زیرزمین○و○همکف○و○اول○مشتمل○بر○50○واحد○تجاری○○○
نوع○عملیات:○سازه○سقف○طبقه○همکف○○
پیشرفت○فیزیکی○:○%20○○

• 	 R بلو ک

عرصه:○922○متر○مربع○○
اعیانی:○2766○متر○مربع○○
3○طبقه○○○
○زیرزمین○شامل○استخر○و○سونا○و○جکوزی○-○همکف○و○طبقه○اول○شامل○30○○○

واحد○تجاری○و○خدماتی○
نوع○عملیات:○اتمام○عملیات○خاکبرداری○و○نیلینگ○و○بتن○○
پیشرفت○فیزیکی○:○%18○○
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• مجتمع تجاری خلیج فارس	
 ) میوه فروشان قدیم(

عرصه:1125○متر○مربع○○
اعیانی:○3375متر○مربع○○
○3○طبقه○○○
79○○واحـد○تجـاری○و○دارای○امکانات○پله○برقی○و○سیسـتم○تهویه○○○

مطبوع○و○گرمایشی○مرکزی○و○چیلر○
نوع○عملیات:سازه○سقف○طبقه○همکف○○
پیشرفت○فیزیکی○:○%35○○

• مجتمع تجاری مطهر ) خیابان راسته (	

عرصه:1290○متر○مربع○○
اعیانی:○3870متر○مربع○○
○3○طبقه○○○
78○○واحـد○تجـاری○و○دارای○امکانات○پله○برقی○و○سیسـتم○تهویه○○○

مطبوع○و○گرمایشی○مرکزی○و○چیلر○
نوع○عملیات:سازه○سقف○طبقه○همکف○○
پیشرفت○فیزیکی○:○%35○○
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بافت فرسوده
بلوک میارمیار

حد فاصل چهارراه محققی، فردوسی، میارمیار، شریعتی

مساحت كل:19380متر 

تملكات: 
تجاری:117باب مغازه )یكصد و هفده باب (
مسكونی:66باب ملک )شصت و شش واحد (

سایر كاربری ها:آموزشی،اداری،مذهبی،پاركینگ 

شركت سرمایه گذار:شركت بتن كاوه 
میزان سرمایه:214میلیارد تومان 

كلنگ زنی:تاریخ:90/4/1
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با نیم نگاهی به مجموعه درون ش��هری و مركزیت ش��هرها، نقاط مستعد 
فراوانی را رها ش��ده، بال اس��تفاده و مخروبه می بینیم كه در صورت احیاء و 
بهره گیری مناس��ب از آنها در اثر بخشی، هویت شناختی، باززنده سازی و 
سرزندگی و نیز تحرک و پویایی شهر نقش اساسی را ایفا خواهد نمود. در این 
راستا و به منظور تحقق بخشی از این امر و اصالح مجموعه ای از این بافت 
ها در محله قدیمی و فرسوده میهاد میهن یا به عبارت امروزی میارمیار، تهیه 
طرح و ایدئوگرام محدوده مورد نظر در مجموعه ای 4.7 هكتاری برای اجرای 
طرح بهسازی به مهندسان مشاور شیب راه محول و بالفاصله برداشت وضع 

موجود و به هنگام كردن نقشه ها آغاز گردید.
پروژه محدوده یادش��ده )میارمیار ( در حال حاضر شدیدا در معرض مشكل 
فرسودگی شهری قرار داشته و چنانچه تمهیدات الزم در جهت رفع مشكل 
فرسودگی و بهسازی منطقه انجام نگیرد بافت های هم جوار نیز تحت تاثیر این 
فرسودگی قرار خواهند گرفت. بررسی سطوح اختصاص یافته به كاربری های 
مختلف در منطقه مورد برداشت نشان می دهد كه بیشترین سطح اختصاص 
یافته به كاربری تجاری - خدماتی مربوط میشود و از دیگر كاربری ها با سطوح 
قابل توجه در منطقه می توان به كاربری مسكونی و ساختمان های متروكه 
مس��كونی اشاره كرد. بررسی مصالح مورد استفاده در احداث بناهای موجود 
در منطقه نشان دهنده كیفیت نامناسب واحدهای مسكونی و استفاده عمده 
از مصالح نیمه بادوام از جمله آجر و چوب در س��اختمان ها میباش��د، در این 
خصوص 72.68% واحدهای ساختمانی محدوده نیازمند تخریب و تجدید بنا 
میباش��ند و در مقابل تنها 14.24% واحدها نوساز میباشند. همچنین از نظر 
تعداد طبقات بیشترین فراوانی در محدوده مورد مطالعه با ساختمان های 1 
یا 2 طبقه میباش��د به طوریكه از جمیع ساختمان های مسكونی موجود در 

