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طرح ساماندهی محله شمس آباد
طرح های ســاماندهی بافت، حركتی جدید در برنامه ریزی شهری ایران 
محسوب می شوند. در تهیه این طرح ها، تالش بر این است به جای اعالم 
ضوابط جداگانه برای قطعات زمین و ســاختمان ها به صورت یكپارچه در 
چارچوب محالت، ضوابط و قواعد شهری و ساختمانی مطرح گردد. محله 
شــمس آباد در در فضایی به وسعت 5/18 هكتـــار در محدوده شهرداری 
منطقه 2 و حدفاصل محاّلت كوی فردوسی، پرواز و گلشهر قرار گرفته است 

و جزئی از بافت های حاشیه نشین شهر تبریز محسوب می شود. 
یكی از ویژگی های خاص محدوده مورد مطالعه كه آن  را از سكونتگاه های 
غیررسمی معمول متمایز می كند، استقرار آن در میان بافتی نوساز و طراحی 
شــده است. طرح ساماندهی این محله پس از جلسات متعدد كارشناسی و 
تایید كمیته كار، در كمیسیون ماده پنج تبریز مورد تصویب قرار گرفت و در 

مراحل نهایی ابالغ به منطقه جهت اجرا قرار دارد. 

نوسازی محله چوخورالر 

محله چوخورالر به مساحت حدوداً 5 هكتار، یكی از قدیمی ترین محله های 
تبریز می باشد كه در ضلع شمالی باغ گلستان  واقع گردیده است. هدف از این 
مطالعه، ارزیابی و مشاركت سنجی برای سرمایه گذاری درمحله چوخورالر 
و ارایه ایدئوگرام طرح و خارج نمودن محدوده از حالت بافت كم ارزش و نیمه 
متروكه مسكونی و استفاده بهینه از ظرفیت های شهری با تبدیل سایت فعلی 
به یک پتانسیل اقتصادی زنده و پیوند دادن آن با فعالیت های تجاری اطراف 

به منظور ایجاد  تحول در بخش تجاری منطقه بوده است.
با توجه به مستثنی بودن این طرح نسبت به مطالعه بافت فرسوده، این طرح 
به صورت نوســازی كل محدوده با تغییر كاربری از مسكونی به خدماتی و 

تجاری پیشنهاد شده است.جزئیات طرح پیشنهادی به شرح زیر می باشد:
• حفظ كاربری های آتش نشانی، مذهبی، ورزشی وپذیرایی موجود در محله

• زیرزمین اول ودوم  پاركینگ 
• طبقه همكف واول كاربری تجاری
• طبقه دوم كاربری تجاری خدماتی

• طبقه سوم وچهارم كاربری خدماتی. 
طرح پیشنهادی این محله پس از طی مراحل استصوابی در كمیسیون ماده 
پنج به تصویب رسیده و جهت انجام عملیات اجرایی به شهرداری منطقه 

ابالغ گردیده است.
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طرح بدنه سازی دروازه تهران

  این محور كه به لحاظ موقعیت در محدوده حدفاصل پل كابلی تا سه راهی 
اهرقرار گرفته است،  محدوده ای در حدود 20 كیلومتر مسیر رفت و برگشت 
را شامل می شود. هر چند اصلی ترین شریان ارتباطی شرقی-غربی شهر 
بوده و به واســطه گره های مهم محالت واقع در شمال و جنوب خود را بر 
یكدیگر متصل می كند، به دلیل تمركز كاربری های خدماتی غیرمتناسب 
با فضاهای شــهری از جمله پاركینگ و تعمیرگاه های ماشین های سبک 
و سنگین، آژانس های مسافربری، عدم وجود فضاهای باز و كاربری های 
مكمل، محورهای پیاده نامناسب، آشــفتگی های بصری، عدم طراحی 
جداره ها و كمبود فضای ســبز امكان تبدیل شدن به محوری كه عالوه بر 
ایفای كاركردهای خود، بتواند مســافران را به توقف و گذران اوقات فراغت 

ترغیب كند، نداشته است. 
بمنظور هویت بخشی به سیما و تقویت ادراک بصری وجلوگیری از ساخت 
و ســازهای بدون برنامه در مهمترین مبداء ورودی شــهرتبریز و پاالیش 
عملكردی كاربــری های موجود درآن از قبیل گاراژهــا، تعمیرگاه ها و... 
همچنین تعیین تكلیف فضاهای واقع درحّد شمالی و جنوبی آن تا سه راهی 
اهر، تهّیه طرح مزبور توسط مهندسین مشاور تهیه و به تصویب كمیسیون 

ماده پنج استان رسیده است. 
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طرح ساماندهی کوی مالحسین باغی 
محله مالحســین باغی در در فضایی به وســعت 15هكتـــار در محدوده 
شهرداری منطقه 2 و حدفاصل خیابان های خواجه نصیر، عطار نیشابوری 
و بلوار مالصدرا قرار گرفته است و جزئی از بافت های حاشیه نشین جنوب 
شهر تبریز محسوب می شود كه در دهه 50 با مهاجرت روستاییان به سمت 
شهر تبریز شكل گرفته است. با توجه به موقعیت قرارگیری این محله در لبه 
یكی از شریان های اصلی شهر تبریز و پتانسیل های موجود برای ارتقا كیفیت 
زیستی در این محله، قراردادی با مهندسین مشاور در راستای ساماندهی این 
محدوده از سوی شهرداری تبریز منعقد گردیده است. این طرح در دستور كار 

مراحل استصوابی قرار دارد. 
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 واحد امور مهندسین ناظر و مجری

طی بازدیدهای انجام شده توسط كارشناسان این واحد از ساخت و سازهای 
مناطق مختلف شهر و تهیه گزارش عملكرد مهندسین ناظر و مجری، بالغ 
بر 140 مورد ساختمان در 5 ماه اول سالجاری در نقاط مختلف مورد بازدید 
واقع شد و گزارش بازدیدهای انجام شده به سازمان نظام مهندسی استان، 
ارسال گردید و آن سازمان با ارسال پرونده های مهندسین خاطی به شورای 
انتظامی نظام مهندسی به تخلفات مربوطه رسیدگی نمود. از جمله نتایج 
حاصل از این بازدیدها، عدم وجود نظارت مســتمر توسط مهندسین ناظر 
و مجری بود كه این مســئله از طریــق مكاتبه با مراجع ذیصالح به اطالع 
مسئولین مربوطه رسید. از دیگر اقدامات واحد نمونه برداری تصادفی از بتن 
ریزی ســاختمانها و انجام آزمایشات الزم توسط واحدفنی ومكانیک خاک 
سازمان عمران تبریز پیرو توافق بعمل آمده فیمابین سازمان عمران ومعاونت 
شهرســازی ومعماری و انعكاس نتایج بدست آمده جهت بهره برداریهای 

الزم می باشد.
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عملکرد کمیسیون ماده 100 شهرداریهای مناطق 
اعادهتعداد تخریبتعدادجریمهتعداد آراءشهرداری

1331415538منطقه 1

6666002980منطقه 2

611830213222منطقه 3

9741415350309منطقه 4

5115762851منطقه 5

منطقه 6

37852338357منطقه 7

منطقه 8

----منطقه 9

43275818618منطقه 10

370548431770645جمع

عملکرد کمیسیون ماده پنج در پنج ماهه اول 
جلسات کمیسیون ماده جلسات کمیته فنی کارپروندههای ارسالی

پنج
پرونــده مطروحــه در 

کمیته فنی
پرونــده مطروحــه در 

کمیسیون ماده پنج

651858775


