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معرفی 
حــوزه معاونــت فنــی و عمرانــی شــهرداری ارومیــه عهــده دار سیاســت گــذاری، برنامــه ریــزی 
و مدیریــت در طراحــی، اجــرا و نظــارت بــر پــروژه هــای شــهری اعــم از برنامــه هــای عمرانــی 
جــاری شــهرداری و یــا طــرح هــای خــاص بــوده کــه بــا اســتفاده از اعتبــارات مربوطــه منشــاء 

خدمــات عمرانــی در کالن شــهر ارومیــه مــی باشــد.
ایــن معاونــت بــا رویکــرد مشــارکت بــا مــردم و بهــره از تــوان فنــی ، اجرایــی بخــش خصوصی 
ــه جــای گذاشــته،  ــه گذشــته ب ــی و رکــوردی را در صنعــت عمــران شــهری نســبت ب پویای
بــه طــوری کــه امــروز شــاهد احــداث بلوارهــا، پــل هــا، کانــال هــا، پــارک هــا، ابنیــه فنــی، 

آســفالت معابــر و ســایر پــروژه هــای فاخرمــی باشــیم.

    وظایـف 
۱( بررســی و تعییــن خــط مشــی برنامــه هــای کلــی بــه منظــور تهیــه طــرح هــای فنــی و 

اجرایــی بــرای رســیدن بــه اهــداف چشــم انــداز افــق ۲۰۰۴
۲( نظــارت کلــی و ایجــاد هماهنگــی در امــور مربــوط بــه طرحهــای عمرانــی اعــم از برنامــه 

هــای جــاری شــهرداری یــا طرحهــای عمرانــی خــاص و زیربنایــی
۳( نظــارت بــر حســن اجــرای برنامــه هــای مصــوب کلیــه پــروژه هــای عمرانــی اعــم از کوتــاه 

مــدت ، میــان مــدت و دراز مــدت
۴( نظــارت بــر حســن گــردش امــور ســازمان هــای وابســته بــه شــهرداری کــه زیــر مجموعــه 
حــوزه معاونــت فنــی و عمرانــی قــرار دارد و ارایــه گــزارش ادواری از عملکــرد ایــن ســازمان 

بــه شــهردار

معاونت فنی و عمرانی
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۵( مراقبــت در تشــکیل کمیســیون هــای فنــی و ایمنــی و ســایر کمیســیون هــای خــاص 
حــوزه تحــت نظــارت و پیگیــری مصوبــات و تصمیمــات متخــده در کمیســیون هــای مذکــور

۶( انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور فنی و عمرانی
ــه مناطــق و ســازمان  ــالغ ب ــی و اب ــور عمران ــط ام ــن ضواب ــه و تدوی ــزی و تهی ــه ری ۷( برنام

ــه شــهرداری هــای تابع
۸( کنترل و نظارت بر عملکرد کلیه پیمانکاران ومشاوران

   اهداف
۱( تعریــف، تدویــن و اجــرای هــر نــوع برنامــه، طــرح و پــروژه در چهارچــوب سیاســت هــای 

چشــم انــداز بیســت ســاله وبرنامــه پنــج ســاله شــهرداری 
ــران و  ــه مســائل فرهنگــی، اجتماعی،اقتصــادی و رفاهــی شــهروندان و زائ ــژه ب ۲( توجــه وی

ــی ــروژه هــای عمران معلولیــن در طراحــی و اجــرای پ
۳(توجــه بــه اصــل زیباشــناختی و اهتمــام بــه زیباســازی در طراحــی و اجــرای پــروژه هــای 

شــهری
۴( توسعه و ارتقاء فضاهای شهری بر حسب نیازهای مردم.