محدوده 69% آنها یک طبقه و اغلب آنها غیر قابل اسكان هستند.
محدوده اجرائی طرح كه حدودا 4.7 هكتار میباشد با توجه به موقعیت خاص 
مكان��ی پروژه و هم جواری ها و كاربری های موجود طراحی ش��ده اس��ت، 
سیاست كلی طرح پیشنهادی به نوعی هماهنگی با طرح تفصیلی مصوب 
ب��وده اس��ت. در كل، طرح تفصیلی پیش��نهادی از بخش عم��ده تجاری و 
مس��كونی و نیز پاركینگ تشكیل شده است. جهت باال بردن هرچه بیشتر 
مایه های فرهنگ��ی طرح،كتابخانه، مجموعه فرهنگ��ی، تقویت و هویت 
بخشی مذهبی به مسجد دال ذال و بازارچه فروش محصوالت هنری دستی 
در حاشیه مجموعه نیز پیشنهاد گردیده كه در غنای این بخش و هماهنگی دو 

بخش فرهنگی و تجاری نقش مهمی خواهد داشت.
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•  شركت در هجدهمین  نشست  تخصصی شهرسازی   و  معماری 	
شهرداریهای كالن شهرهای  كشور/ تیرماه  1390  /  مشهد  

این نشست متشكل  از  :
1- كمیته معاونین  شهرسازی و  معماری  كالنشهرها 

2- كمیته  تخصصی  طرح های  توسعه  شهری 
3- كمیته  تخصصی  طراحی شهری و  معماری

4-  كمیسیون ماده صد
5- كمیته  تخصصی  ضوابط  و مقررات شهرس��ازی  و  معماری  و  صدور  

پروانه ساختمانی
در هركدام  از  كمیته  های  مذكور  موضوعات  و مشكالت  فراروی  شهرداری 
ها  و  همچنین  تبادل  تجربیات  و  توفیقات  سایركالنشهرها  و  در نهایت  
تصمیمات  هركدام از  كارگروهها  با حضور  معاون  محترم  شهرس��ازی  و 

معماری  وزارت  مسكن  و  شهرسازی  اتخاذ  گردید.

• شركت در سمینارهای علمی شهرسازی وبرگزاری نمایشگاه 	
معماری

1-○همایش○نمای○ساختمان○و○○سیمای○○شهر
همای��ش  در جهت  برق��راری  پیوند  و  تقویت  تعامل  بین  اندیش��ه های 
طراحی شهری،  معماری،  معماری  منظر، شهرسازی،  روانشناسی  محیط 

و ادراك  مردم  در رابطه  با  نگرش صحیح  به  نمای  س��اختمان  و با هدف 
آسیب شناسی نمای  ساختمان  از  جنبه های  مختلف  و  بررسی  و  شناسایی  
راهكاره��ای  خلق نمای  مطلوب  و  اصالح  ش��رایط  موجود  در راس��تای  
ارس��تای ارتقاء  كیفیت  محیط  و  بهبود  س��یما  و منظر  شهری در سطوح  
مختلف  محلی  تا  ش��هری  و  نیز  ساختمانهای  خاص  در تاریخهای  30 
و  31  فروردین  سال  90 در محل  تاالر همایشهای  برج  میالد تهران   و  
با  ش��ركت  معاون شهرسازی  و  كارشناسان  معماری  این  معاونت  برگزار 

گردید.

