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معرفی
افزایــش روز افــزون جمعیــت شــهری و گســترش شــهرها و در نتیجــه فزونــی مســائل شــهری 
و پیچیــده تــر شــدن آنهــا، برنامــه ریــزی، سیاســت گــذاری، مدیریــت، طراحــی، اقــدام بــه 
ســاخت، بهــره بــرداری و ارزیابــی برنامــه هــا و طــرح هــای عمرانــی و خدماتــی شــهری کــه 
طیــف وســیعی از دســتگاه هــا را بــه خــود درگیــر کــرده اســت و بــا مشــکل مواجــه ســاخته 
اســت. بــی شــک حــل و هدایــت ماهرانــه امــور فــوق، یعنــی برنامــه ریــزی و مدیریــت مبتنــی 
بــر پژوهــش، تحقیــق و مطالعــه را امــری ضــروری و حیاتــی جلــوه مــی ســازد بــا ایــن وجــود، 
پژوهــش در جامعــه مــا امــری غریــب اســت و پژوهــش هــای حــوزه هــای خــاص از جملــه 
پژوهــش هــای شــهری امــری غریــب و مهجورتــر. زمانــی کــه بــه مقایســه کشــور هــا از جهت 
نســبت اعتبــارات پژوهشــی بــه تولیــد ناخالــص ملــی بپردازیــم ایــن موضــوع بیشــتر خــود 
را نشــان مــی دهــد و متوجــه مــی شــویم کــه جایــگاه پژوهــش هــای شــهری چقــدر کــم 

رنــگ و سســت اســت.
ــی و  ــی، سیاس ــادی، اجتماع ــکوفایی اقتص ــد و ش ــش در رش ــات و پژوه ــک مطالع ــی ش ب
ــی  ــدی زمان ــی، کالب ــعه اقتصادی،اجتماع ــزایی دارد. توس ــش بس ــه نق ــک جامع ــی ی فرهنگ
ــر مبنــای یافتــه هــای پژوهشــی علمــی، برنامــه ریــزی و سیاســت  تحقــق مــی یابــد کــه ب

ــش رود ــه پی ــت مجموع ــذاری و مدیری گ
    شـرح وظایف معاونت شهـرسازی و معمـاری

- بررســی و تعییــن خــط مشــی برنامــه هــای کلــی بــه منظــور تهیــه طرحهــای شهرســازی 
و معمــاری بــا توجــه بــه احتیاجــات فعلــی و آتــی شــهر

ــه  ــوط ب ــور مرب ــی ام ــوص هماهنگ ــتورالعملها در خص ــط و دس ــن ضواب ــر تدوی ــارت ب  - نظ
ــهری ــازهای ش ــاخت و س س

ــه از  ــی واصل ــی و تفصیل  - بررســی کلیــه پیشــنهادهای تغییــر و اصــالح طــرح هــای اجرای
ــا ســایر واحدهــا و ســازمانهای وابســته و تابعــه شــهرداری مناطــق ی

-  نظــارت بــر نحــوه اســتفاده از اراضــی داخــل محــدوده و حریــم شــهر بــر اســاس ضوابــط 
نقشــه جامــع و طــرح هــای تفصیلــی مصــوب و قوانیــن و دســتورالعملهای مربوطــه

-  انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه شهرسازی و معماری 
ــهر  ــیه ش ــاماندهی حاش ــرای س ــی ب ــی و موضع ــردی و موضوع ــای راهب ــرح ه ــه ط -  تهی

ــهر  ــراف ش ــی اط ــای جمعیت ــته ه ــه و هس ارومی
ــا رعایــت ضوابــط نقشــه جامــع و   - برنامــه ریــزی و نظــارت بــه منظــور تفکیــک اراضــی ب

طرحهــای تفصیلــی
 - برنامــه ریــزی و سیاســت گــذاری بــه منظــور زیباســازی شــهر ارومیــه بــا اولویــت معمــاری 

