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تکمیلپروژهی

 ساماندهی مهرانه رود
)میدانچایی(

ساماندهیمهرانهرودکهبهخاطرویژهگیهای
زیستمحیطیوزیباسازی،یکیازمهمترین
اقداماتعمرانیشهرداریتبریزدرطی
سالهایگذشتهبهحسابمیآیددرسال
گذشتهنیزباجدیتتمامپیگیریواجراشده
است.
هماکنونبخشبزرگیازبستراینرودخانه
ساماندهیوکفسازیشدهاستوسایر
عملیاتهایتکمیلیازجملهنصبتجهیزات
ومبلمانشهروزیباسازینیزدرحالتکمیلو
توسعهاست.دربخشهایدیگراینرودخانه
ازجملهمسیردومرودکهدرپلسنگیبه
مسیراصلیمتصلمیشود،عملیاتعمرانی
باخاکبرداریوالشهچینیآغازشدهاستکه
شهروندانمحترمبزودیشاهدساماندهی
کاملاینمحدودههانیزخواهندبود.
همچنیندرمحدودهیمقابلپایگاههواییکه
بویتعفنحاصلازالشههاولجنهایمانده
باعثاذیتشهروندانمحترماست،قرارداد
ساماندهیوبهسازیمنعقدشدهاستکهدر
نیمهینخستسال90بهاتمامخواهدرسید.
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• پل قاری تا زیرگذر آبرسان / منطقه 1	
طول:2800متر

عملیاتس��اماندهی:خاکبرداری،الشهچینی،نماس��ازیوایجادپیست
دوچرخهسواری

هزینه : 35.000.000.000 ریال
وضعیتاجرایی:اتماموبهرهبرداری

•  7 تیر تا پل سنگی / منطقه 1	
عملیاتس��اماندهی:خاکبرداری،الشهچینی،نماس��ازیوایجادپیست

دوچرخهسواری
هزینه : 7.6000.000.000 ریال
وضعیتاجرایی:درحالاجرا

• پل منجم تا پل فلسطین  / منطقه 4	
طول:800متر

عملیاتساماندهی:خاکبرداری/کفپوشبتنی/جدولگذاری/کفسازی
هزینه : 7.500.000.000 ریال

وضعیتاجرایی:اتماموبهرهبرداری

• محوطه ی پل منجم / منطقه 4	
طول:300متر

عملیاتساماندهی:خاکبرداری/بتنریزی/جدولگذاری
هزینه : 4.500.000.000 ریال

وضعیتاجرایی:اتماموبهرهبرداری
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• پل سرداران فاتح تا پل نظام پزشکی  / منطقه 4	
طول:350متر

عملیاتساماندهی:خاکبرداری/بتنریزی
هزینه : 4.000.000.000 ریال
وضعیتاجرایی:درحالاجراء

• پل ملل متحد تا پل قاری / منطقه 8	
عملیاتساماندهی:مرمتوبندکشیدیوارهایقدیمیمهرانرود

هزینه : 580.950.000 ریال
وضعیتاجرایی:اتماموبهرهبرداری

• پل ملل متحد تا پل صاحب االمر )راسته کوچه(/ منطقه 8	
عملیاتساماندهی:کفس��ازیوجدولگذاریپیادهمهرانرودوزمینهای

ورزشیمنتهیبهپلمللمتحد
هزینه : 1.587.750.000 ریال

وضعیتاجرایی:اتماموبهرهبرداری
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بافت فرسوده

بافتکالنشهرتبریزبه36بلوکتقسیمبندی
شدهکهازاینمیان6بلوک)گلستان،خاقانی،
میارمیار،چهارراهبهشتی،دربباغمیشهو
دربگجیل(دارایطرحمطالعاتیومصوب
میباشدومطالعاتمربوطبه30بلوکدیگرنیز
درمدیریتبافتهایفرسودهدرحالپیگیری
است.
از6بلوکمذکوربلوکگلستان،دربباغمیشهو
پروژهیعتیقدردستاجراست.
همچنینچندبلوکدیگرنیزازجملهایستگاه
گرو،ششگالنوایکیقلعهدربرنامهیسال
90باپیشبینیفروشاوراقمشارکتبهمبلغ
500میلیاردتومان،دردستورکارشهرداری
تبریزقراردارد.