2-○برگزاری○نمایشگاه○ساماندهی○○و○○طراحی○○محالت○○نمونه○○تبریز○○با○○
همکاری○○دانشگاه○هنر○اسالمی

در راس��تای  شناس��ایی  و معرفی  محالت  قدیم  تبریز  و  توجه  به  هویت  
معماری  اسالمی-  ایرانی  در طرحهای  شهری،  نمایشگاهی  از  طرحهای  
برگزیده  دانشجویان  ارشد  رشته  طراحی شهری  دانشگاه  هنر اسالمی  با  
موضوع " ساماندهی  و  طراحی  محالت  نمونه  در مناطق  مختلف  تبریز 
" كه  زیر نظر و  تحت  راهنمایی اس��اتید  آن  دانش��گاه  انجام  یافته  بود  در 
نیمه اول آبان  ماه  سالجاری  در محل  ساختمان عمارت  شهرداری تبریز  

برگزار گردید.



159گزارش شهر 3 / شهرسازی

• برگزاری دومین مسابقه  انتخاب  طرح  معماری سال تبریز 	
    در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در ترسیم  سیاستهای كلی  
برنامه پنجم  توسعه  بویژه  در امر  اعتالی  جایگاه  معماری ایرانی -  اسالمی  
در شهرس��ازی و  معماری كشور،  ش��هرداری  تبریز ساز و  كارهای الزم  را  
در جه��ت  اجرائ��ی نمودن  آنها  فراهم نموده  كه  ثمره آن  برگزاری » اولین          
هم  اندیشی معماری  اسالمی« در پانزدهم بهمن  ماه  سال  هفتاد و هشت  
با  حضور  استاد  نامی و  برجسته  كشور  جناب آقای دكتر  حسین سلطان زاده  
و  جمعی  از  مسئولین ذیربط  استان  بود. همچنین  شهرداری تبریز  با  هدف  
قراردادن  و  عملیاتی  نمودن  رهنمودهای  مقام معظم  رهبری و   ارج  نهادن  
به  معماری ایرانی-  اسالمی  و  جایگاه  آن در  حوزه  مدیریت  شهری،  اقدام 
به برگزاری  اولین مس��ابقه » طرح  معماری  س��ال تبریز«  در سطح  استان  
نموده  كه  در  این  راس��تا ،  عالوه  بر  به چالش كش��یدن  آثار  هنرمندان  و  
معماران  این  منطقه   فرهنگ سازی  و  فراهم  نمودن  ساز و  كارهای  الزم  
برای  برگزاری مسابقه   در سالهای  آتی  سر  لوحه  كار خود قرار داده است. و  
در همین  چارچوب  »  دومین  مسابقه  معماری  سال تبریز« نیز  در  سالجاری  
و  با  توجه  به  معیارهای  ایرانی -  اسالمی  با  تاكید بر هویت  بومی  و  محلی 
،  توجه  به  معماری  پایدار ،  حفظ  منزلت  و  كرامت  انسانی ،  هماهنگی  
كالبدی  فضای  ساخته شده  با  محیط  طبیعی  و  مصنوعی  پیرامون، در نظر 
گرفتن  خصوصیات روابط  عملكردی  و معیارهای  موثر در طرح  و  توجه  

به نوآوریها  و  فن آوریهای  جدید  در  مرحله  مقدماتی  و مطالعاتی  قرار دارد  
كه  به  همت  معاونت  شهرسازی  شهرداری تبریز  و با  مشاركت  دانشگاه  
هنر اسالمی  تبریز  به  عنوان یكی از مهم ترین  قطب های  علمی كشور در 

زمینه  هنر  و  معماری  اسالمی برگزار  خواهد شد.
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• بازدید  علمی  گروه  تخصصی  كنترل سازه  و  ژئوتكنیك  به  	
همراه معاون  و مدیر شهرسازی  و  رئیس و كارشناسان سازمان 

نظام  مهندسی  از مناطق زلزله زده  تركیه 
نظ��ر به  قرارگیری فالت  ای��ران  در كمربند زلزله خیز  آلپ هیمالیا، فالت  
ایران  به  لحاظ  آماری  طبق  اعالم  پژوهشكده  بین  المللی  زلزله  شناسی  
و  مهندسی  زلزله، كشور ایران  بطور  متوسط  هر 10 سال  یك   یا  دو زلزله   
با  بزرگی  بیش از  7  درجه  در  مقیاس  ریش��تر  در 50 س��ال  اخیر  تجربه  
كرده  است  با گذشت  14 سال  از آخرین  زلزله  بیش از  6/7 ریشتری  ایران  
زلزله  وان  تركیه   هش��داری  مهم  برای  وقوع  اتفاقی مش��ابه   در ایران  را  