سنتی
 - انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

معاونت شهرسازی
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معرفی
در کنــار تهیــه طــرح راهبــردی بافــت هــای فرســوده، شــهرداری ارومیــه نیــز حســب نیــاز 
بــه داشــتن متولــی بــرای احیــا بافــت قدیــم شــهر، درخواســت تشــکیل ســازمان بهســازی و 
نوســازی را بــه دفتــر امــور شــهری اســتانداری آذربایجــان غربــی تســلیم نمــود. ســرانجام بــا 
پیگیــری اســتانداری، اساســنامه ســازمان در ســال ۱۳۸۴ بــه تصویــب وزارت کشــور رســیده 
و در ســال ۱۳۸۶ ســازمان بهســازی و نوســازی زیــر نظــر شــهرداری ارومیــه رســما شــروع 

بــه کار نمــود.
     معرفی بافت فرسوده

بافــت هــای قدیمــی و تاریخــی شــهرها در طــول زمــان دچــار زوال و فرســودگی کالبــدی و 
عملکــردی شــدند. شــهر ارومیــه نیــز از ایــن امــر مســتثنی نبــوده و بافــت قدیــم رفتــه رفتــه 
ســاختار منســجم خــود را از دســت داد. از طــرف دیگــر طــرح تفصیلــی شــهر ارومیــه کــه 
در تاریــخ ۷۳/۵/۵ ابــالغ شــده بــود جــواب گــوی جریــان خودجــوش نوســازی بافــت قدیــم 
نبــوده و بــه دلیــل محدودیــت ضوابــط آن عمــال رغبتــی از طــرف مــردم جهــت اقــدام بــه 
نوســازی دیــده نمــی شــد. طــرح راهبــردی بافتهــای فرســوده و بــه دنبــال آن طــرح تفصیلــی 
ویــژه بافتهــای فرســوده شــهر ارومیــه و ضوابــط و مقــررات آن نیــز بدیــن منظــور و در جهــت 
ــده  ــه کنن ــه شــد. مشــاور تهی ــه نوســازی تهی ــت فرســوده ب ــکان باف تســهیل و تشــویق مال
طــرح بــر اســاس شــاخص هــای تعییــن شــده از طــرف وزارت مســکن و شهرســازی مشــتمل 
بــر »ریــز دانگــی، ناپایــداری، محدودیــت دسترســی« ســه گونــه بافــت فرســوده را در شــهر 

ارومیــه شناســایی نمــود.
ــه مســاحت تقریبــی ۲۷۷/۷ هکتــار در قســمت هســته مرکــزی  -بافــت فرســوده تاریخــی ب

شــهر 
ــعه  ــی توس ــار در قســمت میان ــر ۴۷۱/۱ هکت ــغ ب ــه مســاحت بال ــی ب ــوده میان ــت فرس -باف

ــدی شــهر  کالب
ــت  ــر باف ــار در حــوزه فراگی ــر.۵۶۴/۴ هکت ــغ ب ــه مســاحت بال ــت فرســوده حاشــیه ای ب -باف

هــای فوق الذکــر
ــدود ۱۳۴۱  ــال ۱۳۸۴( در ح ــاور )س ــایی مش ــگام شناس ــه هن ــه ب ــهر ارومی ــوع ش در مجم
ــه  ــه ۱۳۸۵/۲/۱۳ ب ــه مورخ ــار از آن ب ــه ۴۱۷ هکت ــته اســت ک ــوده داش ــت فرس ــار باف هکت

ــید. ــاده ۵ رس ــیون م ــب کمیس تصوی

سازمان بهسازی و نوسازی 
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    اهم فعالیت های سازمان 
-شناســایی محــدوده هــای قدیمــی و بافــت هــای بــا ارزش تاریخــی و عناصــر مهــم فرهنگــی، 
مذهبــی،  خدماتــی، تجــاری و مســکونی و ارائــه طرحهــای مناســب در راســتای بهینــه ســازی 

ــه هــای مذکور. محل
-اســتفاده بهینــه از اراضــی مرغــوب شــهری کــه در اثــر عــدم برنامــه ریــزی بصــورت متروکــه 

و بالاســتفاده مانــده اســت.
-سرمایه گذاری و مشارکت در بانک ها و موسسات سرمایه گذاری در امور مربوطه.