مقاممعظمرهبری:
دولتیکابتکاریبکنددرهمینمناطق
}فرسوده{...اینکسانیکهسرمایهگذاری
میکنند،اینهاراتشویقکندباصورمختلفبیایند
اینخانههاراتبدیلکنندبهخانههای۴طبقه
5طبقه.هممستحکمباشد،هموسیعباشد،
امکاناتداشتهباشدوهمدسترسیداشتهباشد.



71



72

آغاز عملیات اجرایی پروژه عتیق
حدفاصلمسجدکبودتامیدانشهیدبهشتی


دربهمنماهس��ال89عملیاتاجراییبزرگترینپروژهاحیایبافتهای
فرسودهشهریموسومبهپروژهعتیق،حدفاصلمسجدکبودوچهارراه

شهیدبهشتیآغازشد.
پروژهبزرگعتیقکهدرمحدودهایبهوسعت5هکتار،باتملکوتخریب
بالغبر300واحدمسکونی،تجاریوخدماتیبااعتباریبالغبر155میلیارد
توماندرمدتسهسالتوسطشرکتعمرانوتوسعهآذربایجانشهرداری
تبریزبهمرحلهاجرادرخواهدآمد،ازجملهمهمترینوبزرگترینپروژه
هایاحیایبافتهایفرسودهشهریشهرداریتبریزبهشمارمیرود.

پیشازاینودرتیرماهس��الجاری،ش��هرداریتبریزباتصویبش��ورای
اس��المیش��هرومجوزبانکمرکزیاقدامبهفروشاوراقمشارکتبرای
اجرایاینطرحبزرگعمرانیکردودرحالحاضراینپروژهپسازاتمام
مراحلتملکوتخریبواحدهایتجاری،خدماتیومس��کونیواقعدر

محدودهطرح،واردفازاجراییشدهاست.

آمار تملک پروژه عتیق 

بررسیکارشناسیدردفترخانهتحویلگرفتهشدهتعدادامالکپروژهعتیق

تعدادهزینهتعدادهزینه×تعداد

ری
جا
7776۴75.215281730۴.6082۴0خیابانکهنهت

27510772.5102796۴.239خیابانامام

2191216766966.۴252۴خیابانمنصور

10852113516.7513۴6856.۴6851231مسکونی

185873.8871172755.۴611سایر

251781۴3805.35681718۴7.16152085جمع

×هزینههابهمیلیونریال
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میدان بزرگ شهید بهشتی تبریز

س��اماندهی میدان بزرگ شهید بهشتی با مشاركت ش��ركت مادر تخصصي عمران 
وبهسازي شهري ایران و شهرداری تبریز ، در زمینی به مساحت۷هکتار اجرا می شود كه  

شامل ۳قسمت بزرگ  تجاری- خدماتی زیر است:
۱.مجتمع های ایپک )مجتمع های ۱۲بلوكی ۵ طبقه  به هم پیوسته دور تا دور میدان( 

 ۲.برج ۱۸ طبقه ای ابریشم 
۳. پاركینگ زیر زمینی  و فضاهای مختلف

این مجموعه عظیم تجاری-تفریحی-خدماتی و ترافیکی در بافت فرسوده كالنشهر 
تبریز و در چهار راه شهید بهشتی )منصور(  در امتداد مسیر جاده ابریشم احداث می شود.
این پروژه در س��ال ۱۳۷۴ طراحی و مورد تصویب  قرار گرفت و عملیات اجرایی آن از 
سال ۱۳۷۷ آغاز شد كه بدلیل مشکالت جذب اعتبار و مشکالت تملک منازل موجود 
در محدوده طرح تا سال ۱۳۸۵ به كندی عملیات ساخت آن پیش می رفت ولی از سال 
۸۵ تا كنون با تالش بی وقفه ی شهرداری تبریز و مجریان طرح سرعت ساخت طرح 
بسیار باالتر رفت بطوری كه اكنون با بیش از ۸۵٪ پیشرفت مراحل نهایی تکمیل خود 

