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1398/11/5ستاد ملی بازآفرینی شهري پایدار مورخ 

معرفی استان کردستان و وضعیت بافت هاي ناکارآمد شهري

برنامه ابالغی مطابق برنامه ششم توسعه کشور 

ان  اهداف و چشم اندازهاي تدوین شده برنامه بازآفرینی شهري در است

گزارش تولید مسکن و برنامه تدوین شده استان

پیشنهادات و راهکارها
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ررتبه در کشوکشوراستانشاخص

1,603,01179,926,27018جمعیت

3,43,311بعد خانوار

نرخ رشد  
جمعیت

)90-85(

1,421,2412کل

2,841,975شهري

19-0,68-1,59روستایی

70,87413میزان شهرنشینی

15,212,44)درصد(بیکاري 

-3,383,53)نفر(بارتکفل 

-102,9102,7نسبت جنسی

تراکم نسبی  
5549,116)نفر در کیلومتر مربع(

81,587,730)درصد(نرخ باسوادي 

41,939,44)درصد(نرخ مشارکت اقتصادي

متوسط درآمد خانوار شهري در 
-317,2  221,8)میلیون ریال( 1392سال 

 متوسط هزینه خانوار شهري در
-210,5284,8)میلیون ریال(1392سال 

-48,855,5)درصد(ضریب نفوذ اینترنت

:کلیدي نکات
  االيب بسیار مهاجرفرستی کنار در شهرنشینی نرخ سریع رشد )1

  قرف بازتولید و نشینی حاشیه از جدیدي موج ایجاد خطر روستاها
.کند می گوشزد را شهري

  تاناس در سوادي بی مبادي انسداد در اجرایی هاي دستگاه اقدمات )2
  ار الزم کارآمدي روستایی و برخوردارشهري کم نقاط در خصوصا

.است نداشته

شاخصاستانکشورنسبت

مساحت 

)کیلومترمربع(
2913716287701,7

104292,3تعداد شهرستان
3110342,8تعداد بخش

8625481,2تعداد دهستان
2913316,4تعداد شهر

تعداد آبادي داراي 

سکنه
1697617482,75

اجتماعی در  مجتمع هاي مسکونی -ناهنجاري هاي کالبدي

1398/11/5ستاد ملی بازآفرینی شهري پایدار مورخ 

معرفی استان کردستان 1-1



۶

اجتماعی در  مجتمع هاي مسکونی -ناهنجاري هاي کالبدي

1398/11/5ستاد ملی بازآفرینی شهري پایدار مورخ 

تانوضعیت بافت هاي ناکارآمد شهري استان کردس 1-2



)هکتار(مساحت بافت هاي ناکارآمد نوع بافت

جمعکامیارانقروهبیجارمریوانبانهسقزسنندج

48301661131113881380133576612671)هکتار(مساحت شهر 

16146798173110352بافت تاریخی

147411257294109108966بافت هاي ناکارآمد میانی

11542774534195337پهنه هاي با پیشینه روستایی

48736240127000890پهنه هاي ناسازگار شهري

4542304261993766271439سکونتگاه هاي غیررسمی

8797666094521822241503262مجموع مساحت بافت هاي ناکارآمد درون شهري 

18,246,146,432,613,216,819,625,74درصد مساحت بافت هاي ناکارآمد از مساحت شهر

373987139738130190110464479267123252907926444جمعیت کل شهر

186286819387573148326217152804630121472163جمعیت بافت هاي ناکارآمد

49,858,658,243,745,339,456,950,96درصد جمعیت بافت هاي ناکارآمد از جمعیت شهر
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.است تامل قابل بسیار که کنند می زندگی شهرها سطح درصد 25.7 در صرفا استان جمعیت از درصد 51 *

 شهر جمعیت درصد 49.8 است کردستان استان مرکز که سنندج در .است حادتر بسیار کامیاران و سنندج منجمله استان شهرهاي از برخی در وضعیت این *

.کنند می زندگی سنندج شهر سطح درصد 18.2 در صرفا سنندج

 مشکالت کننده تشدید و شهري فقر فزآینده خود که دارد وجود استان هدفمحالت در جمعیت باالي تراکم دلیل به روبنایی و زیربنایی خدمات شدید فقر *

 :مثال عنوان به .شد خواهد ساکنین اجتماعی و اقتصادي

 .است مترمربع 2.2 سنندج شهر در سرانه میانگین این که است حالی در این است مترمربع 0.2 به قریب سنندج شهر در نایسر محله در آموزشی فضاي سرانه

 نفر هزار 70 به بقری جمعیتی با نایسر محله سبز فضاي سرانه مثال بعنوان .است حادتر دیگر شهري خدمات و عمومی هاي کاربري سایر سطح در نابرابري این

کرد؟ اطالق را شهر واژه مسکونی متراکم هاي ساختمان از اي مجموعه به توان می آیا شرایطی چنین در .است صفر به نزدیک
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کل13961397139813991400سال

3584074404564882149هکتار

88991044محله

13961397139813991400سال

66767586819384969103کل منابع

13961397139813991400سال

358407440456488منابع عمومی
لی داخ(سرمایه گذاري بخش قیر دولتی 

)و خارجی

26052960319733153552

)ریال میلیارد(برآورد منابع مورد نیاز بازآفرینی شهري استان در طول برنامه ششم توسعه کشور

بازآفرینی کشور منابع پیش بینی شده در سند تفصیلی برنامه ششم توسعه کشور به منظور تحقق برنامه
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م توسعهبرنامه ابالغی بازآفرینی شهري کردستان مطابق برنامه شش -2