۵( ایجاد زمینه های مناسب برای مشارکت مردم و حمایـت و تشویق سرمایه گذاران.
۶( ارتقــاء کمــی و کیفــی بــرای دوام و مانــدگاری پــروژه هــای عمرانــی و بهینــه نمــودن آنهــا 

) بخصــوص هزینــه هــا(
۷( همگونی کارهای عمرانی در شهر به منظور اعمال وحدت در طراحی شهری

۸( ایجــاد تأسیســات حفاظتــی بــه منظــور ایمنــی درمقابــل بالیــای طبیعــی از جملــه ســیل، 
زلزلــه و حریــق و...

۹( مراقبت و نگهداری از پروژه های اجراشده.
۱۰( اطــالع رســانی بــه موقــع و موثــر از رونــد اجــرای پــروژه بــه مــردم بخصــوص ســاکنین 

محــل
   سیاستهای اعمال شده

۱( پژوهش وهمچنین مطالعه کافی طرح ها و پروژه ها قبل از اجرا و بعد ازاجرا
ــح و  ــری مصال ــوژی و بکارگی ــهای تکنول ــن روش ــتفاده از آخری ــا اس ــا ب ــروژه ه ــرای پ ۲( اج

ــد ــات جدی امکان
۳( توجه خاص به طراحی و اجرای پروژه های بزرگ و تأثیرگذار شهری

۴( خصوصی سازی
ــت و  ــازمان مدیری ــد س ــورد تأیی ــاور م ــان مش ــات مهندس ــتفاده از خدم ــا اس ــی ب a.طراح

ــزی ــه ری برنام
b.اجراء با همکاری شرکت های پیمانکاری مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی

c.نظارت کیفی و کمی بر کلیه پروژه های عمرانی
Wire-less کنترل پروژه با استفاده از شبکه.d

e.کنتــرل کیفیــت بــا همــکاری آزمایشــگاه هــای فنــی و مکانیــک خــاک ، آســفالت ، بتــن 
و غیــره

ــی  ــرای تمام ــی ب ــای تخصص ــروه ه ــا در گ ــرح ه ــب ط ــای تصوی ــیون ه ــکیل کمیس ۵(تش
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ــی ــل عمران مراح
۶( اهتمام به تکمیل پروژه های نیمه تمام در سطح شهر

۷( اجــرای پــروژه هــا در مرکــز شــهر بصــورت چنــد نوبــت کاری و اجــرای روکــش آســفالت 
معابــر اصلــی و مرکــزی در شــب

۸( تهیــه طــرح هــای تحقیقاتــی و پژوهشــی در موضوعــات علــل خرابــی آســفالت ، طــرح 
جمــع آوری آب هــای ســطحی

ــرای فــرآورده هــای  ــا بلــوک هــای بتنــی و ســنگی ، تعییــن ضوابــط فنــی ب ۹( روســازی ب
بتنــی ، بزرگــراه هــای کمربنــدی شــهر.

۱۰( گسترش شبکه معابر و بزرگراه ها و احداث پل ها و تقاطع های غیر همسطح
۱۱( تهیــه طــرح جامــع جمــع آوری آبهــای ســطحی بــه منظــور احــداث و بهســازی مســیل 

هــا و کانــال هــا
۱۲(  بهسازی، مرمت و نگهداری پروژه های عمرانی

۱۳(  ارتقاء سطح علمی و فنی کارشناسان
ــی در جهــت  ــای خدمات ــر بخصــوص شــرکت ه ــا ســایر دوای ۱۴(  هماهنگــی و همــکاری ب

اجــرای پــروژه هــا
   گزارش وضعیت بودجه ای و پیمان های معاونت فنی و عمرانی سال 95

   گذری اجمالی بر اهم پروژه های انجام یافته در سال95  
 تقاطع های غیر همسطح آذربایجان

پــروژه تقاطــع آذربایجــان بــه منظــور ســاماندهی ورودی شــهر و کاهــش ترافیــک در میــدان 
آذربایجــان پــس از اتمــام مطالعــات در ســال ۹۳ آغــاز شــده و عملیــات اجرایــی آن در حــال 
ــن تقاطــع در چهــار ســطح اجــرا خواهــد شــد و مجموعــا۲۴ حرکــت  حاضــر ادامــه دارد.ای