را می گذراند.
پروژه ی بزرگ ابریشم  در ۱۲بلوک مجزای مرتبط با هم می باشد كه دور تا دور میدان 
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احداث شده اند و هر قسمتی از میدان با یکی از حروف A-B-C-D-E-F نام گذاری 
شده و هر یک از بخش های فوق نیز شامل ۲ بلوک فرعی است و این ۱۲ بلوک واقع 
در دور میدان به شركت های عمرانی مختلفی جهت احداث واگذار شده اند تا عملیات 

احداث با سرعت بیشتری تداوم یابد.
این بلوک ها در ۵ طبقه در حال احداث هستند كه توسط پل های رابط به همدیگر متصل 

خواهند شد .
 بلوک های ش��مالی یعنیA-B-C عالوه بر اتصال از طریق پل های رابط از طریق 
كانال زیر گذر نیز كه از زیر میدان رد خواهد شد و به ایستگاه مترو نیز مرتبط خواهند شد 

با هم در ارتباط خواهند بود.
در داخل این میدان بزرگ ۷ هکتاری یک برج ۱۸ طبقه بنام برج ابریشم احداث شده كه 
شامل ۴ طبقه مركز خرید، ۲ طبقه رستوران، ۸ طبقه خدماتی و ۴ طبقه پاركینگ طبقاتی 

می باشد كه به پاركینگ طبقاتی زیر میدان اضافه می شود.
طبقات زیرین میدان نیز شامل ۳ طبقه زیر زمینی است كه یکی از طبقات زیرین  به 
مركز خرید بزرگ شهر تبدیل شده و هایپر ماركت وسیعی به مساحت ۱۰هزار متر مربع 

احداث خواهد شد كه با این حساب طبقات زیرین میدان شامل:
۱. یک طبقه پاركینگ 

۲. یک طبقه هایپر ماركت 
۳. و یک طبقه روباز زیر خیابان هم به عنوان فضای تفریحی مثل زمین اس��کیت و 

بازی های كامپیوتری و  فضای سبز و.... اختصاص می یابد.
 

در قسمت شمالی میدان مسجد قدیمی كریم خان مربوط به ۷۰۰ سال پیش وجود دارد 
كه كل ستون های مسجد از یک تکه سنگ بزرگ تراش خورده است. این مسجد بعد از 

بازسازی و زیباسازی در قسمت شمالی میدان دست نخورده باقی خواهد ماند
یکی از ویژگی های میدان بزرگ ابریشم احداث ایستگاه مترو در داخل آن میدان خواهد 
بود. محل این ایستگاه در زیر خیابان امام است و یکی از ورودی هایش از سمت خیابان 
شهید بهشتی خواهد بود كه جدیدا به پیمانکار واگذار شده و عملیات احداث این ایستگاه 

در داخل میدان شروع شده است

 ب��رای رفت و آمد عابر پیاده در داخل میدان و برای جلوگیری از مش��کالت ترافیکی 
منطقه ، ۶ پل هوایی عابر پیاده  در میدان و بین مجتمع ها نصب خواهد شد كه عابر 
پیاده  از عرض خیابان عبور نکند، این پل ها جهت ایجاد امنیت جانی شهروندان و ارتباط 

بلوک ها با همدیگر  احداث خواهند شد.
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بازار مشروطه تبریز
درراستایتوسعهونوسازیشهریواحیایبافتفرسودهکهدرماموریت
مهمشرکتعمرانوتوسعهآذربایجانمیباشد،طرحاحیایبافتمجاور
غرببازارتبریزکهبازارمشروطهقسمتیازمحدوده10هکتاریغرببازار
میباشددرمساحتبیشاز3هکتارعهدهدارتامینخدماتموردنیازبازار