اهداف کمی برنامه بازآفرینی شهري در استان کردستان





فرسوده  بافت
اجراي پروژه : اقدام

هاي خدمات عمومی و 

تعریض معابر

توسعه بخش : بازخورد

مسکن، بهسازي 

شهري
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هسته تاریخی
تهیه طرح مولد، : اقدام

اجراي پروژه مولد و 
پیشگام

حفظ هویت : بازخورد
بافت، ایجاد جذابیت 

 گردشگري و اقتصادي و
جذب سرمایه گذار

سکونتگاه ها
تهیه طرح، تزریق : اقدام 

خدمات زیربنایی و 
روبنایی

و  ارتقاء اقتصادي: بازخورد
اجتماعی ساکنین، 

رجابجایی پهنه هاي پرخط

اهداف و چشم انداز تدوین شده در استان -3



 و ازينوس بهسازي، احیاء، ملی سند ابالغ و تصویب از پس خصوص به شهري بازآفرینی موضوع با اول برخورد در
 همراهی با استان آن اجرایی هاي نامه آئین ابالغ همچنین و 93 سال در شهري ناکارآمد و فرسوده هاي بافت توانمندسازي

 ارآمدناک هاي بافت محدوده در مداخله نحوه در صحیح رابطه یک تعریف به کارشناسان و نخبگان دانشگاهی، اساتید
:است ذیل شرح به مداخله نحوه این خالصه .رسید

اجتماعی در  مجتمع هاي مسکونی -ناهنجاري هاي کالبدي

1398/11/5ستاد ملی بازآفرینی شهري پایدار مورخ 

اهداف و چشم انداز تدوین شده در استان -3



 انگر توسعه خصوص به و مردم سازي همراه و شهرسازي خالقه هاي طرح طریق از صرفا تاریخی هاي بافت در
 و ريشه هویت حفظ به نسبت تاریخ ابنیه مرمت بر عالوه توان می ها طرح از دست این با گذاران سرمایه و

 با و شده اشتهگذ کنار تفصیلی طرح کالبدي نگاه راستا این در یافت دست بافت در افزوده ارزش و ثروت تولید
 ها طرح از دست این فرد به منحصر ویژگی .رسید نیز تاریخی ارزش فاقد ابنیه نوسازي به جامع برنامه تدوین

 .است آن اب همگامی راستاي در ستاد غضو هاي دستگاه کلیه به ارائه و مشاور طرف از نوسازي کامل بسته تهیه
 می ندباش مشاور طرف از ابالغی برنامه اجراي به متعهد ستاد عضو هاي دستگاه چنانچه ها بافت از نوع این در

 نای اجرائی هاي نمونه از کرد نوسازي کامل صورت به را محله یک )ششم برنامه افق(سال 5 از کمتر در توان
  .کرد اشاره زمان آغه فرهنگی تاریخی راه پیاده پروژه به توان می استان سطح در روژه
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 باشد کنمس عرضه و تولید و گذاري سرمایه براي بستر مهمترین تواند می رویکرد میانی ناکارآمد هاي بافت
 هسرمای امکان خدمات وجود مناسب، دسترسی فرهنگی، میراث خاص ضوابط نبود دلیل به بخش این در

 از یبخش تملک و واحد طرح تهیه بخش در شده شناسایی نیاز علیهذا .است فراهم مسکن حوزه در گذاري
 شده هدایت صورت به نوسازي فرآیند اینکه بر عالوه فوق شرایط لحاظ با که است نمونه صورت به امالك
 این از سنندج غفور واحدي 25 پروژه .کرد هدایت نیز گذاران سرمایه هدایت جهت الزم بستر پذیرد انجام
.هاست پروژه از دست
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)نیبافت ناکارآمد میا(اهداف و چشم انداز تدوین شده در استان -3-2



 ستاد وعض هاي دستگاه نقش مهمترین روستائی پیشینه با هائی بافت و رسمی غیر هاي گاه سکونت در
 دلیل به بخش این در است ساکنین اجتماعی اقتصادي ارتقاء و عمومی فضاهاي سرانه ارتقاء شهري بازآفرینی

 وسعهت نهادهاي ارتقاء و عمومی فضاهاي توسعه سوي به نوسازي هاي سیاست است الزم ابتدا در ششهري فقر
 نارک در .بود امیدوار مسکن نوسازي به توان می عمومی اعتماد کسب از پس بعدي گام در و بوده اجتماعی

.گرفت نادیده توان نمی را نیز سبز فضاي کمربندي اجراي نقش خدمات این ترزیق
 .است برداري بهره حال در آن از هائی بخش که رسیده اجرا به استان در دست این از متعدددي هاي پروژه
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 ها هپهن این .است شهري ناکارآمد و فرسوده هاي بافت نوسازي در ظرفیت مهمترین شهري ناسازگار هاي بافت
 توسعه کن،مس تولید در را نقش مهمترین تواند می الذکر فوق هاي پهنه از یک هر کنار در قرارگیري محل به بسته

 فرصتی ها تباف این ... و قدمت قرارگیري، محل وسعت، باشد داشته ساکنین زندگی کیفیت ارتقاء و عمومی فضاي
 .کرد عمرتف توان می را نیازها از زیادي بخش آن مدیریت با که است شهري بازآفرینی اهداف راستاي در نظیر کم
 مرکزي، زندان غله، انبار هکتاري 28 مجموعه بازطراحی به توان می ها پهنه این بازآفرینی ساماندهی این نمونه از

