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طراحی و اجرای 39 پروژه احداث 
ساختمان های عمومی و دولتی 

مدیر فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر طراحی 
و اجرای 39  پروژه ساخت ســاختمان های عمومی و دولتی در گســتره شهرهای استان در 

دست اجراست.
قاسم طالب زاده در گفت و گو با جام جم آذربایجان غربی زیربنای این پروژه ها را حدود 50 هزار مترمربع 
خواند و افزود: برای طراحی و ســاخت این پروژه ها حدود 100 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شــده است.

وی با بیان اینکه مدیریت فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی استان 16 پروژه در دست مطالعه و 23 
پروژه در دســت اجرا دارد، گفت: مجتمع های اداری وزینه سردشــت با زیربنای یک هزار مترمربع، مجتمع 

فرهنگی و هنری مهاباد با ســه هزار و 500متر مربع، ندامتگاه 500 نفری ...

پیشرفت 96 درصدی 
طرح مسکن مهر 
آذربایجان غربی
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آذربایجان غربی

پروژه های افتتاح  و کلنگ زنی شده در هفته دولت سال 98

  10 کیلومتــر پــروژه بزرگراهــی و راه اصلــی، 
14 کیلومتــر راه روســتایی، افتتــاح پروژه هــای 
بازآفرینــی شــهری و مســکن و احــداث خانه محله 
بــه مســاحت 525 مترمربــع در شهرســتان بوکان 
در مجمــوع بــه ارزش 280میلیارد ریــال از جمله 

طرح های افتتاحی در هفته دولت بود.
 مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با بیان 
اینکــه در ایــام هفتــه دولت دســتاوردهای دولت 
تدبیــر و امید و بازنگــری در عملکرد و فعالیت های 
دستگاه های اجرایی بیش از پیش در افکار عمومی 
جلوه می یابــد و مطمئنا انعکاس خدمات ارزشــمند 
دولتمردان در  ارتقای نشاط اجتماعی و امیدآفرینی 
تاثیرگذار خواهد بود، گفت: در شرایط کنونی ایران 
اســامی و علی رغم محدودیت های مالی، اداره کل 
راه و شهرســازی آذربایجان غربی بــا برنامه ریزی، 
تاش بی وقفه و مدیریت جهادی توانســت چندین 
طرح در راســتای گرامیداشــت  هفته دولت  تقدیم 
مردم شــجاع، سختکوش  و والیت مدار استان کند.
 ابراهیــم مبارک قدم با بیان اینکه دســتیابی به 
اهداف و برنامه های توسعه  را در برنامه ریزی های 
کاری پررنــگ دیده ایم، گفــت: بهره برداری از 10 
کیلومتر پروژه بزرگراهی و  راه اصلی، 14 کیلومتر 

راه روســتایی، افتتاح پروژه های بازآفرینی شهری 
و مســکن و احــداث خانــه محله به مســاحت 525 
مترمربع در شهرســتان بوکان از جمله طرح هاست.

 وی ادامــه داد: همچنین عملیات اجرایی احداث 
ساختمان کتابخانه دهخدا میاندوآب، طرح ساختمان 
واکنــش ســریع ســتادی ارومیــه و نیز بهســازی و 
آســفالت محور روســتایی به طــول 10 کیلومتر  در 

این ایام آغاز شد.
مبارک قدم خاطر نشــان کــرد: همچنین یک هزار 
واحــد مســکونی مهر در اســتان در آینــده نزدیک 
بــا حضور مقامات کشــوری به بهره بــرداری خواهد 

رسید.
 رئیس شــورای حمل و نقــل آذربایجان غربی در 
خصوص دیگر اقدامات اداره کل راه و شهرســازی، 
وجود پنج پایانه مرزی و نقش برجســته در ترانزیت 
بین المللی کاال و مسافر را از ویژگی های قابل توجه 
اســتان عنــوان کرد که ضرورت  استانداردســازی 

شــبکه حمل و نقل منطقه را دوچندان کرده است.
 مبارک قدم با تاکید براینکه توسعه زیرساخت های 
حمل و نقل الزمه آبادانی و دسترســی روســتاییان 
به امکانات و خدمات زیربنایی اســت، یادآور شــد:  
بهسازی و آســفالت راه های روستایی در شکوفایی 
اقتصــاد کشــاورزی اســتان نقــش پررنگــی ایفــا 

می کند.
 مدیــرکل راه و شهرســازی آذربایجــان غربــی 
درباره آخرین وضعیت پروژه ملی ســاخت آزادراه 
ارومیه- تبریز تصریح کرد: پروژه ســاخت آزادراه 
ارومیــه- تبریــز به طــول 150 کیلومتر اســت که 
36 کیلومتــر از آن در حــوزه آذربایجان غربی قرار 
گرفتــه و در حال حاضر این پــروژه در 6 قطعه اجرا 

می شود.
 مبــارک قدم با تاکید بر اینکه  به تعهدات خود در 
قبال تغییر کاربری اراضی پادگان لشگر 64 متعهد 
هســتیم و می خواهیم ســهمی در مدرن سازی شهر 
ارومیه داشــته باشــیم، یاد آور شــد که عزم جدی 
برای اصاح بافت میانی شــهر ارومیه شــکل گرفته 

است.