درمحدودهبافتغرببازاراست.
اینمجموعهدر2۴بلوکبهصورتتجاری،خدماتی،ورزشی،بهداشتیو
پارکینگمیباشدکهدرسالجاریپیشرفتفیزیکیقابلتوجهیراداشته
وحداکثرتا2س��الآیندهبهاتمامخواهدرس��ید.ضمناینکهدرکناربازار
مشروطه2بلوکمس��تقلازمحدودهغرببازارتبریزعملیاتاجراییآن
شروعشدهاست.یکیازبلوکهامحلمیوهفروشانسابقبودهکهخواسته

اکثریتاهالیوکسبهمحلبودهاست.

پروژه بلوک میارمیار
حدفاصلچهارراهمحققیفردوسی– میارمیار– شریعتی

مش��خصاتفنی:کاًلدر10طبقهسازهایبهصورتپارکینگطبقاتیو
تجاریاداریبامساحتحدودا1۴0000ًمترمربعاعیانی

سرمایهگذار:شرکتبتنکاوه
پیش��رفتاجرایی:مصوبهکمیسیونمادهپنجاخذدرحالپیگیریمراحل

میباشد.

• مجتمع تجاری خدماتی مطهر 	
جواربازارغربتبریز،خیابانشهیدمطهری– اولکوچهمالاحمد

3طبقهشامل78واحدتجاری
مساحتعرصه:1290مترمربع
مساحتاعیانی:3870مترمربع
هزینه: 18,866,000,000 ریال
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عرصهپروژه
مترمربع

اعیانی
مترمربع

هزینه به ریالمشخصات

 R 100,000,000استخر و 30 واحد تجاری9222766بلوک

349,893,483سپتیک فاضالب 

 K , M 1,031,354,608نازک کاری و تأسیسات توسعه بلوک

  N , H , O , M 210,000,000لوله کشی گاز بلوک های

62,281,087دیوار کشی پارکینگ سرپوشیده 

V و نازک کاری U 50 واحد تجاری وپارکینگ11352598اجرای پروژه بلوک

S , T 4 طبق�ه - 79 واح�د تج�اری، 35 انب�اری و 283010876پروژه بلوک 
پارکینگ

1,480,000,000

 L 1,212,000,000 4 طبقه - 10 واحد تجاری و پارکینگ4261373احداث اسکلت بتنی بلوک
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خانه سازی
شهرداریتبریزدرطیسالگذشته7پروژهی
انبوهسازیمسکنبیشاز1۴26واحدمسکونی
راازطریقشرکتخانهسازیپیشساختهی
آذربایجانتولیدودراختیارشهروندانمحترم
قراردادهاست.
همچنیندرراستایتالشهایدولتمحترم
برایتامینمسکناقشارکمدرآمد،شهرداری
تبریزعملیاتاجراییوساختمان5پروژهی
بزرگمسکنمهررابابیشاز1276واحد
مسکونیدرسطحاستانبهعهدهگرفتهاست
که618واحدآندرسالجاریبهمردمعزیز
استانتحویلدادهمیشود.
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پروژه های انبوه سازی

• پروژه ی ولی عصر / فاز 1	
کویولیعصر/خیابانستارخان

تعداد واحد: 192 و 256
متراژاعیانی:16.000و16.000

مساحتعرصه:19750
متراژ مفید: 61 و 45
پیشرفت:75درصد
تاریختحویل:1390

• پروژه ی ولی عصر / فاز 2	
کویولیعصر/خیابانستارخان

تعداد واحد: 438
متراژاعیانی:32.000
مساحتعرصه:18622

متراژ مفید: 61
پیشرفت:10درصد
تاریختحویل:1390

• پروژه ی والیت 	
شهرکاندیشه

تعداد واحد: 72
متراژاعیانی:6.000
مساحتعرصه:۴717

متراژ مفید: 61
پیشرفت:100

تاریختحویل:1389

• پروژه ی غدیر 	
شهرکاندیشه

تعداد واحد:  120
متراژاعیانی:10.000
مساحتعرصه:78000

متراژ مفید:  61
پیشرفت:100

تاریختحویل:1388
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• پروژه ی اتحاد	
اتوبانپاسداران