  .کرد اشاره راهداري ساختمان و تایله قبرستان
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 تادهايس گردید ارائه فوق در که استان در شهري بازآفرینی راه نقشه تدوین و اجرائی برنامه ابالغ از پس
.گردید قداما تدوینی برنامه اهداف پیشبرد به نسبت و تشکیل آن ذیل هاي کارگروه و استانی و شهرستانی

مصوبه 80جلسه ستاد استانی با  14تشکیل 

مصوبه 450جلسه ستاد شهرستانی با بیش از  80تشکیل 

موافقنامه همکاري مشترك با دستگاه هاي اجرایی 20تنظیم 

  .باشد می محله 23 و استان شهر 8 در شهري بازآفرینی هدف محالت تدقیق جلسات این تشکیل ماحصل *
 با اجرائی پروزه 150 از بیش تعریف اجرائی هاي دستگاه سوي از محالت در شده هزینه اعتبار مجموع *

.است ریال میلیارد 1000 بر بالغ اعتباري
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کارسال شروع گونه محلهنام محلهنام شهرنام شهرستان

95اسکان غیررسمیفرجهسنندجسنندج

96تاریخیآقازمانسنندج

96تاریخیفردوسیسنندج

96تاریخیسرتپولهسنندج

96تاریخیقلعه چهارالنسنندج

95اسکان غیررسمینایسرسنندج

95اسکان غیررسمیتقتقانسنندج

97اسکان غیررسمیحسن آبادسنندج

96تاریخیچهارباغسنندج

		97		اسکان غیر رسمیننلهسنندج

محله 9			جمع شهرستان
96اسکان غیررسمیتازه آبادسقزسقز

96تاریخیبازارسقز

			محله 2	                       	جمع شهرستان

97اسکان غیررسمیقلعهقروهقروه

96اسکان غیررسمیشهرك امام خمینیقروه

96تاریخیقیلرقروه

			محله 3                      جمع شهرستان
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کارسال شروع گونه محلهنام محلهنام شهرنام شهرستان

97اسکان غیررسمیاحمد آبادبانهبانه

97تاریخیبازاربانه

محله 2جمع شهرستان
مریوان

مریوان

96اسکان غیررسمیکمربنديمریوان

96اسکان غیررسمیموسکمریوان

		محله 2 	جمع شهرستان

97اسکان غیررسمیتختبیجاربیجار

96تاریخیبازاربیجار

		محله 2			جمع شهرستان

96بافت ناکارآمد میانیمرکزيکامیارانکامیاران

		محله 1			جمع شهرستان

95بافت ناکارآمد میانیمرکزيدیواندرهدیواندره

		محله 1			جمع شهرستان

محله 23جمع کل استان

تعداد محلهتعداد شهرتعداد شهرستان

8823
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  .باشد می محله 23 و استان شهر 8 در شهري بازآفرینی هدف محالت تدقیق جلسات این تشکیل ماحصل *
 میلیارد 1000 بر بالغ اعتباري با اجرائی پروزه 150 از بیش تعریف اجرائی هاي دستگاه سوي از محالت در شده هزینه اعتبار مجموع *

.است ریال

دجبهسازي معابر سنن احداث مدرسه مریوان بهسازي معابر سقز



  استان شهرسازي و اهر کل اداره(استان شهري بازآفرینی استانی ستاد و )ایران شهري بازآفرینی شرکت(شهري بازآفرینی ملی ستاد دبیرخانه
  از باراتاعت جذب روند نمود استان سطح در اجرایی هاي پروژه و ها طرح ها، برنامه تهیه به اقدام استانی دستگاههاي سایر موازات به نیز

.است ذیل شرح به تاکنون 94 سال از شهري بازآفرینی شرکت
سال ردیف

ابالغ

اعتبار طرح 

1502012004

.)  ر.م(اعتبارطرح

1502012006

.)  ر.م(اعتبار طرح

1502012022

.)  ر.م(اعتبارطرح

1502012028

میزان .)ر.م(جمع اعتبارسال

.)ر.م(جذب

19428,43033,3680061,7983,962

29519,4608,5030027,96316,438

39621,20045,533333/740141,066218,441

49751,50012,6050438,614502,719538,544

  نمود تقدیر ایران شهري بازآفرینی شرکت مدیرعامل و شهرسازي و راه وزارت عالی مقام هاي حمایت از است الزم بخش این در
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پیشرفت فیزیکی.)ر. م(مبلغ پیمان پیمانکار پروژه ردیف

)بردار تحویل به بهره(13,832ابشرکت کیمیاي سبز سرسنندج 3مترمکعبی برازان  2000احداث منبع 1

)بردار تحویل به بهره(9,532شرکت آروین آب توچالکالسه نایسر  6تکمیل مدرسه 2

ی کالسه تقتقان و کانون فرهنگ 9مدرسه تکمیل 3

فرجه
)بردار تحویل به بهره(9,323شرکت سامان راه توانا

)بردار تحویل به بهره(3,970شرکت راس کارا گسترمریوان2و  1پله گذاري کمربندي 4

متري اسالم آباد  4و  2آبرو تقویت پل هاي 5

سنندج
)بردار تحویل به بهره(2,050آبیدرواالگستر شرکت 

)بردار تحویل به بهره(6,700شرکت راس کارا گستراحداث شبکه فاضالب محله تازه آباد سقز6