عملکرد اداره کل راه و شهرسازی 
آذربایجان غربی

ویژه نامه اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی

آذربایجان غربی، پیشتاز در بازشماری منابع 
سازمان ملی زمین

 سایت تاریخی، فرهنگی و مسکونی در 
پادگان لشکر 64 ایجاد می شود
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باز آفرینی شهری در واقع یکی از نمود های توسعه 
پایــدار اســت و  در تعریف آن باید گفــت باز آفریني 
شــهري پایدار یک رویکرد شــهري همه جانبه و چند 
ســو نگر براي ارتقای کیفیت زندگي شــهري اســت و 
ســه مولفه اصلي آن همان سه مولفه اصلي پایداري 

یعنی محیط زیســت، اجتماع و اقتصاد است.
در واقــع بافت هایي که دچار فقر شــهري،  هویتي 
و ناپایــداري هســتند، باید این ســه خصیصه  اصلی 
پایــداری را ایجاد کرد تا در ارتقــای کیفیت زندگي و 

مانــدگاري این مناطق توفیق پیدا کرد.
متاســفانه آذربایجان غربی به دلیل مشــکاتی که 
در دهه 60 داشت و جنگ تحمیلی، خرابی های بسیار 
دید که ســبب شد بحث شهرسازی و بهبود بافت های 

فرســوده با تاخیر در استان انجام شود.
بــا توجــه به اینکه  ســه هــزار و 67 هکتــار بافت 
فرســوده در اســتان شناسایی شده که 11 درصد از 
مساحت شــهری استان را در برمی گیرد و این میزان 
برابر  4.2 درصد کل بافت های فرســوده کل کشــور 

است.
همچنیــن 417 هکتــار از کل مســاحت بافت های 
فرســوده اســتان در شــهر ارومیه واقع است یعنی 

13.6 درصــد از کل بافت فرســوده اســتان در این 
شهر قرار دارد.

خوشــبختانه با آغاز دولت تدبیر و امید و نگاه ویژه 
مقام عالی وزارت به مبحث بازآفرینی شــهری حرکت 
بزرگی در این عرصه آغاز شــده و در حال حاضر 473 
پروژه بازآفرینی شهری در 25 سکونتگاه غیررسمی 
آذربایجــان غربــی در دســت اجراســت. همچنیــن 
ســاماندهی مناطــق حاشیه نشــین برنامه هایــی از 
قبیــل احــداث مدرســه، آســفالت، احداث ســالن 
ورزشــی، کتابخانــه و تهیــه طرح هــای بازآفرینی در 
قالب 30 برنامه در راســتای ارتقای کیفیت زندگی و 
توانمندسازی ساکنان این مناطق در دست اجراست.
در ایــن راســتا می تــوان به آماده ســازی مقدمات 
راه انــدازی خانــه محلــه ارومیه، خــوی، میاندوآب و 
بــوکان و مقدمــات مرکز درمانی ارومیه و کف  ســازی 
گــذر نظام الســلطنه ارومیــه و مقدمات خریــد بنای 
تاریخی خانه حدیدی ارومیه، پیشــرفت 85 درصدی 
مدرســه 12 کاســه وکیل آباد ارومیــه و اتمام طرح 
مطالعاتی ارتقای سرمایه اجتماعی در محله وکیل آباد 

ارومیه اشاره کرد.
نباید فراموش کرد که مشــارکت همه جانبه مردم 
در اجــرای پروژه هــای بازآفرینــی شــهری یک اصل 

برجسته است.
ابراهیــم مبــارک قدم، مدیرکل راه و شهرســازی 
آذربایجان غربی

ضرورت مشارکت همه جانبه 
در بازآفرینی شهری
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مدیر توسعه منابع اداره کل راه و شهرسازی 
مهدی اســدی در گفت و گو بــا خبرنگار جام 
جم آذربایجان غربی به رعایت اصل شایســته 
ســاالری در اســتفاده از منابع انسانی در این 
اداره کل اشــاره کرد و افزود: مســیر پیشبرد 
اهداف ســازمانی با بهره گیــری از نیروهای 

توانمند و متخصص هموار می شود. 
وی از راه انــدازی میز خدمت با هدف روان 
ســازی خدمات اداری و تکریــم ارباب رجوع 
در اداره کل راه و شهرســازی اســتان در سال 
9۷ خبــر داد و گفت: میز خدمت در راســتای 
تحقق شهروندی و تکریم ارباب رجوع در این 
اداره کل بــا اهدافی همچون خدمت رســانی 
بهینه، اصالح فرایندها و نیز حذف فرایندهای 
غیرضروری و زائد در ورودی ساختمان شماره 

یــک اداره کل راه وشهرســازی آذربایجان 
غربی راه اندازی شد. 