تعداد واحد:  120
متراژاعیانی:10.000
مساحتعرصه:7300

متراژ مفید:  61
پیشرفت:100درصد
تاریختحویل:1389

• پروژه ی بهاران	
شهرکاندیشه

تعداد واحد:  144
متراژاعیانی:12.000
مساحتعرصه:9336

متراژ مفید:  61
پیشرفت:100درصد
تاریختحویل:1388

• برج سایه	
شهرکاندیشه

تعداد واحد:  84
متراژاعیانی:8.000
مساحتعرصه:1792

متراژ مفید:  84
پیشرفت:100درصد
تاریختحویل:1388
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• مهر 1	
شهرجدید سهند

تعداد واحد:  150
متراژ اعیانی:   10.000
مساحت عرصه:  7800

متراژ مفید:  61
پیشرفت:  55 درصد

تاریخ تحویل:  89

• مهر 2	
شهر جدید سهند

تعداد واحد:  210 و 448
متراژ اعیانی:   15.000 و 14.000

مساحت عرصه:  49.103/3
متراژ مفید:  61 و 77

پیشرفت:  تهیه نقشه اجرایی

• شهیدمنافی خسروشهر	
تعداد واحد:  96

متراژ اعیانی:   8.000
مساحت عرصه:  5296

متراژ مفید:  61
پیشرفت:  10 درصد

تاریخ تحویل:  90

• سهند خسروشهر	
تعداد واحد:  228

متراژ اعیانی:   18.00
مساحت عرصه:  16000

متراژ مفید:  61
پیشرفت:  100 درصد

تاریخ تحویل:  89

مسکن مهر
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• شهد حسینی مرند	
تعداد واحد:  144

متراژاعیانی:12.000
مساحتعرصه:7000

متراژ مفید:  61
پیشرفت:55درصد
تاریختحویل:89

• پروژه ی  مدرسه 10 کالسه	
شهرکاندیشه
تعدادواحد:10

متراژاعیانی:950
مساحتعرصه:3086
پیشرفت:70درصد
تاریختحویل:1389

• ساختمان اداری سازمان مدیریت پسماند های شهری	
میدانآذربایجان

متراژاعیانی:800
مساحتعرصه:22۴0
پیشرفت:100درصد
تاریختحویل:89

• ساختمان اداری شهرداری منطقه 9	
خاوران

متراژاعیانی:800
مساحتعرصه:1500
پیشرفت:100درصد
تاریختحویل:88

سایر پروژه ها
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آسفالت:
شهرداریتبریزدریکسالگذشته
حرکتگستردهایدرآسفالتاساسی
خیابانهاعمعابرشهریومحالتآغاز
کرد.بهطوریکهاغلبخیابانهاییکه
آسفالتشانکهنهوفرسودهشدهبود،به
صورتاساسیآسفالتوبقیهخیابانها
نیزلکهگیریشد.
فهرستبرخیازخیابانهاییکهدرآنها
آسفالتریزیاساسیانجامشدهاستدر
ادامهمیآید.
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هزینه به ریالتناژسطح mmطولنام خیابان

1 
قه

نط
م

882 تن8400 700 مترخیابان شهید اصمعی
 2.600.000.000

4.850.000.000 2835 تن27.000 1500 مترخیابان ایده لو
6.180.000.000 1969 تن18750 750 مترخیابان رودکی

830.000.000 983 تن9360 780 مترخیابان بهشتی، ایستگاه طاق تا چهار راه شفیع زاده

2 
قه

نط
م

10.000.000.000 16000 تن14222 14 کیلومترمیدان راه آهن تا راهنمایی
3.240.000.000 6000 تن53333 4.5 کیلومترمیدان راهنمایی تا هتل مرمر