ترافیکــی را پوشــش خواهــد داد.
مبلغ قرارداد با پیمانکار سازه : ۱،۰۷۴میلیارد ریال 

طول عرشه پل های اصلی پروژه : ۲،۳۰۰  متر طول 
مساحت عرشه پل ها : ۲۶،۵۰۰ متر مربع

طول زیرگذر مهاباد به کمربندی خاتم االنبیا : ۴۸۰ متر
پل کمربندی خاتم به بلوار ساواالن :۴۵۰ متر در تراز۱

پل بلوار ساواالن به خاتم االنبیا : ۵۸۱ متر در تراز۱
پل والفجر به کمربندی خاتم :۱۶۲ متر در تراز۲ از ۱

پل والفجر به مهاباد :۱،۰۵۰ متر در تراز۲

376



پل مهاباد به والفجر :۱،۰۵۰ متر در تراز ۲

    تقاطع غیر همسطح امامت 
شــهرداری در راســتای تکمیــل رینــگ اصلــی و ترافیکــی در تیرمــاه ســال۹۲ اقــدام بــه شــروع 
ــام  ــه اتم ــه در ســال ۹۵ ب ــت نمــود ک ــه امام ــر همســطح فلک ــات تقاطــع غی احــداث عملی

رســید، مشــخصات آن بــه شــرح ذیــل مــی باشــد.
مشخصات تقاطع

زیرگذر)تونل(در امتداد بلوار امام علی به امامت به طول ۶۰۰ متر
۳۱۰ متر زیرگذربا پوشش در دو باند رفت و برگشت 

روگــذر از ســمت بلــوار مولــوی بــه ســمت ســربازان گمنــام در طــول ۲۶۰ متــر و عــرض ۱۶ 
متــر در دو بانــد رفــت و برگشــت

روش ساخت : شمع و ستون با تابلیه بتونی مجوف درجا
مشخصات پروژه
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     شهربازی مدرن اروپایی با کارتینگ در دهکده ساحلی چی چست
شــهربازی مــدرن ارومیــه در مجموعــه فرهنگــی تفریحــی دهکــده ســاحلی چــی چســت در 
راســتای ارتقــاء ســطح ســالمت و نشــاط شــهروندان ارومیــه و تبدیــل ارومیــه و دهکــده چــی 
چســت بــه عنــوان هــدف ســفر گردشــگران در مســاحت بیــش از ۲۱ هکتــار و بــرآورد هزینــه 
۴۵۰ میلیــارد ریــال در حــال ســاخت مــی باشــد.این مجموعــه شــامل تبدیــل مهمــان پذیــر 
موجــود بــه هتــل ۴ ستاره،اســتخر جداگانــه ،آمفــی تئاتر،مجموعــه بازیهــای رایانــه ای،ســالن 
ــامل  ــاحلی و ش ــال س ــال و فوتب ــن والیب ــر ، زمی ــول ۷۹۰ مت ــگ بط ــت کارتین بیلیارد،پیس
ــرن هوایی،ماشــین  ــاع ۴۰ متر،ت ــه ارتف ــک ب ــد چــرخ و فل ــازی مانن دســتگاه هــای مــدرن ب

برقی،دســتگاه پریمیــت و ... مــی باشــد.
بخشی از تصاویر تجهیزات تفریحی

      یادمان شهید باکری
مجموعــه یادمــان شــهید باکــری در وســعتی بیــش از ۲۱ هکتــار در راســتای پــاس داشــت 
فرهنــگ ایثــارو شــهادت وصیانــت از آرمانهــای امــام راحــل در حــال حاضــر در مرحلــه اجــرا 
بــوده کــه بخــش عمــده ای از عملیــات ســیویل پــروژه توســط ســازمان هــای تابعه شــهرداری 

و جــدا از پیمــان اجــرا میگــردد.

