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توسعه ائل گلی

تعداد كلدرختان جدید كاشته شده در سال 89درختان قدیمیمساحتناحیه

680.00022.3005.64027.940 مترمربعناحیه یک1

450.00023.8103.87527.685 مترمربعناحیه دو2

540.0004.33210.96515.297 مترمربعناحیه سه3

470.0004.54613.02217.568 مترمربعناحیه چهار4

2.140.00051.08933.50288.490 مترمربعجمع كل

پارک کوهستان
سال كاشتتعداد كل نهالدرختان كاشته شدهدرختان انتقالیمساحتناحیه

500.0003.62625.70029.32688 مترمربعسایت یک1

500.00070330.27030.97388 مترمربعسایت دو2

500.00075029.80030.55088 مترمربعسایت سه3

20.00020.00089...500.000 مترمربعسایت چهار4

20.00020.00089...500.000 مترمربعسایت پنج5

19.36519.36589...500.000 مترمربعسایت شش

3.000.0005.079145.135150.214 مترمربعجمع كل
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عون بن علی، پارک طبیعت
• فضای سبز	

- جنگلکاری موجود : حدود 250 هکتار 
 جنگلکاری از اول سال 89 تا آخر آذرماه سال 89 : حدود  78 هکتار
- مساحت کل جنگلکاری و تفرجگاهی روبه شهر 600 هکتار

• مور فنی و عمرانی	
- ساخت مبلمان شهری بتنی طرح چوب : آالچیق 3 عدد، سطل زباله 7عدد، 

نیمکت14 عدد، کباب پز 7 عدد، ایستگاه استراحت 1 عدد 
- احداث آبخوری 5 عدد در طول مسیر جاده اصلی، ربع رشیدی و باالی عینالی

- احداث و اصالح راه های دسترسی 4کیلومتر جهت حمل نهاده ها به قطعات 
جنگل کاری، تردد کوهپیمایان و گردش��گران و  س��هولت تردد مسافران به 

ایستگاه آخر تله کابین 
- پل��ه گذاری در قس��مت های صعب العبور برای س��هولت و امنیت در تردد 

مسافران به ایستگاه آخر تله کابین
- احداث سرویس های بهداشتی به تعداد 30  چشمه . اجرای تصفیه فاضالب 
بی هوازی برای اولین بار در شهر تبریز با بهره گیری از 16دستگاه تانکر سپتیک 
بی هوازی جهت احداث سرویس های بهداشتی ذکر شده  که آب تصفیه شده 

از فاضالب نیز در امر جنگل کاری مورد استفاده قرار می گیرد .
- راه اندازی سیستم های پمپاژ فاز 2 و 3 عون بن علی 

- آغاز عملیات احداث استخر 1200 مترمکعبی در جنب استخر میانی
- احداث 2 باب زمین ورزش��ی چمن مصنوعی که مراحل زیرسازی آن پایان 

یافته است
- اجرای منهول به ابعا 5×5/35×4 متر در کنار اتوبان پاس��داران پایین دست 

چشمه جهت پمپاژ آب چشمه به استخر نهالستان
- احداث آبراه خاکی  به طول 4 کیلومتر در طول مسیر جاده آسفالته 

- احداث 6 ست ورزشی در طول مسیر جاده آسفالته و محوطه بقعه
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نیروگاه بادی 
نیروگاه بادی عون بن علی بخشی از طرح احداث مراكز انرژی پاک است كه 

فاز نخست آن با نصب 3 توربین احداث شده است. 
احداث این نیروگاه بادی منجر به كاهش هزینه های تولید انرژی و حركت به 
سمت انرژیهای نو و پاک می شود كه تا سال آینده 20 نیروگاه بادی دیگر را 

در دامنه ها و ارتفاعات عون بن علی ایجاد و  نصب خواهد شد. 
عمر مفید این توربین بادی 20سال است كه در شرایط دمایی باالی 40درجه 