13,428100آب راه سازه فربدبهسازي معابر محله تازه آباد سقز7

30,20080شرکت آبیدر کردستانبهسازي معابر نایسر 8

4,70080آراد سازه آبیدربهسازي معابر شهرك امام خمینی قروه9

)بردار تحویل به بهره(3,185میهمیعلی اجراي شبکه فاضالب محله قلعه قروه10
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یفیزیک پیشرفت).ر.م(مبلغ پیمان پیمانکار پروژه ردیف

23,70065کار آفرینان ساباطاحداث مرکز فرهنگی ورزشی خدماتی نایسر 11

12,05090عرش گستران کامیابمتري ماموستا هیمن حسن آباد 22احداث بلوار 12

22,300100آذین بناکالسه مریوان محله تفینی 9احداث مدرسه 13

21,95530پیرویسیانیکالسه نایسر  9احداث مدرسه 14

12,991100مراد ویسیتقتقانپله گذاري معابر شیب دار محله 15

17,553100انخانه سازان آبتین کردستبهسازي معابر خیابان هاي فرجه سنندج16

2,18290شرکت راس کارا گسترمرمت استحفاظی منزل رشیدي17

بهسازي حوزه پیرامونی میدان امام شهر 18
دیواندره

رهامود
9,475100

14,00060آراد سازه آبیدربقعهسراي رشیدي ، میدان و بازسازي 19
233,126جمع کل

8  به بهره برداران تحویل شده استپروژه.
  5  در آستانه تحویل به بهره برداران است 100پروژه با پیشرفت فیزیکی.
4  در حال اتمام عملیات اجرایی هستند 80-100پروژه با پیشرفت فیزیکی.

3  درصد فعال و در حال اجرا هستند 80کمتر از پروژه با پیشرفت فیزیکی.
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عنوان پروژهمحلهشهرردیف
مشخصات قرارداد

.)ر.م(مبلغپیمانکار/ نام شرکت 

43,997آروین آب توچالکالسه 9احداث مدرسه قلعهقروه1

44,160راهسازان پارس تدبیرکالسه 6احداث مدرسه تختبیجار2

20,963راس کارا گستر2پله گذاري معابر شیب دار تقتقانسنندج3

11,253فراز بناي معروف ناودیسبهسازي معابرقلعهقروه4

10,537طراح معروف ارگ برلیانپله گذاري معابر شیب دارموسکمریوان5

16,756فراز بناي معروف ناودیساحداث پارك شنهکمربنديمریوان6

40,704رهامودتاریخیاحداث پیاده راه آغه زمانسنندج7

13,555راشین سازه ماد کردستانسنگ فرش معابر شیب دارمرکزيکامیاران8

15,686پیشگامان آبادانی کردستاناحداث پاركقلعهقروه9

30,728رهامودسالن ورزشیامامقروه10

  14,023سامان راه توانابهسازي معابرننلهسنندج11

17,033بنیان پی سنهبهسازي معابراحمدآبادبانه12

  9,035گستران مهر ساروج پیاجراي شبکه فاضالبتختبیجار13

18,330راس کارا گستراجراي شبکه فاضالبتازآبادسقز14

7,959سازه ماد راشیناجراي شبکه فاضالبقلعهقروه15

13,210آذین بناي کردستاناحداث دیوار حایلکمربنديمریوان16

45,983راهسازان پارس تدبیراحداث پیاده راهبازاربیجار17
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عنوان پروژهمحلهشهرردیف
مشخصات قرارداد

.)ر.م(مبلغپیمانکار/ نام شرکت 

  8,169ایستادژ ماداصالح شبکه فاضالبتقتقانسنندج18

9,922پویا ساز ماداصالح شبکه فاضالبفرجهسنندج19

9,407پویا ساز ماداصالح شبکه فاضالبحسن آبادسنندج20

13,500ایستا دژ ماداصالح شبکه فاضالبنایسرسنندج21

35,316پی گستران مهر ساروجاحداث پارك کودكتقتقانسنندج22

24,957پوالد پی کردستانپله گذاري معابر شیب دارفرجهسنندج23

22,500ریبوار راه کردستاناحداث پارك بابوساحمدآبادبانه24

24,502آبراه سازه فربدمتري 14اجراي خیابان حسن آبادسنندج25

36,418سیویل صدرا سازهکالسه 9مدرسه موسکمریوان26

64,410آبراه سازه فربدکالسه 9احداث مدرسه تازآبادسقز27

34,021رهامودکالسه 9مدرسه ننلهسنندج28

65,464آبادگر هدف کردستانکالسه 12احداث مدرسه مرکزيکامیاران29

36,154تک سازه غرب آبیدرکالسه 9احداث مدرسه احمدآبادبانه30

12,451	هیراد ره سازه قندیل	احداث دیوار حائل بتنیمرکزيکامیاران31

8,565	ایستا دژ ماد	اچراي شبکه فاضالبتقتقانسنندج32

44,852	آسمان سازه پیشوا	ساماندهی رودخانه مرکزيمرکزيبانه33

51,478	آذین بناي کردستان	ساماندهی میدان مرکزيمرکزيبانه34
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پروژهمشخصات عنوان پروژهمحلهشهر

.مناقصه است میلیون ریال آماده برگزاري 23,450پروژه با برآورد احداث پاركفرجهسنندج35

.مناقصه است میلیون ریال آماده برگزاري 18,251پروژه با برآورد پارك احداثحسن آبادسنندج36

.مناقصه است میلیون ریال آماده برگزاري 63,901پروژه با برآورد میدان مرکزي ساماندهیقیلرقروه37