گوشزد می نماید .
     در این زلزله كه به بزرگی  7/3 ریشتر در ساعت 41 : 13 به وقت محلی  
در اس��تان وان  تركیه رخ داد. كانون  آن در  روس��تای » تامانلی« قرار داشت 
كه عالوه  از  ش��هرهای تركیه، در ش��هرهای سیه  چش��مه، خوی، ماكو و  
روستاهای  اطراف واقع در شمالغرب  ایران،  به شدت  احساس شده  است.

در این زمین لرزه بیش��ترین خسارات به  شهرس��تان » ارجیش« وارد  آمده 
و  بالغ بر 80 درصد  خس��ارات، فوت ها  و  مجروح ها  مربوط  به این ش��هر 
می باشد. بر اثر این زلزله  تعداد 2256 ساختمان  فرو ریخته و  یا  خسارات  

سنگین  دیده اند.
نتایج حاصل  از  بازدید علمی  مبین آن  است كه  استقرار  ساختمان  ها  در 
قطعات  بزرگتر و  با  سطح  اشغال  كمتر  و گستردگی فضاهای باز  و  فواصل 

مناسب  از  معابر همجوار عمده ترین دالیل كاهش تخریب بوده  بطوریكه  
تخریب س��اختمانهای فرس��وده و نا مقاوم، موجب  آس��یب ساختمانهای  
همجوار نشده بود  و  همچنین  قرارگیری ساختمانها  در مركز  قطعه،  موجب 
مسدود شدن  معابر   بعد  از  وقوع زلزله  نگردیده و  مدیریت  بحران  پس از  
وقوع زلزله را با مشكل مواجه  نساخته است و ساختمانها نسبت  به  شدت  

زلزله  مقاوم  بوده اند . 
بیشترین شدت تخریب در شهر  ارجیش  و ساختمانهای  قدیمی  مشاهده 
شد كه   استفاده  از  میلگردهای صاف  و عدم  تامین  طولهای  مهاری آنها در 
اتصاالت  ستونهای  كتابی  و  كمبود خاموت ها در تیر و ستونها و عدم  رعایت  

اصول فنی  اجرایی  از  دالیل اصلی  آن به شمار می آید.
دیوارهای پیرامونی و  پارتیش��ن ها  و  مبلمان  داخلی  بدلیل  عدم  اتصال  
مناسب  به  سازه  اصلی، اكثراً در زمان  لرزش  از  جای خود  كنده شده  و به  
دلیل   پرت، خسارات  مالی و  جانی زیادی  را  در پی  داشته اند. همچنین 
عدم  توجه  به  بستر مناسب  و  مسائل  ژئومرفولوژیكی  از  جمله  روانگرایی  
در دش��ت  و  س��احل  دریاچه وان  در جاهای  از  پیش  تسطیح شده  عمده  
ترین عامل  تخریب  و آسیب پذیری بوده  است  و  انتظار  آن  می رود  كه 
با همكاری شهروندان  عزیز  در اعمال  و  رعایت  مقررات  ملی  ساختمان  
و بكارگیری تجارب موجود  و استفاده  از  افراد  متخصص  در امر ساخت  و  