وی با بیــان اینکه افزایش ســرعت ارائه 
خدمات، افزایش ســطح دسترسی به خدمات 
مرتبط با ارباب رجوع و نیز دسترســی آسان به 
خدمات در اولویت برنامه ریزی های این حوزه 
قرار دارد، خاطرنشــان کرد: پاســخگویی به 
درخواســت ها و نیاز های مراجعان در کمترین 
زمان، خدمات رســانی مطلوب و با کیفیت و در 
نهایت افزایش رضایت عمومی در راس کارها 

و اقدامات این اداره کل قرار گرفته است.
این مقام مســئول به اهمیت جایگاه حقوق 
شــهروندی در فرایندهای اداری تاکید کرد و 
ادامه داد: باید با برنامه ریزی و همت مضاعف و 
نیز اطالع رسانی روان مفاد حقوق شهروندی، 

عرصــه تحقیق و رعایت ایــن اصل را فراهم 
کنیم. 

اسدی پاسخگویی به شــکایت در سامانه 
سامد، رسیدگی به شــکایت سازمان بازرسی 
کل کشــور، جوابگویی به درخواســت های 
مردمــی در ســامانه شــهراه را از مهم ترین 

فعالیت های این مدیریت برشمرد. 
مدیر توســعه منابع اداره راه و شهرســازی 
آذربایجــان غربــی با اعالم اینکــه عملکرد 
مدیریت هــا و ادارات ســتادی بــر اســاس 
شــاخص های عمومی و اختصاصی به شکل 
مســتمر ارزیابی می شــود، افزود: دوره های 
آموزشــی برای مدیــران و کارکنان این اداره 
کل بــه صــورت منظم و بر اســاس نیازهای 

سازمانی برگزار می شود.

مدیر توسعه منابع اداره کل راه و شهرسازی مطرح کرد؛

 توجه به شایسته ساالری در بهره گیری از منابع انسانی 

سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه 
و شهرســازی آذربایجان غربی گفت: پروژه های مسکن مهر 
در شــهرهایی با جمعیت زیر 25 هزار نفر استان و همچنین در 
شــهرهای خوی، نقده، شاهین دژ، بوکان، اشنویه، پیرانشهر، 

میاندوآب، سلماس و تکاب به پایان رسیده است.
وی همچنین به پروژه های مســکن مهر ارومیه، مهاباد و 
سردشت اشــاره کرد و گفت: طرح مسکن مهر در این شهرها 

نیز تا پایان ســال تکمیل و تحویل متقاضیان می شود.
تقــی دخت تصریح کرد: طرح مســکن مهر در آذربایجان 
غربی با هدف ساخت ۴0 هزار و ۸۷1 واحد در شهرهای باالی 
25 هزارنفــر جمعیت و 11 هزار و 3۷ واحد در شــهرهای زیر 
25 هزارنفر جمعیت آغاز شــد که در حال حاضر این طرح 96 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 
سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه 
و شهرســازی استان خاطرنشــان کرد: از مجموع پروژه های 
مســکن مهر در استان ۴2 هزار و ۸۸9 واحد افتتاح شده است.

تقی دخت با اعالم اینکه 12 هزار و 59 میلیارد ریال توسط 
بانکهای عامل تســهیالت یارانه ای برای طرح مسکن مهر 
اســتان پرداخت شده است، ادامه داد: همچنین برای 39 هزار 

و 2۸2 واحد دفترچه اقساط صادر شده است.
این مقام مســئول در خصوص آخریــن وضعیت خدمات 
روبنایــی مســاکن مهر تصریح کــرد: 11 باب مدرســه در 
سایت های مسکن مهر از محل اعتبارات سازمان ملی زمین و 

مسکن و همچنین اعتبارات استانی احداث شده است.
تقــی دخت ادامه داد: ۷ باب مســجد نیز در ســایت های 
مســکن مهر و یک باب مرکز بهداشــتی و درمانی در سایت 

گلمان شهر ارومیه احداث شده است.
وی خاطرنشــان کرد: مقرر شده اســت دو باب ساختمان 
کالنتری در ســایت های مســکن مهر گلمان و گلشــهر با 

همکاری نیروی انتظامی احداث شود.
سرپرســت معاونت بازآفرینی شــهری و مسکن اداره کل 
راه و شهرســازی آذربایجان غربی به آخرین وضعیت خدمات 
زیربنایی و آماده ســازی سایت های مساکن مهر اشاره کرد و 
گفت: مشــکل عمده خدمات زیربنایی در سایت مسکن مهر 
شهرستانهای اشنویه، شــاهین دژ، ماکو، میاندوآب، تکاب و 
سردشــت عدم وجود شــبکه فاضالب بوده که نیازمند تامین 

اعتبار از سوی وزارت نیروست.
تفی دخــت گفت: اداره کل راه و شهرســازی آذربایجان 
غربی در راســتای کمک به تکمیل آماده ســازی و محوطه 
ســازی سایت های مسکن مهر نســبت به تحویل قیررایگان 
به شــرکت های تعاونی و شــهرداری ها اقدام کرده اســت و 
همچنیــن بالغ بر ۴00 میلیارد ریال نیــز در قالب یارانه های 
بخش مســکن به پروژه های مســکن مهــر تخصیص یافته 