تا 20درجه زیر صفر امكان فعالیت دارد. 
ارتف��اع برج 40 متر، ط��ول پره های این نیروگاه ب��ادی 9/22 متر و حداكثر 
سرعت باد الزم برای چرخش موتور 25 متر بر ثانیه و حداقل سرعت برای 

چرخش موتور 4متر بر ثانیه است. 
برای  نصب و راه اندازی این نیروگاه 36 میلیارد ریال با مشاركت شركت برق 

منطقه ای آذربایجان شرقی هزینه شده است



243



244

تله کابین تبریز – فاز 1
طول مسیر: 1440 متر

تعداد دكل: 6 دستگاه
تعداد كابین: 24 دستگاه

امكانات جنبی: 
دو دستگاه سرویس بهداشتی 10 چشمه در ایستگاه های پایین و باال. 1
دو باب نمازخانه در ایستگاه پایین در ایستگاه های پایین و باال. 2
دو باب كافی شاپ در ایستگاه های پایین و باال. 3
یک باب رستوران سنتی . 4

7 مورد پاركینگ با گنجایش 800 دستگاه خودرو
هزینه:•100.000.000.000•ریال

ب��ا وجود پیش بینی زمان 18 ماهه برای اجرا و بهره برداری تله كابین تبریز، 
این پروژه در مدت 9 ماه با تالش مهندس��ین ش��ركت دوپل مایر اتریش و 
حمایت های مالی و مدیریتی شهرداری تبریز، سازمان عمران و شهرداری 
منطقه دو به مرحله بهره برداری رسیده و در اختیار شهروندان تبریزی قرار 

گرفت.

• فاز 2 	
فاز دوم تله كابین تبریز نیز از ایس��تگاه س��وم تا س��د شهید مدنی به طول 4 
كیلومتر و با اعتباری بالغ بر 120 میلیارد ریال سال آینده و با مشاركت بخش 

خصوصی به مرحله اجرا درخواهد آمد.
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پارک بزرگ 24 هکتاری شهر 
در محل پادگان و میدان تیر ارتش

 

در راستای اجرای قانون انتقال پادگان ها از داخل شهرها و كالن شهرهای 
كش��ور و بر اساس توافق حاصله میان ش��هرداری تبریز و ارتش، پادگان و 
میدان تیر 60 هكتاری تبریز كه امروز به دلیل توسعه شهر در دهه های اخیر 
در داخل محدوده شهر قرار گرفته، به زودی با تغییر كاربری به پارک بزرگ و 
مدرن شهری، چیزی شبیه ایل گلی تبدیل خواهد شد و شهروندان تبریزی 
خواهند توانست از امكانات و زیرساخت های رفاهی، تفریحی و ورزشی كه 

در داخل این مجموعه بزرگ ایجاد خواهد شد استفاده كنند.
بر اساس توافقات و هماهنگی های اولیه میان شهرداری تبریز، كمیسیون 
ماده پنج اس��تان و ارتش جمهوری اسالمی ایران برای تحقق این طرح به 
انجام رسیده  اراضی 60 هكتاری پادگان و میدان تیر ارتش با تغییر كاربری به 
فضاهای تجاری، مسكونی و عمومی تبدیل خواهد شد تا عموم شهروندان 

بتوانند از امكانات و زیرساخت هایی كه در آن ایجاد می شود استفاده كنند.
 عالوه بر 24 هكتار تخصیصی از این اراضی به احداث پارک بزرگ و مدرن 
شهری، مابقی 36 هكتار اراضی پادگان ارتش نیز به كاربری های تجاری، 

خدماتی و مسكونی تبدیل خواهد شد.
شهرداری تبریز منتظر ابالغ نهایی این توافق از سوی مركز است تا در اولین 
فرصت و بر اساس یک برنامه مدون و منسجم زمانی نسبت به انتقال پادگان 

و اجرای طرح های مربوط به تغییر كاربری این اراضی اقدام كند. 