-احداث پروژه های عمرانی در سطح شهر و اجرای طرح های مصوب شهرداری.
    اهم پروژه ها و فعالیت های سازمان در بافت فرسوده مصوب

-مرمت ساختمان شورای شهر
-مجتمع تجاری و رستوران مدنی )فانوس شهر ۱(

-طراحی مجتمع مسکونی خدماتی نارون
-طرح مسیرگشایی خیابان های عطایی و سرداران 

-طراحی مرکز محله یوردشاهی
-طراحی شهری خیابان امام )ره(

-طرح سامان دهی بافت اطراف حمام اتحادیه
-طراحی مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی عطایی
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-ظرفیت سنجی و راه اندازی دفاتر نوسازی محله
ــاي  ــه ه ــرد برنام ــهرداري، رویک ــاي ش ــي و درآمده ــع دولت ــت مناب ــه محدودی ــه ب ــا توج ب
ــرک  ــال مح ــن ح ــود آور و در عی ــدزا و س ــاي درآم ــروژه ه ــف پ ــمت تعری ــه س ــازمان ب س
توســعه بافــت هــاي قدیمــي و توســعه نیافتــه شــهري ســوق یافتــه اســت کــه از میــان آنهــا 

ــر اشــاره کــرد. ــه مــوارد زی ــوان ب مــی ت
-مجتمع تجاری و رستوران مدنی ۲ )فانوس شهر ۱(

-مجتمع تجاری رستوران ومهمانسرای بهداری )فانوس شهر۲(
-مجتمع تجاری و پزشکی البرز )بلوک یک() فانوس شهر ۳( 

-مجتمع تجاری فدک )فانوس شهر ۴(
-مجتمع تجاری و اداری سرو ) فانوس شهر ۵( 

    مجتـمع تجـاری و رستـوران مـدنی )فانوس شهر 1(   
مشخصات پروژه: 

موقعیت و آدرس : ارومیه،بلوار مدنی ۲
مساحت عرصه :  ۸۰۷  متر مربع
مساحت اعیان : ۱،۸۰۰مترمربع

استفاده وضع موجود: تجاری و رستوران 
پیشرفت فیزیکی : ۹۷ درصد

توضیحات پروژه: 
ــا هــدف ایجــاد تحــول و پویایــی در بافــت فرســوده مرکــزی شــهر ارومیــه  ــروژه حاضــر ب پ
ــا  ــار شــهرداری ب ــالک تحــت اختی ــه از ام ــز اســتفاده بهین ــی حاصــل از آن و نی و درآمدزای
اجــرای امانــی ســازمان بهســازی و نوســازی شــهر ارومیــه در دو طبقــه )همکــف و زیرزمیــن( 
مشــتمل بــر ۱۲ بــاب تجــاری احــداث و قســمتی از آن مــورد بهــره بــرداری نیــز قــرار گرفتــه 

اســت .
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    مجتمع تجاری رستوران ومهمانسرای بهداری )فانوس شهر2(
مشخصات پروژه: 

موقعیت و آدرس : ارومیه،بلوار بهداری، جنب آتش نشانی
مساحت عرصه : ۱،۹۷۰  متر مربع تفکیکی از مساحت کل ۴،۰۴۷ مترمربع

مساحت اعیان : ۱،۷۰۰مترمربع )بلوک های ۱ تا ۴(
استفاده وضع موجود: تجاری ، رستوران و مهمانسرا

پیشرفت فیزیکی : ۵۰ درصد
توضیحات پروژه: 

پــروژه حاضــر بــا هــدف ایجــاد تحــول و پویایــی در بافــت بــا ارزش شــهر ارومیــه و درآمدزایــی 
حاصــل از آن و نیــز اســتفاده بهینــه از امــالک تحــت اختیــار شــهرداری، بــا اجــرای امانــی 
ســازمان بهســازی و نوســازی شــهر ارومیــه در چهــار بلــوک و ســه طبقــه )همکــف و نیــم 
ــر مغــازه هــای تجــاری  و واحــد هــای مهمانســرا در  طبقــه تجــاری، اول و دوم( مشــتمل ب