است. 
تقی دخت  در ادامه به حوزه بازآفرینی شــهری پرداخت و 

افزود: 3۷ شهر از ۴2 شهر استان آذربایجان غربی در مساحتی 
بالغ بر 65۸۸/5 هکتار  معادل 22/9 درصد از مساحت شهری 
اســتان داری بافت ناکارآمد است که برای 10 شهر آن طرح 
مطالعاتی تهیه و  مورد تصویب کمیســیون ماده 5 قرار گرفته 

است.
وی اضافــه کرد: تعــداد محالت هدف اســتان در برنامه 
توسعه ششــم جهت برنامه ریزی و بازآفرینی ۴۸ محله است 
که برای ســال 9۷ و 9۸ مشــارکت بازآفرینی 1۷ محله در ۷ 
شهر در قالب تبصره 1۸ قانون بودجه، برنامه ریزی شده است 
و برنامــه بازآفرینی این محدوده هــا با نگاه محله محوری در 
حوزه تامین خدمات روبنایی و زیرزبنایی، نوســازی مسکن و 

فعالیتهای اجتماعی فرهنگی در حال پیگیری است. 
سرپرســت معاونت بازآفرینی شــهری و مسکن اداره کل 
راه و شهرســازی آذربایجان غربی تصریح کر: سال گذشته، 
۷ شــهر ارومیه، خوی، مهاباد، میاندوآب، بوکان، پیرانشهر و 
سردشــت  با 1۷ محله در برنامه بازآفرینــی قرار گرفتند و تا 

پایان سال گذشته 26 پروژه مختلف در راستای تامین خدمات 
روبنایــی و زیربنایی با تامین مبلغی معادل 233 میلیارد و 605 

میلیون ریال اجرا شده یا در حال اجراست.
تقی دخت خاطرنشــان کرد: بالغ بر ۸5 میلیارد ریال اعتبار 
برای20 پروژه از جمله احداث مدرســه، پایگاه سالمت، کف 
سازی و بدنه ســازی ، بهسازی معابر، توانمندی و ساماندهی 
محالت و مجموعه های ورزشــی و آموزشی با تشکیل کمیته 
راهبری ویژه اعتبارات تبصره 1۸ پرداخت شــده است که 11 

پروژه افتتاح و به بهره برداری رسیده است.
وی از اختصاص 6320 تن قیر رایگان جهت بهســازی و 
آسفالت معابر محالت هدف شهرهای استان خبر داد و گفت: 
کل ســهمیه آن جذب  شــده  و از ســهمیه های جذب نشده 
اســتانهای دیگر 250 تن قیر به این استان اختصاص یافته که  

منتظر کارسازی در سامانه توسط وزارت متبوع است.
سرپرســت معاونت بازآفرینی شــهری و مسکن اداره کل 
راه و شهرســازی آذربایجان غربی در تشریح اقدامات انجام 
شده در حوزه مسکن گفت: از سال 95 تا پایان سال  9۷  برای 
بیش از دو هزار واحد مسکونی پروانه ساختمانی در بافت های 
ناکارآمد صادر شده  و یک هزار و 500 باب از این واحدها جهت 
دریافت تســهیالت بافت ناکارآمد به بانکهای عامل معرفی 
شــده اند که 320 واحد عقد قرارداد شده و ۸6/۷ میلیارد ریال 

تسهیالت پرداخت شده است.
تقی دخت با بیان اینکه پنج هزار و ۷2۴ نفر در قالب سپرده 
به ارزش ۷06۴96 میلیارد ریال برای اســتفاده از تسهیالت 
صندوق پس انداز یکم در بانک مسکن اقدام به افتتاح حساب 
کرده اند، افزود: تسهیالت پرداختی از محل مسکن یکم برای 
خرید مســکن، مبلغ 109۷ میلیــارد ریال در قالب یک هزار و 
355 واحــد و برای احداث، 1۴3 میلیــارد ریال در قالب 21۷ 

واحد است.

پیشرفت 96 درصدی طرح مسکن مهر آذربایجان غربی

مدیــر فنــی و اجرایــی اداره کل راه و شهرســازی 
آذربایجان غربــی گفت: در حال حاضر طراحی و اجرای 
39  پروژه ســاخت ســاختمان های عمومی و دولتی در 

گستره شهرهای استان در دست اجراست.
قاســم طالب زاده در گفت و گو با جام جم آذربایجان 
غربــی زیربنای این پروژه هــا را حدود 50 هزار مترمربع 
خواند و افزود: برای طراحی و ساخت این پروژه ها حدود 

100 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شــده است.
وی بــا بیان اینکه مدیریت فنــی و اجرایی اداره کل 
راه و شهرســازی اســتان 16 پروژه در دســت مطالعه و 
23 پروژه در دســت اجرا دارد، گفت: مجتمع های اداری 
وزینه سردشــت با زیربنای یک هــزار مترمربع، مجتمع 
فرهنگی و هنری مهاباد با ســه هــزار و 500متر مربع، 
ندامتگاه 500 نفری ســلماس با ۷ هزار و 300 مترمربع، 

پایــگاه امداد جــاده ای واکنش ســریع ارومیه در 500 
مترمربع، کتابخانه عالمــه طباطبایی ارومیه با زیربنای 
۸50 مترمربــع و اردوگاه حرفــه آمــوزی و کاردرمانی 
زارعان خوی با ســه هزار مترمربع از شــاخص ترین این 