.مناقصه است میلیون ریال آماده برگزاري 28,141پروژه با برآورد پیاده راه خیابان مدرس احداثقیلرقروه38

.مناقصه است میلیون ریال آماده برگزاري 43,654پروژه با برآورد ساماندهی رودخانه مرکزي شهربازارکامیاران39

.مناقصه است میلیون ریال آماده برگزاري 24,000پروژه با برآورد احداث پارك کودكبازارکامیاران40

.مناقصه است میلیون ریال آماده برگزاري 26,878پروژه با برآورد محله مرکزاحداث تازآبادسقز41

.مناقصه است میلیون ریال آماده برگزاري 19,453پروژه با برآورد احداث پارك کودكنایسرسنندج42

.مناقصه است میلیون ریال آماده برگزاري 63,927پروژه با برآورد کالسه 12احداث مدرسه قیلرقروه43

.مناقصه است میلیون ریال آماده برگزاري 44,256پروژه با برآورد بهسازي معابرنایسرسنندج44

.مناقصه است میلیون ریال آماده برگزاري 8,932پروژه با برآورد ساماندهی شبکه فاضالبموسکمریوان45
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اجراي شبکه فاضالب محله تقتقانفرجهمعابر بهسازي 
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بهسازي معابر مریوان



احداث پارك مریوان

قروهمدرسه احداث 

سنندجمعابر محله نایسر بهسازي 
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 هاي ستگاهد با همراهی و مناسب ریزي برنامه با کردستان استان که است آن دهنده نشان نیز آن توزیع و قیر جذب عملکرد
 در شده توزیع قیر از توجهی قابل بخش شهرسازي و راه وزارت مساعدت با توانسته تابعه شهرداري و رسان خدمات
 در سزاییب نقش توانسته استان شهري بازآفرینی هدف محالت در قیر این مصرف و توزیع .نماید مصرف و جذب را کشور
.باشد داشته محالت این در ساکنین زندگی کیفیت ارتقاء

میزان قیر تخصیصیسال ردیف

962862سا ل 1

973502سال 2

6364جمع کل                                                      
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 وزارت الیع مقام مساعدت و شده انجام پیگیري با شهري بازآفرینی شرکت حوزه در غیرنقدي و نقدي اعتبارات بر عالوه
 می یلذ شرح به که شده جذب نیز مسکن و زمین ملی سازمان محل از ذیل شرح به نیز دیگري اعتبارات شهرسازي و راه

.باشد

محل مصرفردیف
میزان امالك  

)میلیارد ریال(تخصیصی

130جمعابر نواحی منفصل شهر سنند کمک به بهسازي1

60کمک به اجراي پیاده راه خیابان فردوسی2

60کمک به تملک امالك تاریخی در شهرهاي استان3

  250                                                        جمع کل
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وضعیت).ر.م(مبلغ پیمان   مشاورپروژه  ردیف

در حال اجرا1,170رشاخه تجربی معماري کالنشهفرهنگی آقازمان   -طراحی محور تاریخی1

2,15085حرکت سیالطراحی پیاده راه خیابان فردوسی سنندج2

98مالی  آماده اجرا در سال2,000دانشگاه کردستاندجطراحی شهري محور تاریخی سرتپوله سنن3

98مالی  آماده اجرا در سال2,100مهدي کامپوزیاطراحی چهارراه مرکزي شهر کامیاران4

2,16060بهزاد اتابکیطراحی محور چم ولی خان سقز5

در حال اجرا4,310نگین شهر آیندهطراحی بافت تاریخی بیجار6

98آماده اجرا در سال مالی 1,500پارس مهراز نیارشطراحی میدان مرکزي قروه7

در حال اجرا1,200بوم نگار پارسطراحی چهارراه مرکزي دیواندره8
ه  طراحی شهري انبار غله و قبرستان تایل9

سنندج
هرشاخه تجربی معماري کالنش

98آماده اجرا در سال مالی 2,000
18,590جمع کل

  با مرکزي ههست در خود اهداف پیشبرد با مصوب هاي پروژه اجراي به توجه کنار در استان شهري بازآفرینی استانی ستاد دبیرخانه
:ستا ذیل شرح به حوزه این در اقدامات مجموع که نموده موضعی بازآفرینی هاي طرح تهیه به اقدام ایران برتر مشاورین از دعوت
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طرح بازسازي انبار غلهطرح پیاده راه آغه زمان
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طرح پیاده راه بیجار



  یکی زمینه این رد کردستان استان است شهري بازآفرینی ملی برنامه در اصلی رویکردهاي از اجتماعی اقتصادي ارتقاء اینکه به عنایت با

 استان شهرسازي و راه کل اداره 1396 سال در راستا این در .دارد زمینه این در متعددي اجرایی سوابق و بوده پیشتاز هاي استان از

.نمود دریافت را کیفیت جستار ملی جایزه کردستان

  ايه فعالیت )سقز و بانه مریوان، سنندج،( استان شهرهاي سطح در که ژیار و کاردوك سازي توانمند موسسات نیز حاضر حال در

 امام شهرك و مریوان شهر موسک محله سطح در اکنون نمودند ارائه خرد هاي نمونه قالب در اجتماعی و اقتصادي ارتقاء متعدد

 از نفر 100 براي خانگی و خرد اشتغال ایجاد آنان برنامه شده انجام گذاري هدف مطابق و بوده نمونه تعمیم حال در قروه )ره(خمینی