378



    مشخصات پروژه یادمان
فضای کلی پروژه :۲۱ هکتار
فضای سبز پروژه :۱۱ هکتار

ارتفاع المان شهید باکری : ۳۰/۶۳ متر
مساحت بستر المان : ۲،۲۵۵ متر مربع

طول پل صراط : ۳۷۳  مترمربع
مساحت پل صراط : ۷،۴۷۱  متر مربع

معبر پیاده رو : ۱۶،۶۰۱ متر
معبر سواره رو : ۲۲،۶۰۰  متر 

برآورد هزینه اجرا : ۱،۰۰۰ میلیارد ریال

    تقاطع غیرهمسطح سرو
شــهرداری در راســتای تکمیــل رینــگ اصلــی و ترافیکــی اقــدام بــه احــداث عملیــات تقاطــع 
غیــر همســطح فلکــه ســرو نمــود کــه در ســال ۹۵ بــه اتمــام رســید، مشــخصات آن بــه شــرح 

ذیــل مــی باشــد.
مشخصات تقاطع

عرشـه فـلزی: طول ۱۲۶ متروعـرض ۴۵ متر 
طول کلـی پل با احتسـاب دور بـرگـردان ها 

۹،۲۴۲ متـرمربع 
هزینه اجرای پروره : ۱۵۸،۶۰۰میلیــارد ریال 

مساحت عرشه پل : ۵،۵۰۰ متر مربع
طول راه سازی : ۶،۶۵۰ مترطول

    کمربندی دوم شهرارومیه
مطالعات کمربندی دوم در سه بخش

قطعــه اول و دوم :حــد فاصــل تقاطــع ســرو تــا جــاده انهــر تــا  جــاده بنــد ) مجموعــاً بطــول 
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۱۵ کیلومتــر و بــرآورد اولیــه ۲،۳۰۰ میلیــارد ریــال بــدون احتســاب ســه پــل خــاص(
قطعه سوم:جاده بند تا اشنویه به طول ۱۰ کیلومتر

قطعــات اول کــه در حــال مطالعــه از ســوی ایــن معاونــت بــوده،در طــول ۵/۵ کیلومتــر مســیر 
اصلــی و ۱/۵ کیلومتــر مســیر دسترســی مجــزا از جــاده ســرو مجموعــاً بطــول ۷ کیلومتــر و در 
ــه اتمــام رســیده و پــس از اخــذ مصوبــات قانونــی  ــا بزرگــراه خاتــم االنبیــا ب ــر ب عــرض براب

اجــرا مــی گــردد.
ــرو  ــاده س ــع ج ــزرگ )۱-تقاط ــر همســطح ب ــع غی ــور دارای ۴ تقاط ــه اول مذک مســیر قطع
۲-تقاطــع کمربنــدی و دسترســی ســرو ۳-تقاطــع شــهریار و ۴-تقاطــع بادکــی( مــی باشــد.

میزان اراضی مورد نیاز جهت تملک قطعه اول حدود ۶۵ هکتار می باشد.
بخــش دوم مســیر :حــد فاصــل جــاده انهــر تــا جــاده بنــد در طــول بیــش از ۱۰ کیلومتــر کــه 

دارای حداقــل ۳ تقاطــع بــزرگ )فرشــته ، نوســود، بنــد( خواهــد بــود. 
طــول کلــی کمربنــدی دوم حــدودا  ۲۵ کیلومتــر بــا هزینــه بالــغ بــر ۱۰،۰۰۰،۰۰۰میلیــارد 

ریــال پیــش بینــی مــی گــردد.
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    وضعیت سرویس بهداشتی در سطح شهر
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     احداث فرهنگ سرا های شهری
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    حوزه علمیه امام خامنه ای
مشخصات پروژه