پروژه هاست.
طالب زاده اعالم کرد:  ســال گذشته مطالعات احداث 
1۴ ســاختمان امداد و نجــات در محورهای مواصالتی 
شهرستان های ارومیه، میاندوآب، خوی، نقده، سلماس 
و سردشــت به پایان رسیده و در صورت تخصیص اعتبار 

عملیات ساخت آنها آغاز می شود.
وی گفــت: همزمان بــا چهلمین ســالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی، بهــره برداری از خانــه محله خوی، 
مرکز جامع ســالمت قره ورن میاندوآب و سالن ورزشی 
شهرســتان بوکان آغاز و پروژه های مجتمع های اداری 

وزینه سردشت و ساختمان سالن تشریح پزشکی قانونی 
شهرســتان خوی و کتابخانه دهخدای میاندوآب کلنگ 

زنی شد.
طالــب زاده از تحویــل ۸ پروژه در ســال 9۷ و نیمه 
اول ســالجاری به دســتگاههای بهره بــردار خبر داد و 
خاطرنشــان کرد: شاخص ترین این پروژه ها بیمارستان 
220 تختخوابی شهرســتان خوی اســت کــه با حضور 
ریاســت جمهوری، وزیر بهداشــت و معاون وزیر راه و 
شهرسازی و مدیرعامل ســازمان مجری ساختمان ها و 

تاسیسات دولتی و عمومی افتتاح شد.
وی خاطرنشــان کرد: بیمارســتان 220 تختخوابی 
خــوی با زیربنــای بالغ بر 1۴ هــزار و ۷00 مترمربع در 
زمینی به مســاحت 30 هزار مترمربع با 50 میلیارد تومان 

اعتبار احداث شده است.

طراحی و اجرای 39 پروژه احداث ساختمان های عمومی و دولتی

رئیــس اداره روابط عمومــی اداره کل راه و 
شهرســازی آذربایجــان غربی گفت: از ســال 
گذشته تا کنون 139 مورد بیانیه راه و شهرسازی 

استان به رسانه ها ارسال شده است.
ناصــر ناصری قامــت در شــرح فعالیت ها و 
عملکرد اداره روابط عمومی اظهار کرد:  ۴۷6 خبر 
از حوزه های مختلف این اداره کل در رسانه های 

ملی و استانی منعکس شده است. 
وی با بیان اینکه اطالع رســانی از محورهای 
تخصصــی ارزیابی عملکــرد در روابط عمومی 
به شــمار می رود، ادامــه داد: چارچوب عملکرد 
روابط عمومی این اداره کل در ارتباطات رســانه 
ای و فعالیت های انتشــاراتی، تبلیغاتی، ســمعی 
و بصــری ، فرهنگی و ارزشــی و روابط عمومی 

الکترونیک تقسیم بندی شده است. 
وی همچنیــن از تهیــه و پخــش 2۴ مورد 
نماهنــگ عملکرد و فعالیت هــای اداره کل راه 
و شهرســازی اســتان خبر داد و گفت: گسترش 
روابط الکترونیکی به منظور ســهولت، ســرعت 
و فراگیــری در ارتباط با مخاطبــان در اولویت 

برنامه های کاری این حوزه قرار دارد. 
ناصــری قامت به حوزه انتشــارات و تبلیغات 
محیطــی اشــاره کــرد و افــزود: نزدیــک به 
۴00مترمربع بنر جهت گرامیداشت مناسبت های 
ملی و مذهبی و افتتاح پروژه ها تهیه و نصب شده 

است.
وی با تاکید بر اینکه پاســخگویی به رسانه ها 
و درخواســت های مردمی این حوزه در کمترین 
زمان انجام می شود، یادآور شد: انعکاس عملکرد 
و فعالیت های اداره کل راه و شهرســازی استان 
در مطبوعــات محلی جزو اقدامات بارز این اداره 
کل بوده که در راســتای حمایت از رســانه ها و 

مطبوعات استانی اجرا می شود.
رئیــس اداره روابط عمومــی اداره کل راه و 
شهرسازی اســتان با اعالم اینکه از شبکه های 
اجتماعی در جهــت بازتاب اهداف و برنامه های 
کاری حوزه راه و شهرســازی بهــره گرفته ایم، 
ادامه داد: افکارســنجی و گــردآوری نظرات و 
پیشنهادات مردمی برای پیشبرد مطلوبتر اهداف 
ســازمانی در شــاکله برنامه هــای کاری روابط 

عمومی قرار دارد.
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احداث راه های ایمن، اثربخش در بهبود شاخص های توسعه
معــاون مهندســی و ســاخت راه هــای اداره کل راه و 
شهرســازی آذربایجان غربی تاکید کرد: با توجه به وجود5 
پایانــه مرزی و قــرار گرفتن 30 درصــد از کریدور غرب 
کشــور در اســتان، ضروری است توســعه راههای استان 

بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
میرعبداله حســینی در گفت و گــو با جام جم آذربایجان 
غربی با اشاره به اینکه معاونت مهندسی وساخت راه های 
اداره کل راه و شهرســازی آذربایجان غربی در ســه حوزه 
مطالعات مسیر، راه های روستایی و راه های اصلی فعالیت 
دارد، اظهار کرد: هفت هزار و 950 کیلومتر راه روستایی 
در استان وجود دارد که از این میزان 4030 کیلومتر راه 
آســفالته1274کیلومتر راه شوسه و 2646 کیلومتر راه 

خاکی است.
وی بــا بیان اینکه یک هــزار و 852 کیلومتر از راه های 
اســتان فرعی اســت، افزود: دو هزار و 800 کیلومتر از 
راههــای اســتان، راه اصلی اســت که از ایــن میزان 40 
کیلومتــر آزادراه، 353 کیلومتر بزرگراه و 555 کیلومتر 

راه اصلی است.
معــاون مهندســی و ســاخت راه هــای اداره کل راه و 
شهرســازی آذربایجان غربی به عملکــرد این مدیریت در 
بخــش مطالعات مســیر پرداخت و گفت: امســال مطالعات 
107 پروژه به طول 652 کیلومتر راه روستایی با اعتباری 

بالغ بر 293 میلیون تومان انجام شــده است.
وی گفــت: همچنیــن امســال مطالعــات 12 محور اصلی 
شــامل 360 کیلومتر با اعتبــار 208 میلیون تومان انجام 
شــده است.حســینی خاطرنشــان کــرد: انجــام مطالعات 
مســیر 12 مورد شامل 108 کیلومتر راه اصلی، 6 پل و 4 
تقاطع غیرهمسطح مصوب شده است و مطالعات85 مورد 

راه های روســتایی و 6مورد در راههــای اصلی با اعتبار 2 
میلیارد و 645 میلیون تومان پایان یافته و پیمان ســپاری 

شده است.
حســینی رویکــرد وزارت  راه و شهرســازی را افزایش 
برخــورداری راههــای روســتایی بویــژه در مناطــق کمتر 
توسعه یافته و ارتقای درجه راههای اصلی با محوریت طرح 
هندسی اســتاندارد، حذف نقاط حادثه خیز و دستیابی به 
جــاده ایمــن اعام کرد و افزود: با توجه بــه وجود 6 پایانه 
مرزی و قرار گرفتن 30 درصد از کریدور غرب کشــور در 
اســتان، می طلبد تا ســاخت و توسعه راه های استان بیش 

از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافــه کــرد: رتبــه آذربایجان غربــی در بخش راه 
روســتایی 29 است که برای ارتقای این رتبه، ساماندهی 
و اتمام پروژه های فعال در این بخش در اولویت کار قرار 
گرفته اســت.مدیر ســاخت و توســعه راه هــای اداره کل 
راه و شهرســازی آذربایجــان غربی رتبه اســتان در بخش 
راه های اصلی را 14 اعام کرد و گفت: قرار گرفتن حدود 
400 کیلومتر از کریدور غرب کشور در استان آذربایجان 
غربی باعث توســعه و ارتقای درجه راه های اســتان شده 
اســت به طوری که بخشی از این مسیر زیر ترافیک رفته، 
قســمتی در دســت مطالعه و بخشــی نیز در دست ساخت 
است و امیدواریم با جذب اعتبارات الزم، این کریدور در 
بازه زمانی 5 ســاله به اتمام برسد تا ضمن رونق اقتصادی 
در منطقه، رتبه اســتان در بخش راه های اصلی ارتقا یابد.

مدیر ساخت و توســعه راه های اداره کل راه و شهرسازی 
آذربایجان غربی گفت: امســال در حوزه راه های اصلی 45 
کیلومتر احداث و در بخش راه های روســتایی 50 کیلومتر 

آسفالت شده است.

وی در ادامــه تصریــح کرد: با توجه به اینکه بیشــترین 
آمار تصادفات مربوط به 10 کیلومتری ورودی شهرهاست 
رویکــرد راه و شهرســازی آذربایجــان غربی ســاماندهی 
ورودی شهرهاســت تــا این تلفات به حداقل برســد و در 
این راســتا ورودی شهرهای شاهین دژ، پیرانشهر، مهاباد 
و میاندوآب  در دست اجراست و ورودی سایر شهرها نیز 
بر اســاس طرح جامع توسعه راه های استان اجرا می شود.
حسینی از 48 پروژه در دست احداث در راه های اصلی 
خبــر داد و گفت: ایــن پروژه ها شــامل 369 کیلومتر راه 
اصلــی، 140 کیلومتر بزرگــراه، 207 کیلومتر راه اصلی 
و 22 کیلومتــر راه فرعی اســت که بــه مبلغ 290 میلیارد 

تومان پیمان سپاری شده است. 
وی گفــت: برای ســاخت 70 کیلومتــر راه اصلی و 150 
کیلومتر راه روســتایی در ســال آینده برنامه ریزی شده 
اســت که امیدواریم با تخصیص بموقع اعتبارات شــاهد 

تحقق 100 درصدی آن باشیم.