.هاست پروژه این از یک هر در ساکنین

:است ذیل شرح به ها پروژه این هاي ویژگی ترین عمده

اقتصادي-اجتماعی نهاد طریق از شغلی گروههاي پایدارسازي و تداوم  
محلی پتانسیل هاي و ظرفیت ها با آن تطبیق و بازار اولویتهاي و نیازها شناسایی
و برگزاري مکان مربی، ، تسهیلگر ( محلی ظرفیت و توان از استفاده ... (
شهرداري به ویژه مرتبط اجرایی دستگاه هاي مشارکت جلب  
پروژه جریان در تحصیل کرده جوانان حضور و مشارکت 
پروژه مخاطبین برادران -پسر فرزندان -همسران ( مردان حضور و مشارکت (
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  ودهب کننده نگران روند این ادامه است نزولی فرسوده هاي بافت در تسهیالت پرداخت روند ،96 و 95 هاي سال در شده انجام هاي تالش علیرغم
  پالك 14500 به قریب وجود علیرغم سنندج شهر در مثال عنوان به .دارد فراوان فاصله شهري بازآفرینی ملی برنامه در شده بینی پیش میزان با و

  وعموض دالیل مهمترین از .اند نموده استفاده تسهیالت از و داشته را خود امالك نوسازي درخواست پالك 70 صرفا 96 سال در فرسوده، بافت در
:کرد اشاره ذیل موارد به توان می
.است پائین شدت به استان سطح در تسیهالت پرداخت از استقبال هستند تسنن اهل برادران از عموما که استان بافت به توجه با -1
  بافت کنینسا اقتصادي شدید ضعف و دولت سوي از تسهالت مصوب یارانه اعمال عدم طوالنی، بازپرداخت مدت با اي یارانه تسهیالت نبود -2

.اعطائی تسهیالت بازپرداخت در کردستان استان در ناکارآمد هاي
  نامه آئین 46 ماده و 1387 سال مصوب مسکن عرضه و تولید از حمایت قانون 16 ماده از ناشی ساختمانی عوارض تخفیف پرداخت عدم -3

   .است نموده اختالل دچار را تسهیالت پرداخت روند نیز موضوع این که شده استان هاي شهرداري توسط تخفیف اعمال عدم موجب آن، اجرائی
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تروند پرداخت تسهیال -5-1



  هاي ودهمحد در واقع مسکونی کاربري با شهرسازي و راه وزارت اختیار تحت دولتی اراضی کلیه کل اداره هاي معاونت مشترك همکاري با
.گردید شناسایی 5 ماده کمیسیون مصوبه آخرین با مطابق مصوب

.دارد وجود هدف محالت و محدوده در واقع تجاري و مسکونی کاربري با زمین مترمربع 1974831 مجموعا اقدام این مطابق•
  توسط ها آن شناسایی جهت الزم اقدام که هستند حقوقی و حقیقی اشخاص تصرف تحت حاضر حال در اراضی این از بخشی•

.است انجام حال در حقوقی و امالك معاونت
 لحداق تولید امکان ایران بازآفرینی شرکت و مسکن و زمین ملی سازمان همراهی و حمایت صورت در و اطالعات این با مطابق•

.دارد وجود آتی سال 2 طی استان سطح در مالکین خود تسهیالت صورت به و متصرف فاقد اراضی در مسکونی واحد 1500

  .است تهیه حال در تقتقان محله در واحدي 70 و غفور محله در واحدي 21 پروژه دو مشخصات و نقشه•
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در شھر ) تقتقان(موقعیت محلھ اسالم آباد
سنندج
ھکتار ۵٠مساحت محلھ 
نفر ١٠٩۴٩جمعیت محلھ 