2.700.000.000 5000 تن44440 4.5کیلومترخیابان ها و کوچه های ولیعصر جنوبی
405.000.000 759.52 تن6751 482 مترخیابان پشت منطقه2

864.000.000 1600 تن10150 1015 مترخیابان رجایی شهر
425.520.000 788 تن5007000 مترخیابان عدالت، کوی دادگستری

880.200.000 1630 تن14488.8 905 متر20 متری شمالی سهند
283.500.000 525 تن4666.6 424 مترباند کندرو جاده ائل گلی

594.000.000 1100 تن9777.6 698.4 مترخیابان بهارستان، شهرک پرواز
364.500.000 675 تن6000 375 مترخیابان شفا، یاغچیان

648.000.000 1200 تن10666 1777.7 مترخیابان گلدشت، زعفرانیه
540.000.000 1000 تن8888 1111 متر10 متری 23 و 24 زعفرانیه

378.000.000 700 تن6222 691 مترخیابان بهاران
270.000.000 500 تن4444 740.7 مترخیابان قاضی، کوی دادگستری

CNG 378.000.000 700 تن6222 518.5 مترجاده باسمنج، روبروی
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هزینه به ریالتناژسطح mmطولنام خیابان

4 
قه

نط
م

105089311047خیابان شمس تبریزی 
760.000.00

3/151972/987372/1297950.000.000خ قدس
38/50468/295057/444280.000.000دور برگردان اتوبان 130متری

3/119395/1730225/17371.285.380.000مسیر اصلی خیابان پاسداران تقاطع ستارخان 
24/3216434670270.000.000محله چوستدوزان باغ نصیر کوچه رز و مهران

14/1936673/25831.600.000.000رویه خ گذرهای اصلی و فرعی نظام پزشکی
18462400032221.930.000.000رویه خ قدس

863120821531910.000.000خ ورزش
650103801038653.940.000خ علی سیاهپوش

2100210132.300.000شهرک آزمایش

ه5
طق

من

50002.500.000.000 تن300063.000 مترمیدان شهید فهمیده
380.000.000 750 تن5.166  خیابان دماوند، باغمیشه

100.000.000 200 تن1.326  خیابان میثاق و موالنا، باغمیشه
350.000.000 1945 تن8717  مرزداران

1950975.000.000 تن12.482  باند کندرو جاده تهران
800.000.000 1300 تن150030000 مترکوی های صنعتی جاده تهران

558.000.000 1115 تن4600  جاده باسمنج
125.000.000 250 تن1770  خیابان صفا، باغمیشه

942.000.000 1884 تن13400  میدان بسیج
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هزینه به ریالتناژسطح mmطولنام خیابان

ه6
طق

من

18001.000.000.000 تن12000 1500 متربلوار کارگر، ازمیدان راه آهن تا میدان کارگر
1.000.000.000 1800 تن130013000 مترخیابان امیرکبیر، شهرک امام

850.000.000 1400تن9000 860 مترخیابان 35 متری وحدت، قراملک
600.000.000 1000 تن6000 750 مترخیابات صنعت

720.000.000 1200 تن7700 850 مترخیابان صنعت 1
600.000.000 1000 تن6000 500 مترخیابان 18 متری شهید رجایی، دامپزشکی
360.000.000 600 تن3900 520 مترخیابان 12متری شهید اعظمی، دامپزشکی

485.100.000 882 تن6000 1000 مترجاده مایان
160.000.000 215 تن2250 380 مترمعابر و کوچه های محله آناخاتون

ه8
طق

1100.000.000 2000 تن14000 875 مترچایکنار از پل مخابرات تا دانشسرا و پل شهید بهشتی من

قه 
نط

م
10

4.319.052.000 8861 تن88610معابر اصلی سطح منطقه

6.168.5651.203.236جمع ارقام
63.126.492.000
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هدایت و دفع آب های سطحی

مس��الهدفعآبهایسطحییکیازمش��کالتگریبانگیرشهرهایبزرگ
دنیاس��ت.کههمهس��الهدرفصولبهاروپاییزوبابارشنزوالتجویو
سرازیرشدنآبهادرکویوخیاباناینمشکلنمودبیشتریپیدامیکند.