محدوده پارک بزرگ شهر

محدوده  مسکونی، 
فرهنگی، تجاری و 

شخدماتی
رت

ن ا
ابا

خی
د 

دا
مت

ا

امتداد کمربندی میانی



247



248

• پارک بعثت	
پشت پاركینگ باغالر باغی / منطقه 1

مساحت : 8500 متر مربع
هزینه:••850.000.000•ریال

پروژه در حال اجراست

• پارک آزادگان	
شفیع زاده / منطقه  1

مساحت : 6000 متر مربع
•هزینه:2.000.000.000•ریال

پروژه در حال اجراست

• پارک شیرسوار	
آخر عباسی، روبروی پارک میخک، انتهای كوچه سازمانی / منطقه  1

مساحت : 4000 متر مربع
•هزینه:••700.000.000•ریال

پروژه در حال اجراست

• پارک حاشیه ای رجایی شهر	
حدفاصل خیابان آبیاری تا خیام / منطقه 2

مساحت : 10.000 متر مربع
تعداد درخت،درختچه و نهال : 2000 اصله

هزینه:••400.000.000•ریال
پروژه به بهره برداری رسیده است

• اتوبان شهید کسایی	
ورودی سیم تریلی، مقابل جایگاه CNG / منطقه  2

مساحت : 9000 متر مربع
تعداد درخت،درختچه و نهال : 800 اصله

•هزینه:••200.000.000•ریال
پروژه به بهره برداری رسیده است

پارک های جدید
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• روی لوله نفت کوی دادگستری	
از روبروی مجتمع فجر تا ورودی پارک صائب / منطقه 2

مساحت : 10.000 متر مربع
هزینه:  100.000.000 ریال

پروژه در حال اجراست

• انبوهکاری جاده باسمنج	
جاده باسمنج /  منطقه 2

مساحت : 4000 متر مربع
تعداد درخت،درختچه و نهال : 400 اصله

 هزینه:  50.000.000 ریال
پروژه در حال اجراست

• انبوهکاری یاغچیان	
خروجی یاغچیان به اتوبان كسایی / منطقه 2

مساحت : 10.000 متر مربع
تعداد درخت،درختچه و نهال : 500 اصله

 هزینه:  50.000.000 ریال
پروژه در حال اجراست

• پارک آزادی 	
تقاطع خیابان رسالت و آزادی / منطقه 3

مساحت : یک و نیم هكتار
هزینه:•5.000.000.000•ریال

پروژه به بهره برداری رسیده است

• بوستان محله ای  آبادانی مسکن	
 چهارراه ابوریحان، مجتمع مسكونی آبادانی مسكن  /منطقه 3 

•هزینه•پروژه•:•50.000.000ریال
پروژه در حال اجراست 
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• پارک محله ای نصر	
باغمیشه، میدان میثاق، كوی نصر / منطقه5

مساحت : 3000 متر مربع
 هزینه:  500.000.000 ریال

پروژه به بهره برداری رسیده است

• فاز یك نگین پارک	
انتهای نگین پارک / منطقه 5

مساحت : 2000 متر مربع
 هزینه:  500.000.000 ریال

پروژه در حال اجراست

• انبوه کاری جاده تبریز� صوفیان	
ضلع شرقی و غربی جاده تبریز� صوفیان / منطقه 6

مساحت : 20.000 مترمربع
تعداد درخت،درختچه و نهال : 2500 اصله

 هزینه:  175.000.000 ریال
پروژه به بهره برداری رسیده است

• انبوه کاری شهرک امام	
مابین بلوک های شهرک امام / منطقه 6

مساحت : 15.000 مترمربع
تعداد درخت،درختچه و نهال : 1700 اصله

 هزینه:  119.000.000 ریال
پروژه به بهره برداری رسیده است

• واکاری	
قراملک، جاده صنعت، كوی خلفلر و ... / منطقه : 6

مساحت : 2300 متر مربع
تعداد درخت،درختچه و نهال : 840 اصله

 هزینه:  58.800.000 ریال
پروژه به بهره برداری رسیده است
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• انبوه کاری شهید بهشتی	
شهرک شهید بهشتی / منطقه 6