کاربری شبکھ معابر

سنگفرش معابر آریز و 
 ١٧٣٨٠شاھو 

اداره کل راه (مترمربع
)وشھرسازی

آسفالت کوچھ زیویھ 
)شھرداری(مترمربع ١١٠٠)١(

آسفالت خیابان اسالم 
متر  ٣۵٠آباد 
)شھرداری(مربع

 ١(سنگفرش معابر نکروز
متر   ١٨٠٠٠) ١٨الی
اداره کل راه (مربع

)وشھرسازی
 ١١( آسفالت کوچھ زیویھ

 ١۶٠٠)   ٩و
اجرای سنگفرش معابر )شھرداری(مترمربع

بھ  ١۵الی ١آشنا 
متر و مساحت  ٢٠٠٠طول

اداره (متر مربع ١٠١١۵
)کل راه وشھرسازی



کاربری آموزشی

احداث مدرسھ بھ مساحت 
اداره کل (متر مربع ٣٠٠٠

)راه وشھرسازی



کاربری فضای سبز

احداث پارک کودک بھ 
 ١۵٠٠٠مساحت 

اداره کل راه (مترمربع
)وشھرسازی



کاربری شبکھ فاضالب

اجرای شبکھ فاضالب 
معابر آریز و شاھو 

)  شرکت آبفا(متر ٢٨٠٠

 اجرای شبکھ آب وفاضالب
بھ طول ) ١٨الی ١(نکروز
)شرکت آبفا(متر ٢٠٠٠

اجرای شبکھ آب و 
فاضالب معابر اواالن 

 ١١٠٠بھ طول ١۶تا ٨
)شرکت آبفا(متر

اجرای شبکھ آب و 
 ١۵الی ١فاضالب و آشنا 

متر و  ٢٠٠٠بھ طول
متر  ١٠١١۵مساحت 
)شرکت آبفا(مربع



کاربری فرھنگی



١٣٩٧)تقتقان(کاربری اراضی محلھ اسالم آباد



 کاربری اراضی وضع

موجود

مساحت 

موجود 

)مترمربع(

درصد 

)مساحت(

سرانھ 

قبل از 

  سال

متر (١٣٩۶

)مربع

 مقدارسطح

ایجاد 

متر (شده

)مربع

وضعیت  سرانھ

متر (فعلی محلھ 

)مربع

سرانھ 

پیشنھادی 

طرح 

 متر(تفصیلی

)مربع

٢١/٣٨٣٠-٢٣٣۶٩٢/١۶٧٣/٢۴٢١/٣٨مسکونی

١/٢٢١/٨٧-١٣۵٠٧/٢٩۴/٢٣١/٢٢تجاری

٩٩٠٠/٧۶٣/١٠٠/٩٣٠٠٠١/١٧٣٫۵٢آموزش عمومی

تاسیسات و 

تجھیزات شھری
٣٢/٣۵٠/٠٠١٢/٩-٠٫٠١٠/٠٠١

٩٨١/٩٠/٣٠٠/٠٩١۵٠٠٠١/۴۵١٣فضای سبز

٠/٢٠/۵-٢٢۴١/٣۴٠/٧٠٠٫٢مذھبی

1١----فرھنگی

٠/٣١١/۵-٣٣۶۶/۴۴١/٠۵٠/٣١درمانی

٣/٢-----ورزشی

٣/۶۵-----اداری

-٧/١٧-٧٨۵٩٠١٧/٠٨٧/١٧زمین بایر

٢١/۵۶٢٨/۵۶-٢٣۶١٢١٫۴١٠/٧۴٢١/۵۶شبکھ معابر

)تقتقان(کاربری اراضی محلھ اسالم آباد



موقعیت محلھ نایسردر شھر سنندج
نفر  ۵۵٠٠٠مساحت محلھ 
ھکتار ٣۴٢: جمعیت محلھ



کاربری شبکھ معابر

بھسازی و آسفالت 
خیابان گاز با مبلغ 

اداره (میلیون لایر  ٣٠٢٠٠
)کل راه وشھرسازی

مترمربع  ٢۶۴٧۶آسفالت 
 ٢١٨٢٩۴۶با مبلغ 
)شھرداری(میلیون لایر 

زیرسازی بدون آسفالت 
متر مربع با  ١٠٧۶۴
میلیون  ١١٨مبلغ 
)شھرداری(لایر



شبکھ ھای برق

:  خیابان گاز 
متر شبکھ فشار ضعیف ھوایی ۴٧٢احداث 
متر شبکھ فشار متوسط ھوایی ٣۵۵جابجایی 

:  خیابان حاجی فیضھ 
متر اصالح و جابجایی تأسیسات برق  ٧٠٠

:  شھرک آوان
ری متر شبکھ کابل کشی زمینی فیدرگی ١٢۵

پست
متر شبکھ فشار ضعیف ھوایی  ٣۴٠احداث 

kva ١٠٠احداث یک دستگاه پست ھوایی 
متر شبکھ فشار متوسط ھوایی با  ٢١٠احداث 

کابل خود نگھدار تأمین برق

شھرک بھارستان 
کیلومتر شبکھ فشار ضعیف ھوایی ٢احداث 
متر شبکھ فشار متوسط ھوایی  ٣٨٠احداث 