ساز،  آسیب پذیری  از  بالیای  طبیعی  را  به  حداقل  برسانیم .
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• تدوین  دفترچه  نظام  ارزیابی  عملكرد  شهرداری تبریز	
پیرو درخواس��ت  اداره  كل  ش��هر  و  روستای  استانداری  مبنی  بر  ارزیابی  
عملكرد  ش��هرداری های  اس��تان،  حوزه  معاونت  شهرسازی  و  معماری 
طبق  چك  لیست درخواستی  اطالعاتی نظیر   رعایت  قوانین  و مصوبات  
وزارت محترم كش��ور،  ش��ورایعالی  شهرس��ازی  و معماری  ایران  و  سایر  
بخش��نامه ه��ای  موج��ود   همچنین  درص��د  تحقق  طرح ه��ای  جامع ،  
تفصیل��ی  و موضوعی  و  موضعی ،  رعایت  ضوابط  طرح های  تفصیلی،  
قانون نظام مهندسی  و كنترل  ساختمان  و  استفاده  از  مهندسین  ذیصالح   
نظام  مهندس��ی  در س��اخت و  س��ازها،  الزام  به  تامین  پاركینگ  توس��ط  
س��ازندگان   و كنترل س��اخت  و  س��از  در حریم  شهر،  اتوماسیون  سیستم  
شهرس��ازی،  رعایت مفاد  موجود  در پروانه های  ساختمانی،  نظارت   به  
تخلفات  ساختمانی،  رعایت  مباحث  ایمنی و  انرژی  و  سایر  مقررات  ملی  
ساختمان،  حفظ  باغات  و  اراضی  كشاورزی  و آراء ماده  صد  را جمع آوری 

و  ارسال نموده است.

•  انتشار كتابچه  آشنایی  با  كمیسیون  ماده صد  قانون  	
شهرداری ها  

در راستای  ارج  نهادن  به جایگاه  شهروند مداری  و  آشنا  نمودن شهروندان  
عزیز با  قوانین و ضوابط در زمینه های حقوقی كمیسیون ماده 100 قانون 
شهرداریها و  پرهیز از  سردرگمی  و مراجعات  مكرر، حوزه معاونت شهرسازی 
اقدام به چاپ سومین كتابچه از سری انتشارات مجموعه" شهرسازی برای 
همه" تحت عنوان "آشنائی با كمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها" نموده 
كه این كتابچه جهت توزیع بین شهروندان به شهرداریهای مناطق ارسال 

گردیده است . 

• طرح  مسیرهای  اجرا نشده  طرح  های  تفصیلی  در بودجه  سال 	
91  براساس  اولویت بندی  ارائه شده  مشاور  جهت  تخصیص  

بودجه  در سال  91
نظ��ر ب��ه  اتمام و  تصویب  ط��رح های  تفصیلی  پس از  طی یك  پروس��ه  
طوالنی،  حوزه  معاونت شهرس��ازی  برای  اولین بار  در  تحقق  رس��الت  
اصلی خود  در اجرای  مسیرهای  شریانی نقاط حساس  به طراحی، تأمین  
پاركینگ  های  عمومی  مورد  نیاز و  پیشنهادی  طرح  های  تفصیلی  كه  از 
مؤلفه  های  تشویق  و ترغیب  شهروندان  واقع در  بافت  های  ارگانیك  و  
فرسوده  جهت  نوسازی  و  بهسازی  می باشند  و همچنین جهت  افزایش  
سرانه  های  فضای  سبز  و پاركینگ  در ایجاد  شهری  سالمتر  و دلپذیرتر  
مسیرها  و  پروژه های مورد اشاره  را  در برنامه ریزی  و  تخصیص  بودجه  

سال 91 پیشنهاد  و  به  تصویب رسانده است .

• تهیه  ضوابط  و  الیحه  ساماندهی دكل ها،  آنتن ها  و  تاسیسات 	
مخابراتی و  ارتباطی:

با  توجه به آثار  بهداش��تی،  زیس��ت محیطی و  فنی  نصب  انواع  دكل ها  
و  آنتن ها در  محدوده  ش��هر  و  جلوگیری  از  نابس��امانی،  حوزه  معاونت  
شهرس��ازی ضوابط  مرب��وط به آن  را  تهیه  و  جهت تصویب  به ش��ورای  

محترم  اسالمی  شهر  ارسال نموده است .
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• تشكیل كمیته  راهبردی مناسب سازی  محیط  شهری  برای  	
معلولین:

مطابق آمار جهانی حدود 10%  جمعیت  جهان، دارای  معلولیت  هستند  و یا 
به  نوعی  به كم توانی جسمی – حركتی  دچار  می باشند. در كشور ما عالوه  
بر معلولین  و  افراد كم توان  جسمی  و  حركتی معمول  كشورها،  معلوالن 
و  جانبازان  8 سال  دفاع مقدس نیز  وجود دارند. طبق آمار حدود  4 درصد  
جمعیت  كشور  متعلق  به آنان است . طی  سالیان  گذشته  شهرداری تبریز   
اقدامات بسیاری  جهت  مناسب سازی  ساختمان ها  و  معابر شهری انجام 
داده اس��ت . از جمله  این اقدامات  دس��تور شهردار  محترم   تبریز  مبنی بر 
تشكیل كمیته  راهبردی و  مناسب سازی محیط شهری  به  ریاست  معاون  
شهرسازی  و  معماری  و  با عضویت معاونین شهردار، رؤسای سازمان های 
تابعه  شهرداری،  شورای اسالمی شهر،  سازمان  نظام مهندسی،  سازمان 
بهزیستی  و  نماینده  تشكلهای معلولین استان  می باشد.   كمیته مذكور در 
طی زمان كوتاه  سپری  شده  از آغاز فعالیت آن  با  تشكیل جلسات مرتب 
ماهانه  توانسته اقدامات  شایان  توجهی  در حوزه های  آموزشی  سیاست 
گذاری،  نظارت و  اجرای برنامه مناسب سازی كالنشهر تبریز به  مرحله  اجرا  
در آورد. از  جمله  اقدامات  اجرایی می توان به  تهیه  چك  لیست  كنترل،  
انتخاب  متولی  امر )  س��ازمان حمل  و نقل  و ترافیك(  به  عنوان مجری  
پروژه  مناسب سازی،  بررسی و انتخاب  یك  محور  تردد  در مركز  شهر  به  
عنوان  پایلوت جهت  انجام عملیات  اجرایی  مناسب سازی محیط، انجام  
هماهنگیهای الزم  با مس��ئولین  تاكس��یرانی  و اتوبوسرانی در امر  مناسب 

سازی  ناوگان حمل  و  نقل  عمومی  اشاره  كرد.
 

• رتبه برتر كشوری مناسب سازی محیط شهری برای معلولین	

ش��هرداری تبریز طی س��ال جاری موفق به احراز رتبه برتر كشوری در بین 
كالن شهرهای كشور از نظر مناسب سازی محیط شهری برای معلوالن شده 

وو از این حیث نیز در صدر شهرداری های ایران قرار گرفته است.
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•  طی مراحل و تصویب پروژه های سرمایه گذاری دركمیسیون ماده 	
پنج

     نظر به جایگاه ارزش��مند كالن ش��هر تبریز به  عنوان بزرگترین  ش��هر 
شمالغرب ایران  و  حوزه نفوذ بالمنازع منطقه ای و  ملی و  نیاز به  تعریف  
پروژه های  با  مقیاس كالن  و  در ش��ان  و  جایگاه تبریز،  طرح هاوپروژه 
های متعدد ارائه شده به این معاونت در راستای تامین نیازمندیهای خدماتی 
و كاربریهای عمومی با توجه به حوزه نفوذ گسترده كالنشهر تبریز تكمیل  و   

جهت  تصویب به كمیسیون ماده پنج  استان ارسال گردیده است .

• پیگیری رفع  مشكالت  آماده سازی های  جدید  در اندیشه	
نظر  به  وجود  مش��كالت  و نواقصات  موجود در آماده س��ازی  های  جدید  
حومه  ش��هر  تبریز  و  پی گیری  مصوبات  جلس��ات  قبلی  و تاكید  استاندار  
آذربایجان  شرقی  و شهردار تبریز  در  مالقات  مردمی  با  نمایندگان  اهالی  
آن  شهرك، با  معاونت  شهرسازی و  معماری   به  عنوان  نماینده  شهرداری   
ضمن  پیگیری  و  ش��ركت  در  جلس��ات  متعدد  منتهی  به  جلسه  مورخه 
90/9/12  در دفت��ر  فرمانداری  و  با  حضور  فرماندار  شهرس��تان  تبریز  و  
ش��ركت  مدیران  و  كارشناسان  سازمان های  متعدد  از  جمله  استانداری،  
مس��كن  و  شهرس��ازی ،  شركت  دیداس  و  ش��هرداری منطقه  7  ، پس 
از  بحث  و  بررس��ی  موارد ،  مفاد  جلس��ه  در 15  بند   به  تائید  و  تصویب   
حاضرین  در  جلسه  رسیده  و  جهت  اجرا  به  سازمان های  ذیربط ابالغ شده 