مساحت : 5000 مترمربع
تعداد درخت،درختچه و نهال : 1200 اصله

•هزینه:••84.000.000•ریال
پروژه به بهره برداری رسیده است

• پارک میالد )فاز 1(	
اسدگلی / منطقه 10

مساحت:28 هزار مترمربع
دارای زمین ورزشی / وسایل ورزشی/  قرائت خانه / سرویس بهداشتی 

هزینه:•2•میلیارد•ریال
پروژه در حال اجراست

• بوستان محله ای شربت زاده	
كوی شربت زاده / منطقه 10

مساحت: 460 مترمربع
هزینه:•100•میلیون•ریال

پروژه به بهره برداری رسیده است

• بوستان محله ای فاطمه الزهرا	
فلكه معلم شهرک ارم / منطقه 10

مساحت: 500 مترمربع
هزینه:•150•میلیون•ریال

پروژه به بهره برداری رسیده است



252

فضاهای رفاهی

• کمپ ورودی جاده تهران	
جاده تهران، پایین دست طرح تبادل شرقی

مساحت: 100 متر مربع
امكانات:  نمازخانه مجزا برای آقایان و خانم ها /  سرویش بهداشتی

هزینه•:•600.000.000 ریال
پروژه به بهره برداری رسیده است

• سرویس بهداشتی:	
شهرک شهید یاغچیان / پارک شمیم پایداری / منطقه 2

مساحت: 67 متر مربع
3 چشمه مردانه / 3 چشمه زنانه / 1 چشمه معلولین

هزینه•:•425.000.000•ریال
پروژه در حال اجراست

• سرویس بهداشتی:	
انتهای بلوار دكتر حسابی / جنب ستاد بحران / منطقه 2

مساحت: 67 متر مربع
3 چشمه مردانه / 3 چشمه زنانه / 1 چشمه معلولین

هزینه : 425.000.000 ریال
پروژه در حال اجراست

•  سرویس بهداشتی:	
سه راهی ولیعصر / جنب آتش نشانی / منطقه 2

مساحت: 67 متر مربع
3 چشمه مردانه / 3 چشمه زنانه / 1 چشمه معلولین

هزینه : 425.000.000 ریال
پروژه به بهره برداری رسیده است

• سرویس بهداشتی:	
شهرک شهید یاغچیان / پارک میهمان / منطقه 2

مساحت: 67 متر مربع
3 چشمه مردانه / 3 چشمه زنانه / 1 چشمه معلولین

هزینه : 412.500.000 ریال
پروژه در حال اجراست

• سرویس بهداشتی:	
خ آزادی / پارک طوبی / منطقه 2

مساحت: 40 متر مربع
3 چشمه مردانه / 3 چشمه زنانه / 1 چشمه معلولین

هزینه : 200.000.000 ریال
پروژه به بهره برداری رسیده است

• سرویس بهداشتی:	
جاده باسمنج / پارک سوسنگرد / منطقه 2

مساحت: 70 متر مربع
3 چشمه مردانه / 3 چشمه زنانه / 1 چشمه معلولین

هزینه : 430.000.000 ریال
پروژه به بهره برداری رسیده است

• سرویس بهداشتی:	
پارک بانوان بهار / منطقه 4

مساحت: 32 مترمربع
هزینه : 489.600.000 ریال جمع با بعدی

پروژه در حال اجراست

• سرویس بهداشتی:	
پارک بانوان چایكنار / منطقه 4

مساحت:39 متر مربع

• سرویس بهداشتی: 	
خیابان منجم،  مسجد حاج ابراهیم / منطقه 4

 هزینه : 329.700.000 ریال
پروژه در حال اجراست

• سرویس بهداشتی:	
بوستان توان، 35 متری باغمیشه / منطقه 5

مساحت:50 متر مربع
هزینه : 300.000.000 ریال

پروژه به بهره برداری رسیده است