:  مسیر منبع آب 
متر مربع شبکھ ھوایی ٩٠٣احداث 
متر شبکھ فشار ضعیف زمینی ٨٠احداث 



شبکھ ھای مخابراتی

کانال کشی معبر اصلی نایسر با 
متر یک حوضچھ ٢۵٠قرارگیری ھر 

درصد سطح نایسر ٨٠کابل کشی آبونھ در 

کابل کشی، (حفاری با تھیھ ملزومات آن 
بھ ) حفاری، مفصل بندی و آزمایش تحویل

 ١۶٠متر و با اعتبار  ١٢٠٠٠متراژ 
میلیارد لایر

ھر عدد ( ۵١٢عدد کافوھای نوری  ٧تعداد 
)میلیون لایر ٢۵٠٠

تھیھ برق جھت کافوھای نوری

توسعھ کافوھای مسی بھ ھمراه  بھ متراژ 
کابل کشی، حفاری، مفصل (ملزومات آن 

متر با  ۴٠٠٠) بندی و آزمایش تحویل
میلیارد لایر ۵۵اعتبار 



کاربری شبکھ فاضالب

 ٣مترمکعبی برازان  ٢٠٠٠احداث منبع 
راه و (میلیون لایر  ١٣٨٣٢سنندج با اعتبار 

)  شھرسازی

 اصالح و توسعھ شبکھ فاضالب نایسر بھ
 ٣/٢٠٠متر و با اعتبار  ١۴۵١متراژ 

)آب و فاضالب(میلیون لایر 

 اصالح و توسعھ شبکھ آب نایسر بھ متراژ
میلیون لایر  ٣/٧٠٠متر و با اعتبار  ١٧٣٠

)آب و فاضالب(

تکمیل خط انتقال آب نایسر بھ متراژ 
میلیون  ۵/١۵٠کیلومتر و با اعتبار  ۵/٢

)آب و فاضالب(لایر 

متر  ۵۵٠ھدایت آبھای سطحی با احداث 
 ١۴٢۵متر کانیو با اعتبار  ۴٠٠نھر و 

)شھرداری(میلیون لایر 



شبکھ گاز 

اجرای شبکھ و انشعابات گاز در شھرک 
متر و با  ٨٣٣بھارستان نایسر بھ متراژ 

)شرکت گاز(میلیون لایر  ١٨٠٠٠اعتبار 

اجرای شبکھ و انشعابات گاز در شھرک 
متر و   ١١١٢حافظ نایسر بھ متراژ    

)شرکت گاز(میلیون لایر  ١٨٠٠٠با اعتبار 

اجرای شبکھ و انشعابات گاز در شھرک 
متر و  ۴٣٠باھنر نایسر بھ متراژ     

)شرکت گاز(میلیون لایر  ١٨٠٠٠با اعتبار 

اجرای شبکھ و انشعابات گاز در شھرک 
کانی پھ پولھ بھ متراژ 

میلیون لایر  ١٨٠٠٠متر و با اعتبار   ۶٨٢
)شرکت گاز(

علمک در کل سطح محلھ نایسر  ١٠٣٠نصب 
)شرکت گاز(



کاربری آموزشی

کالسھ نایسر با اعتبار  ۶تکمیل مدرسھ 
میلیون لایر  ٩۵٣٢

)اداره کل راه وشھرسازی(

کالسھ نایسر با اعتبار  ٩احداث مدرسھ 
میلیون لایر  ٣٩٩۴۵

)اداره کل راه وشھرسازی(

کالسھ نایسر با اعتبار  ١٠احداث مدرسھ 
میلیون لایر  ٧٠٠٠

)اداره نوسازی و تجھیز مدارس(
کالسھ نایسر با اعتبار  ١٨احداث مدرسھ 

میلیون لایر  ٢١٠٠٠
در مرحلھ ) اداره نوسازی و تجھیز مدارس(

خاکبرداری
احداث ھنرستان صنعتگران نایسر ، بھره 

٩٧برداری در سال 
)اداره آموزش و پرورش(



کاربری فرھنگی

احداث مرکز فرھنگی ورزشی خدماتی نایسر 
اداره راه و (میلیون لایر  ٢٣٧١٢با اعتبار 

)  شھرسازی

برقراری دو پایگاه خدمات اجتماعی، 
میلیون لایر در سال  ٢٠٠٠ھزینھ ھر پایگاه 

)اداره بھزیستی(



کاربری فرھنگی

آزاد سازی تپھ تاریخی نایسر با توجھ 
بھ مطالعات انجام یافتع توسط سازمان 

میراث فرھنگی 



اقدامات اجتماعی

کارآموز و  ۴۴برگزاری کارگاه طراحی و دوخت لباس محلی کردی زنانھ با تعداد 
کارآموز  ١۵کارگاه طراحی و دوخت گیوه دوزی با تعداد 

)اداره آموزش فنی و حرفھ ای(

میلیون لایر بھ تولیدکنندگان ساکن در نایسر ٢۵٠٠واگذاری تسھیالت بھ مبلغ 
نفر  ٣٨٠آموزش مقدماتی 
نفر  ٢٠٠آموزش شاغلین 

مورد ۶۵٠) انفرادی و کارگاھی(صدور و تمدید پروانھ 
)  معاونت صنایع دستی اداره میراث فرھنگی، صنایع دستی و گردشگری(

میلیون لایر ۴٠٠کمک بھ مساجد بھ مبلغ 
میلیون لایر ۵٠کمک ھای درمانی بھ مبلغ 

میلیون لایر ۶۵٠مساعدت و تھیھ اقالم خوراکی برای خانواده ھای نیازمند 
میلیون لایر ۴٢٠یکیج تحصیلی بھ محصلین نیازمند با اعتبار  ٢٨٠ارائھ 

)  اداره اوقاف و امور خیریھ(

مورد بیمھ بیکاری ۶٠٠الی  ۴٠٠برقراری ساالنھ حدود 
نفر در تعاونی کارگاه فرش و  ۶نفر در کارگاه تعاونی تولید کالش و  ٢٠اشتغال 

صنایع دستی
مورد بازرسی از کارگاه ھای ساخت و ساز جھت بررسی ایمنی کار ١٩

)اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی(



اقدامات نوسازی

مورد ١: صدور پروانھ ساختمانی
مورد ١: صدور پروانھ تخریب و نوسازی 

مورد ١: صدور پروانھ تغییرات 
مورد ١: تمدید پروانھ ساختمانی

مورد ٢٧۵: صدور پروانھ عدم خالف با اعتبار یک ماھھ 
مورد ٢: صدور گواھی پایان عملیات ساختمانی

مورد ٢٨٩: پاسخ بھ استعالمات
)شھرداری ناحیھ منفصل نایسر(





استفاده از ظرفیت اراضی سازمان ملی در راستاي اهداف بازآفرینی شهري

آئین نامه اجرائی برنامه ملی بازآفرینی شهري 9اصالح شیوه اجرایی ماده 

درصد از جانب شرکت 30تامین منابع مالی در راستاي اجراي پروژه هاي مصوب حداقل 

باغ شهر سنندج با استفاده از ظرفیت اراضی سازمان ملی زمین و مسکن   7کمک به تملک و اجراي پروژه 

اصالح دستور العمل پرداخت تسهیالت در استان هائی بافت آن عموما از برادران اهل سنت است

کمک مالی به شهرداري هاي استان

اجتماعی در  مجتمع هاي مسکونی -ناهنجاري هاي کالبدي

1398/11/5ستاد ملی بازآفرینی شهري پایدار مورخ 



اجتماعی در  مجتمع هاي مسکونی -ناهنجاري هاي کالبدي

ستاد استانی بازآفرینی شهري پایدار استان کردستان