است  كه  از مفاد مهم  آن  می توان  به  موارد  ذیل اشاره  كرد:
-  مقرر گردیده  ش��ركت  دیداس  ضمن  اطالع  رس��انی  از  طریق  جراید  و  
صدور  اطالعیه  جهت  جلب  س��رمایه  گذار  در محل  كاربریهای  تجاری  
تا آخر  آذرماه  س��ال  1390  با  نصب  بنر   اقدام  و  اقدامات  معموله  را  به  

فرمانداری  ارسال  نماید.
- در اجرای  مصوبات  قبلی  و طبق  بند  4-2  این  مصوبه    شهرداری  منطقه  
7  پ��س از  اخ��ذ  هزینه   و قیمت آس��فالت  و  لكه  گیری  و مرمت  معابر  و  
پیاده  روهای  باقیمانده  از  اداره  كل  مسكن  و  شهرسازی  براساس  قیمت  
س��ازمان   عم��ران  تبری��ز  در اولین  فرصت   بهبود  ش��رایط  آب  و  هوائی   
حداكثر  تا آخر  خرداد ماه  سال  1391  نسبت  به  اجراء   و  اتمام   اقدام  نماید.
-  ش��ركت  دیداس  حداكثر   تا آخر   دیماه س��ال  1390  نس��بت  به  اجراء  و  
اتصال  كانال  فرعی   رواسان   در حدود  135  متر  با  هماهنگی   مدیریت   
امور منابع آب  شهرستان    اقدام  الزم  معمول  و  نتیجه  را  به  فرمانداری  
اعالم  نماید   همچنین  طبق  بند  10-  2  مقررگردیده  300 متر  باقیمانده  
كانال   موجود   تا  تقاطع  جاده  ارتباطی   رواسان  -  آخمقیه   حداكثر  تا  آخر  
سال  90  توسط  شركت  دیداس  با  همكاری  و  هماهنگی  مدیریت  امور  

منابع  آب  شهرستان  تبریز  تكمیل  و  اجرا  گردد.
-  اداره  كل  مسكن  و  شهرسازی  استان   و  شركت  دیداس   طبق  بند  2-8  
نسبت  به  رفع  معارض  كاربری های  عمومی   قبل  و  بعد  از   تحویل   كوی  

اقدام  الزم  معمول  دارند .
و  براساس  بند  15- 2  جهت  حصول  نتایج  نهایی  مقرر  گردیده   اداه  كل  
مسكن و  شهرسازی  و شهرداری  تبریز  تا  پانزدهم  دیماه  سال  90  كلیه  

اقدامات  را  به  فرمانداری  منعكس  نمایند.



165گزارش شهر 3 / شهرسازی

• واحدكسرسهمیه	
تعدادپرونده○○ثبت○وکسرسهمیه○:○○4364○○
متراژنظارت:○111728911○مترمربع○○
متراژطراحی:○111728911○مترمربع○○
تعداداصالح○نقشه○بدون○تغییرمتراژ:○350○○
تعداداصالح○نقشه○باکاهش○یا○افزایش○متراژو○طبقه:○○700○○
تعدادتعویض○مهندسین○ناظرومحاسب:○330○○
○○

• واحد كنترل سازه	
تعدادکل○پرونده○های○وارده○:○4564○○
تعدادکل○پرونده○های○صادره○:○4564○○
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• واحد دبیرخانه  كمیسیون ماده 5	
تعداد○پرونده○های○ارسالی○:○128○○
تعدادجلسات○○کمیته○فنی○کار○:○22○○
تعدادجلسات○○کمیسیون○ماده○5○:○5○○
تعدادپرونده○مطروحه○درکمیته○فنی○○:○124○○
تعدادپرونده○مطروحه○درکمیسیون○ماده○5○:○65○○

• واحد آمارواطالعات 	
تعداد○پروانه○صادره:○3870○○
زیربنای○پروانه○صادره○:○3084875○○
تعدادپروانه○صادره○دربافت○فرسوده:○895○○
زیربنای○پروانه○صادره○دربافت○فرسوده:○486430○○○
تعداد○واحد○مسکونی:○17366○○
تعداد○○طبقات:○18057○○
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