حــال ســاخت مــی باشــد .
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    مجتمع تجاری و پزشکی البرز )بلوک یک() فانوس شهر 3(
مشخصات پروژه: 

موقعیت و آدرس : ارومیه، بلوار البرز ، نبش خیابان شهید ذلفی
مساحت عرصه : ۲۲۳ متر مربع
مساحت اعیان : ۱،۹۰۰مترمربع

استفاده وضع موجود: تجاری و پزشکی
پیشرفت فیزیکی : ۳۵ درصد

توضیحات پروژه: 
ــه در مســیر  ــهر ک ــا ارزش ش ــت ب ــی در باف ــاد تحــول و پویای ــدف ایج ــا ه ــروژه حاضــر ب پ
اتصــال بــه منطقــه تجــاری و توریســتی شــرق ارومیــه )دره شــهدا( قــرار گرفتــه و درآمدزایــی 
ــازمان  ــی س ــا اجــرای امان ــار، ب ــالک تحــت اختی ــه از ام ــز اســتفاده بهین حاصــل از آن و نی
بهســازی و نوســازی شــهر ارومیــه در هفــت طبقــه )زیرزمیــن و همکــف تجــاری و داروخانــه 
ــکی  ــای پزش ــاری و واحده ــای تج ــازه ه ــر مغ ــتمل ب ــک( مش ــب پزش ــم مط ــا پنج ، اول ت

ســاخته شــده اســت.
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     مجتمع تجاری فدک )فانوس شهر 4(
مشخصات پروژه: 

موقعیت و آدرس : ارومیه، بلوار شهید بهشتی،جنب کنارگذر شرقی
مساحت عرصه : ۲،۰۳۶ متر مربع

مساحت اعیان : ۱،۸۷۰مترمربع
استفاده وضع موجود: تجاری

پیشرفت فیزیکی : بلوک های A.B.C.D     ۹۵ درصد
توضیحات پروژه: 

ــه در مســیر  ــهر ک ــا ارزش ش ــت ب ــی در باف ــاد تحــول و پویای ــدف ایج ــا ه ــروژه حاضــر ب پ
اتصــال بــه منطقــه تجــاری و توریســتی جــاده بنــد قــرار گرفتــه و درآمدزایــی حاصــل از آن و 
نیــز اســتفاده بهینــه از امــالک تحــت اختیــار، بــا اجــرای امانــی ســازمان بهســازی و نوســازی 
ــات رســان احــداث  ــه تجــاری هــای خدم ــب مجموع ــه و در قال ــک طبق ــه در ی شــهر ارومی

گردیــده انــد .
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    مجتمع تجاری و اداری سرو ) فانوس شهر 5(
مشخصات پروژه: 

موقعیت و آدرس : ارومیه،میدان آزادی، کیلومتر یک جاده سرو
مساحت عرصه : ۲۸۳ متر مربع
مساحت اعیان : ۷۲۳ مترمربع

استفاده وضع موجود: تجاری و اداری
پیشرفت فیزیکی : ۹۵ درصد

توضیحات پروژه: 
پــروژه حاضــر بــا هــدف ایجــاد تحــول و پویایــی در بافــت بــا ارزش شــهر ارومیــه و در مســیر 
ــی و درآمدزایــی حاصــل از آن و نیــز اســتفاده بهینــه از  ــه بازارهــای جهان تجــاری اتصــال ب
امــالک تحــت اختیــار، بــا اجــرای امانــی ســازمان بهســازی و نوســازی شــهر ارومیــه در ســه 
ــاب تجــاری و واحدهــای  ــر ۴ ب ــه )زیرزمیــن و همکــف تجــاری، اول اداری( مشــتمل ب طبق

اداری ســاخته شــده اســت.

313



314



ی 91 تا 95 )ارقام به ریال(
ی سالها

نمودارمقایسه هزینه کرد پروژه ها ط

۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

پروژه ۱۵ خرداد

پروژه فدک

پروژه سرو 

پروژه بهداری

پروژه البرز

پروژه نقش سرزمین
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