۳ طبقه با زیر بنا ۸،۰۰۰ مترمربع
اعتبار اولیه : ۸۰،۰۰۰ میلیون ریال + ۲۵ درصد

هزینه کرد : بالغ بر ۹۹،۰۰۰ میلیون ریال  
اعتبار قرارداد دوم : ۳۴،۷۴۵ میلیون ریال

هزینه کرد قرارداد دوم : بالغ بر ۲۸،۰۰۰ میلیون ریال  

    پارک های سطح شهردر سال 95

383



     حفاری های صورت گرفته در سال 95

   آمار مساجد در سال 95
نمــا ســازی بیرونــی مســاجد ســطح شــهر بــه تعــداد ۴۳ مــورد بــه متــراژ تقریبــی ۱۲،۵۷۰ 

متــر مربــع.
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   عملکرد دفتر مطالعات در سال 95
ــی  ــت فن ــوی معاون ــده از س ــرا ش ــی اج ــای عمران ــروژه ه ــه پ ــردی کلی ــا راهب طراحــی و ی
ــر پشــتیبانی فنــی  ــن ام ــار ای ــه و در کن ــات انجــام پذیرفت ــر مطالع ــی از ســوی دفت و عمران
مناطــق و ســازمان هــای زیــر مجموعــه شــهرداری نیــز در موقــع لــزوم بــر عهــده ایــن دفتــر 

بــوده اســت.
   عملکرد واحد دفع آب های سطحی در سال 95

مطالعــات جامــع جمــع آوری و دفــع آبهــای ســطحی شــهر ارومیــه کــه توســط مهندســین 
ــان  ــه اســت و توســط کارشناس ــا ۹۰صــورت گرفت ــالهای ۸۷ ت ــدس در س ــاب ق ــاور مه مش
واحــد آبهــای ســطحی شــهرداری تــا ســال ۹۶ مــورد بازبینــی مجــدد قــرار گرفتــه اســت)، 
آبهــای ســطحی شــهر ارومیــه را بــه دو مســیر اصلــی رودخانــه شــهرچای در داخــل شــهر و 

ــه روضــه چــای در ناحیــه شــمالی شــهر هدایــت نمــوده اســت. رودخان
ــرح  ــل ط ــرای کام ــه اج ــوری ک ــه ط ــوده ب ــه ب ــترده و پرهزین ــع بسیارگس ــرح جام ــن ط ای
نیازمنــد مبلــغ کالن و در حــدود ۶،۹۰۰ میلیــارد ریــال بــرای اتمــام مــورد نیــاز اســت، کــه 
بــا وضعیــت فعلــی درآمدهــا و تخصیصــات بودجــه شــهرداری بــه ایــن امــر نیازمنــد ده هــا 

ســال وقــت بــرای اجــرا و تخصیــص اعتبــار مــی باشــد.
- مبلغ قراردادهای منعقده توسط معاونت فنی و عمرانی جهت احداث کانال ها و سایر طرح 

های آب های سطحی در یکسال اخیر در حدوده یکصد و شصت میلیارد ریال
ــغ ۲۵۰  ــا صــرف مبل ــال ۹۵ ب ــه در س ــای مربوط ــال ه ــر نوســود و کان ــام رســوب گی - اتم

ــال ــارد ری میلی
ــال هــای آب هــای  - مبلــغ کلــی قراردادهــای منعقــده توســط مناطــق جهــت احــداث کان

ــال ســطحی در یکســال اخیــر بیشــتر از هفتــاد میلیــارد ری
- احداث ۱۲ کیلومتر کانال توسط معاونت فنی و عمرانی

- احداث ۹ کیلومتر کانال توسط مناطق با نظارت معاونت فنی و عمرانی
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    برآورد اولیه اجرای مطالعات جامع طرح مهاب قدس
ــد و  ــی باش ــل م ــق جــدول ذی ــدس مطاب ــاب ق ــات مه ــی مطالع ــای اصل ــال ه ــول کان * ط
ــال و  ــر ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ری ــال x۲ ۲ درســال ۹۶ براب ــر کان ــک مت ــه اجــرای ی ــن هزین همچنی

ــال اســت. ــر ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ری ــل براب ــی حداق ــذاری ۱،۲۰۰ بتن ــه گ ــر لول ــک مت ــه ی هزین

جمــع کل همــراه بــا هزینــه هــای تقریبــی پیــش بینــی نشــده بــرای اجــرای طــرح جامــع 
آبهــای ســطحی ۶،۹۰۰ میلیــارد ریــال مــی باشــد.