آذربایجان غربی،  پیشتاز در بازشماری منابع 
سازمان ملی زمین

مدیــر امــاک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی 
اســتان با بیان اینکه آذربایجان غربی جزو استان های 
پیشــتاز در اجرای طرح بازشماری منابع سازمان ملی 
زمین اســت، گفت: از سال 95 تا کنون، بیش از 25 هزار 

پرونده بازشماری شده است.
محمدعلی پورعلی در گفت و گو با جام جم آذربایجان 
غربــی به تشــریح عملکرد این مدیریت در ســه بخش 
حقوقی، واگذاری زمین به اماک و شناســایی اراضی، 
بانک زمین و حفاظت از اراضی پرداخت و افزود: بخش 
حفاظت از اراضی از ســال 95 به یــگان حفاظت تغییر 
یافته و در حال حاضر با 32 نیرو در راســتای صیانت 

از بیت المال فعالیت می کند.
وی با اشــاره بــه عملکرد بخش واگــذاری گفت: در 
بخش مسکونی، زمین مورد نیاز برای ساخت 40 هزار 

واحد مسکونی در استان تامین شده است. 
پورعلی در ادامه اظهار کرد: در برنامه سال 97 مقرر 
شــده بود 6 هکتار در داخل محدوده شــهرها تحصیل 
اراضی شــود که خوشــبختانه بیــش از 9 هزار هکتار 

زمین تحصیل شد.
این مقام مســئول ادامه داد: همچنین  ســال گذشته با 
تحقق 100 درصــدی برنامه اجرایی، موفق به تحصیل 

150 هکتار از اراضی در داخل حریم شــهرها شدیم.
وی با اشــاره به اقدام سازمان ملی زمین در راستای 

رفــع ابهــام پرونده ها و احصاء زمین هــای مربوط به 
اراضی دولتی اظهار کرد: در همین راســتا از ســال 95 
اجــرای پروژه بازشــماری منابع ســازمان یا پرونده 
خوانی آغاز شــده اســت و تا پایان سال 97 بیش از 25 

هزار پرونده بازشماری شده است.
 پورعلــی بــا بیــان اینکــه آذربایجــان غربی جزو 
اســتانهای پیشــتاز در اجرای طرح بازشماری منابع 
ســازمان ملی است، گفت: امســال نیز 10 هزار فقره از 
پرونده ها بازشــماری می شــود.مدیراماک و حقوقی 
اداره کل راه و شهرســازی اســتان آذربایجان غربی 
با اشــاره به وجــود دوهزار پرونده رفــع تصرفی در 
اســتان، گفت: سال گذشته 40 پرونده باید رفع تصرف 
می شــد که با 150 درصد تحقق بیش از 65 پرونده رفع 

تصرف شده است.
وی در ادامــه افــزود: 40 واحد مســکونی اداره کل 
راه و شهرســازی اســتان در تصــرف اشــخاص و 
سازمان هاســت که سال گذشته 22 باب از این واحدها 
رفع تصرف شــده اســت و تا پایان ســال جاری همه 

واحدها رفع تصرف می شود.
پورعلی گفت: سال گذشته همچنین برای رفع تصرف 
62 قطعه زمین در دادگاه تکمیل پرونده شــد و برای 25 

پرونده رای بر له یا علیه اداره کل صادر شــده است.
مدیرامــاک و حقوقــی اداره کل راه و شهرســازی 
اســتان آذربایجان غربی گفت: سال گذشته 226 قطعه 
زمین در راســتای تامین مسکن اقشار ویژه، 31 قطعه 
زمین با کاربری مسکونی، 15 هکتار با کاربری خدماتی 
و 9 هزار مترمربع بابت پرداخت نصاب مالکانه واگذار 

شده است.
وی افــزود: بیش از 20 هزار هکتار از اراضی دولتی 
داخل محدوده شــهری شناسایی شــده و تحویل یگان 

حفاظت از اراضی شده است.
پورعلــی در پایان گفت: خرید و فروش زمین نیازمند 
اســتعام از مدیریــت حقوقی و امــاک اداره کل راه و 
شهرســازی استان و کمیســیون ماده 12 قانون زمین 
شــهری اســت که حکم اعضای این کمیســیون توسط 
وزیــر راه و شهرســازی صادر می گــردد و اعضای 
کمیســیون بر اساس اسناد و مدارک و کنترل نقشه ها و 
عکس های هوایی و بازدید میدانی نسبت به صدور رای 

مبنــی بر موات بودن و همچنین زراعی اقدام می کنند.

سایت تاریخی، فرهنگی و مسکونی در پادگان 
لشکر 64 ارومیه ایجاد می شود

سرپرســت مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی 
آذربایجــان غربی به طرح طراحی شــهری اراضی پادگان لشــکر 6۴ 
ارومیه اشــاره کرد و گفت: تالش می کنیم ســایت تاریخی، فرهنگی و 
مســکونی در محوطه لشکر 6۴ ارومیه ایجاد شده و بخشی از مسائل و 