شهرداریتبریزبادرکاهمیتبهداشتیموضوعدرمناطقمختلفشهر،
هموارهباشناس��اییآبراههایدارایمشکلاقدامبهساختکانال،جوبو
آبراهههایمناسبمینمایدکهبخشازاقداماتانجامشدهدرسالگذشته

بدینشرحاست:

• دفع آبهای سطحی پاسداران	
اتوبانپاسداران/منطقه1

مشخصاتفنی:اجرایکانالسنگیبهطول600متروعرض2متر
هزینه: 8.000.000.000 ریال



• کانال جاده باسمنج	
تقاطعاستادمعینتاپارکسوسنگرد/منطقه2

مشخصاتفنی:اجرایکانالسنگی،جدولگذاریوکفسازیبهطول
350متر

هزینه: 3.010.000.000 ریال
پیشرفتاجرایی:بهرهبرداری

• کانال جاده باسمنج	
ازپلکابلیتااستادمعین/منطقه2

مشخصاتفنی:اجرایکانالسنگی،جدولگذاریوکفسازیبهعرض
8متر

هزینه: 2.138.000.000 ریال
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پیشرفتاجرایی:بهرهبرداری

• هدایت آبهای سطحی ائل گلی	
جادهائلگلی/منطقه2

مشخصاتفنی:جدولگذاری،پوششجوبباآهنآالتولولهگذاری
پلیاتیلن

هزینه: 2.540.000.000 ریال
پیشرفتاجرایی:بهرهبرداری

• کانال سنگی با پوشش دال بتنی	
ابتدایزعفرانیه/روبرویخبرگزاری/منطقه2

مشخصاتفنی:اجرایسنگالشهدردیوارههاوپیکانالبهطول200متر
وعرض5/3مترباپوششدالبتنیبهضخامت30سانتیمتر

هزینه: 1.110.000.000 ریال
پیشرفتاجرایی:بهرهبرداری

• کانال الهی پرست	
کویالهیپرست/پشتهتلشهریار/منطقه2
مشخصاتفنی:بهطول250متروعرض3متر

هزینه: 3.0103.000.000 ریال
پیشرفتاجرایی:بهرهبرداری

• کانال سبالن	
ورودیسهندبهسمتاتوبانشهیدکسایی/منطقه2
مشخصاتفنی:بهطول۴79متروعرض3متر

هزینه: 1.895.000.000 ریال
پیشرفتاجرایی:بهرهبرداری

• پوشش کانال ایلی سو )فاز اول( 	
کمربندیمیانی،محدودهیمیدانتیر/منطقه3

مشخصاتفنی:150متر
هزینه: 822.000.000 ریال
پیشرفتاجرایی:درحالاجرا

• کانال یکه دکان	
ابتدایخیابانیکهدکان)باغامیر(،جنبپارکامیرکبیرواقعدر

خیابانامیرکبیر/منطقه۴
مشخصاتفنی:طول:210متر/عرض:80سانتیمتر

هزینه: 882.000.000 ریال
پیشرفتاجرایی:درحالساخت

ا

• کانال نیروی هوایی	
خیاباننیرویهوایی/مابینمیدانقونقاوچهارراهنادر/منطقه۴

مشخصاتفنی:طول:171متر/عرض:2متر/ارتفاع:2.30متر
هزینه:1.596.166.587  )ریال(
پیشرفتاجرایی:بهرهبرداری

• کانال عرضی نظام پزشکی 	
نظامپزشکیفاز3/منطقه۴

مشخصاتفنی:طول:510متر/عرض:1متر/ارتفاع:1.30متر
هزینه: 1.809.000.000 )ریال(
پیشرفتاجرایی:درحالساخت