    پروژه های عمرانی واحد آبهای سطحی
آمار کانال ها و انهار اجرا شده در سطح شهر از زمان انجام مطالعات جامع 

- اجرایی شدن تقریبی ۲۵ درصد از مطالعات جامع در طول ۶ سال
- مجموع عملیات دیوار سنگی کانال های سطح شهر بالغ بر ۶۲۰ مترطول

ــر  ــر ۱۳،۵۰۰مت ــغ ب ــهر بال ــگ گلش ــپ جکین ــر و پای ــوب گی ــنگی رس ــی س ــات بنای -عملی
ــب مکع

ــور  ــت ام ــا معاون ــرداد ب ــرف ق ــطحی ط ــای س ــور آب ه ــکاران ام ــرد پیمان ــوع کارک -مجم
ــال ــارد ری ــر ۲۰۰میلی ــغ ب ــهری بال ــل ش ــل و نق ــی و حم زیربنای

- مدیریــت امــور آبهــای ســطحی حــوزه عمرانــی ، نظــارت بــر ۴۵ پــروژه پیمانــکاران طــرف 
قــرارداد بــا مناطــق پنجگانــه در دســت اجــرا داشــته و کارکــرد ریالــی بالــغ بــر ۱۱۰ میلیــارد 

ریــال نیــز مــی باشــد.
مبالغ صرف شده برای پروژه های آبهای سطحی

مبلــغ قراردادهــای منعقــده توســط معاونــت امــور زیــر بنایــی و حمــل و نقــل شــهری جهــت 
احــداث کانــال هــا و ســایر طــرح هــای کالن آب هــای ســطحی در یکســال اخیــر در حــدوده 
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۴۵۰ میلیــارد ریــال
-اتمــام رســوب گیــر نوســود و کانــال هــای مربوطــه در اواخــر ســال ۹۵بــا صــرف مبلــغ ۲۵۰ 

میلیــارد ریــال
ــای  ــای آب ه ــال ه ــداث کان ــت اح ــق جه ــط مناط ــده توس ــای منعق ــی قرارداده ــغ کل مبل

ــال ــارد ری ــتر از ۸۰میلی ــر بیش ــال اخی ــطحی در یکس س
تخصیــص ۱۸۰میلیــارد ریــال بوجــه جهــت طــرح هــا و مطالعــات آب هــای ســطحی در ســال 

ــت و مناطق( ۹۵)معاون
تصویــب ۴۳۰ میلیــارد ریــال بودجــه جهــت طــرح هــا و مطالعــات آب هــای ســطحی در ســال 

ــت و مناطق( ۹۶)معاون
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معرفی
ــی  ــت فنــی و عمران ــت معاون ــی تحــت مدیری ــام واحــد عمران ــا ن در ســال ۱۳۶۰ واحــدی ب
ــا تشــکیل اداره  ــه کار نمــود ســپس ب ــرای انجــام پــروژه هــای عمرانــی شــهرداری آغــاز ب ب
ــه  ــازی ادام ــران و زیباس ــازمان عم ــوان س ــت عن ــام وتح ــور ادغ ــد مذک ــا واح ــازی ب زیباس
فعالیــت نمــود بــا توجــه بــه گســتردگی فعالیــت هــای عمرانــی بــا عنــوان اداره امانــی تحــت 
مدیریــت معاونــت فنــی و عمرانــی از ســازمان زیباســازی منفــک و مجــددا آغــاز بــه کار نمــود 
ــر عهــده  ــی شــهرداری ب ــی اجــرای بعضــی از پروژهــای عمران و در مــدت فعالیــت اداره امان
ایــن اداره معمــول گردیــد کــه در نهایــت در ســال ۱۳۸۹ شــهرداری ارومیــه پــس از مطالعــات 
کارشناســی بــرآن شــد تــا ســازمانی منســجم متشــکل از کارشناســان و متخصصــان خبــره 