مشکالت بافت مرکزی شهر را حل کند.
قــادر احمدی در گفت و گو با  جام جم آذربایجان غربی با اشــاره به 
چارت جدید مدیریت شهرســازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی 
آذربایجــان غربی گفــت: این مدیریت بر اســاس آخریــن تغییرات 
ســاختاری در قالب اداره طرح های توســعه شــهری و معماری، اداره 
نظارت بر طرح های توســعه و عمران شهری، دبیرخانه کمیسیون های 
تخصصی مســکن و شهرسازی و اداره توســعه مهندسی و نظارت بر 
مقــررات ملی و کیفیت ســاختمان، برنامه هــا و ماموریت های خود را 

پیش می برد.
وی مدیریت شهرســازی و معماری را دیدبان توسعه شهری خواند 
و افزود: تهیه طرح های توســعه برای شــهرهای بــاالی 50 هزار نفر 
جمعیت در اســتان و نظارت بر اجرای طرح ها از ســوی شهرداری ها از 

جمله اقدامات این مدیریت است.
احمدی در ادامه به فعالیت های ســال 9۷ اشــاره کرد و گفت: طرح 
جامع توســعه و عمران چهار شــهر سردشت، سلماس،  قره ضیاء الدین 
و شــاهین دژ در دست تهیه اســت و در حال حاضر ۷5 درصد پیشرفت 
مطالعاتی دارد و تا انتهای ســال 9۸ نهایی شده و برای تصویب ارسال 

می شود.
وی از جمــع بندی طــرح تفصیلی یکپارچه شــهر ارومیه خبر داد و 
افــزود: طرح تفصیلی ارومیه بعد از ۷ ســال که از شــروع مطالعات آن 
می گذرد در تیر ســال جاری به تصویب نهایی کمیســیون ماده 5 رسید 
در همیــن مورد طــرح تفصیلی خوی در دو منطقه انجام می شــود که 

یک مرحله از آن به تصویب رســیده و منطقه 2 در حال مطالعه است.
سرپرســت مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی 
آذربایجــان غربی به طرح طراحی شــهری اراضی پادگان لشــکر 6۴ 
ارومیه اشــاره و خاطرنشان کرد: تالش می شود با حفظ نیمی از اراضی 
به عنوان فضای باز شــهری و فضای سبز، حفظ ابنیه  تاریخی و احداث 
فضاهای مســکونی با طراحی شهری فاخر، سایت تاریخی، فرهنگی و 
مســکونی در محوطه لشــکر 6۴ ارومیه ایجاد شده و برخی از مسائل و 

مشکالت بافت مرکزی شهر را حل کند.
احمدی گفت: طرح چارچوب ســه بعدی و طراحی شــهری اراضی 
لشــکر به تصویب کمیســیون ماده 5 رسیده و برای طی مراحل قانونی 

به شــورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال شده است.
وی تصریح کــرد: عملیات اجرایی و عمرانی بر روی اراضی پادگان 
بعد از تایید مصوبه از ســوی شــورای عالی شهرسازی و معماری آغاز 
می شــود، مهمترین جنبــه از طراحی این اراضی احــداث یک میدان 

عمومی شــهری برای انجام مراسمات مذهبی و اجتماعی است.
وی از پــروژه ارتقای منطقه منفصل گلمان به شــهر جدید خبر داد 
و گفت: این طرح در شــورای برنامه ریزی و توســعه استان به تصویب 

رسیده و در حال انجام مراحل اداری است.
احمدی به طرح TOD یا توســعه شــهری مبتنــی بر حمل و نقل 
عمومی و ریلی اشاره کرد و گفت: در همین راستا مکان سنجی ایستگاه 
راه آهن داخل شهر ارومیه در اطراف ترمینال شهری ارومیه انجام شده 
و همچنین مســیر خط تراموای برقی از گلمان تا میدان والیت فقیه در 

دست مطالعه است.
سرپرســت مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی 
آذربایجان غربی مکان یابی اراضی مناســب برای توسعه شهرک های 
گردشگری100 مکاتبه با شــهرداری های ارومیه در خصوص ساخت 
و ســازهای غیرمجاز و تعیین تکلیــف  130طرح در کارگروه زیربنایی 
استان را از دیگر اقدامات انجام شده در سال 9۷  و 6ماهه 9۸ اعالم کرد.

وی تالش برای تهیه عکس هوایی به روز از شــهر ارومیه و تبدیل 
آن به نقشــه پایه طرح توســعه شهری و بازنگری در طرح اراضی شرق 
بــازار  در قالب طرح میدان امام خمینی)ره( ارومیه جهت تبدیل اراضی 
بــه فضای با ارزش عمومی و مکمل عملکرد بازار را از دیگر برنامه های 

در دست اقدام اعالم کرد. 
احمدی به موضوع معماری ایرانی- اســالمی اشــاره و اذعان کرد: 
یکی از دغدغه های کمیته سیما ومنظر مدیریت شهرسازی و معماری، 
سیاست گذاری و بررسی طرح های معماری ایرانی- اسالمی است و در 
همین راســتا الزامات الگوی ایرانی اسالمی به شهرداری ها ابالغ شده 
اســت و در تالش هستیم از طریق نظام مهندسی و وارد کردن الزمات 
در تهیه طرح های تفصیلی شــهرها در 10 سال آینده شاهد گرایش به 

الگوهای معماری بومی – ایرانی با رعایت چارچوب اســالمی باشیم.
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