عمــران و شهرســازی تحــت عنــوان ســازمان عمــران تأســیس نمایــد
اهداف سازمان

-بهبود عبور و مرور و تقویت حمل و نقل عمومی 
-تعــادل وتــوازن بیــن مناطــق شــهری از نظــر برخــورداری از خدمــات و تأمیــن رفاه،امنیــت 

و ســالمت شــهروندان 
-توسعه و ارتقاء کیفیت سازمان 

-نوسازی و بهسازی پیاده رو های معابر شهری 
-شناســایی،امکان ســنجی و ایجــاد درآمــد هــای پایــدار و مدیریــت کارآمــد منابــع مالــی و 

-اســتفاده از ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی 
-احــداث ســاختمان هــا و تأسیســات مــورد نیــاز عمومــی در قالــب طــرح هــا و پــروژه هــای 

-مصــوب شــهرداری ارومیــه بــرای مناطــق و ســازمان هــای وابســته  
-تهیه و تأمین مصالح مورد نیاز

-احــداث و تأســیس کارخانــه و کارگاه هــای تولیــدی از قبیــل کارخانجــات آســفالت، شــن و 
ماســه،بتن آمــاده و قطعــات پیــش ســاخته در ارتبــاط بــا موضــوع و هــدف راهبــردی صحیــح 
و اصولــی طــرح هاوبرنامــه هــای جــاری و همچنیــن کلیــه مأموریــت هایــی کــه حســب مــورد 

در حــوزه صالحیــت ســازمان محــول مــی گــردد
شاخص ها و دستاوردهای مهم سازمان عمران

ایــن ســازمان موفــق شــده بــا رعایــت کلیــه اســتانداردهای تعریــف شــده مهندســی اجــرای 
ــا حفــظ  ــار ب ــرای نخســتین ب ــه اتمــام برســاند و ب ــار را ب ــروژه هــای شــهری تحــت اختی پ
ــای  ــروژه ه ــرای پ ــدی اج ــان بن ــدی در زم ــای جدی ــه رکورده ــت ب ــت و کیفی ــل اصال کام
عمــران شــهری دســت یابــد . از دســتاوردهای ارزنــده تاســیس ایــن ســازمان بایــد بــه بهــره 
گیــری از اندیشــه هــای خــالق و پژوهــش هــای علمــی در زمینــه طــرح هــای عمرانــی اشــاره 
کــرد کــه ثمــره ایــن تــالش توزیــع عادالنــه خدمــات مــورد نیــاز بــرای همــه آحــاد جامعــه 
ــات وارتقــاء ســطح فرهنــگ شهرنشــینی اســت .از پیامــد حضــور  شــهری و گســترش امکان
و فعالیــت ایــن ســازمان در زمینــه برنامــه هــای عمــران شــهری  ۱- اجــرای پــروژه هــا در 

سازمان عمران
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کوتاهتریــن زمــان ۲- کیفیــت مطلــوب اجــرای پــروژه هــا ۳- تثبیــت قیمــت هــای پیمــان 
کاری و صرفــه جویــی در هزینــه هــای عمرانــی و اجرایــی، مــی باشــد کــه ســه شــاخص مهــم 

ایــن فعالیــت محســوب میشــود
     پروژه های فاخرو عملکرد سازمان عمران در سال 95 
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     شرح عملیات فنی و اجرایی پروژه ساحل سازی فدک  ) پارک سالمت (

    شرح عملیات فنی و اجرایی پروژه  تقاطع غیر همسطح آذربایجان
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عملکردواحد های اجرایی سازمان عمران در سال 95
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