
• بافت فرسوده	
• مجتمع تجاری	
• خانه سازی	



• ساختمان اداری جدید شهرداری منطقه سه  	

خیابان آزادی، مابین چهارراه الله و خیابان رسالت

مساحت عرصه:   16.355 متر مربع
مساحت اعیانی:  6.000 متر مربع

هزینه احداث پروژه :  41.000.000.000 ریال

تاریخ افتتاح:   90/7/12
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فاز دوم شهرک صنفی صنعتی جاده مایان
30 باب مغازه 

هزینه:  بالغ بر ده میلیارد ریال 
در حال احداث 
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• ساماندهی  عابرگذر و مركز خرید تاریخی تربیت	

 جابجایی تأسیسات آب، برق، فاضالب و مخابرات
طول: 460000

وضعیت اجرایی:150متر طولی اجرا شده است .
هزینه:3.500.000.000ریال 
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• نیروگاه خورشیدی تامین نیروی برق ساختمان اداری 	

)W 18 یا کم مصرف W 20 600  شعله در ساعات اداری ) فلورسنت 

 مشخصات فنی 
1- پنل خورشیدی  مونو کریستال 200 وات به تعداد 40 عدد به توان 

نهایی: 8 کیلو وات 
2- باطری سیلد اسید )فول پاور ( 12 ولت،90آمپر به  تعداد 70 عدد 

هزینه: 1/000/000/000ریال



• ساماندهی آجی چای از پل خلبان تا میدان چایی 	
شهرداری منطقه 4

طول پروزه :260 متر مربع  ○
عرض کانالیزه کردن آب آجی چای : 60 متر )25+25+10( ○
کفسازی داخل آجی چای به صورت سنگ فرشی و نما کاری با سنگ الشه و  ○

مالت ماسه و سیمان به ضخامت 50 سانتی متر با شیب طولی %0/4 
دیوار کشی محوطه، کفسازی با سنگ الشه و نماکاری به ارتفاع متوسط یک متر  ○
محوطه سازی و ایجاد فضای سبز محوطه آجی چای  ○

هزینه : 5/000/000/000 ریال
پیشرفت فیزیکی : %38 ○

• ساماندهی فاز 4 مهران رود	
شهرداری منطقه 4

طول پروژه  :حدود 400 متر  ○
عرض  40 متر  ○
مسیر : انتهای مهران رود بعد از پل سرداران فاتح  ○
کارهای انجام یافته : بتن ریزی – اجرای دیوار سنگی ○

هزینه :4/000/000/000 ریال
پروژه به بهره برداری رسیده است  ○
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 مسقف سازی گلزار شهدا   
 

طرح مس��قف س��ازی به دنبال اجرای موفق طرح ساماندهی مزار شهدای 
گرانقدر دوران دفاع مقدس و به درخواس��ت خانواده معظم ش��هدا از س��وی 

شهرداری تبریز در دستور کار قرار گرفت.
این طرح در فضایی به وسعت 4500 متر مربع با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد 
ریال به ش��کل سازه فضایی ) سانویج پانل ( و در مدت سه ماه کاری اجرا و 

آماده بهره برداری شده است.
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• ساختمان شماره 2 شهرداری منطقه 9  	

این س��اختمان با هدف جلوگیری از س��اخت و سازهای غیر مجاز و حفظ و 
صیانت از اراضی 700 هکتاری تحت تملک ش��هرداری منطقه س��اخته و 

معاونت خدمات شهری این منطقه در آن مستقر شد.

مساحت زیربنا: 800 متر مربع
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• پروژه ولی عصر )فاز یک(	
خیابان ستارخان

 448 واحد  / 5طبقه
مساحت اعیانی: 32,000 
مساحت عرصه: 18,622 

متراژمفید: 61و45

پیشرفت اجرایی:  85 درصد
تاریخ تحویل: شهریور90وتابستان 91

• پروژه ولی عصر )فاز دو(	
خیابان ستارخان

438واحد  / 5 طبقه
مساحت اعیانی: 32,000
مساحت عرصه: 19,750

متراژمفید: 61

پیشرفت اجرایی: 5 درصد
تاریخ تحویل: نیمه اول 92
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• پروژه مسکن مهر دو)فاز یک(	
شهر جدید سهند

308واحد /  5طبقه
مساحت اعیانی: 22,037
مساحت عرصه: 48,618

متراژمفید: 61

پیشرفت اجرایی: 12 درصد 
تاریخ تحویل:تابستان 91

• پروژه مسکن مهردو)فازدو(	
شهر جدید سهند

350واحد  /  5طبقه
مساحت اعیانی: 31,904

متراژمفید: 77

پیشرفت اجرایی: 5 درصد
تاریخ تحویل:تابستان91

• پروژه  مسکن مهر یک	
شهر جدید سهند

150 واحد  /  5طبقه
مساحت اعیانی: 10,000

مساحت عرصه: 7,800
متراژمفید: 61

پیشرفت اجرایی: 100 درصد
تاریخ تحویل:شهریور90
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• پروژه شهید منافی	
خسروشهر

96واحد /5 طبقه
مساحت اعیانی: 8,000
مساحت عرصه: 5,296

متراژمفید: 61

پیشرفت اجرایی: 75 درصد
تاریخ تحویل:بهار 91

• پروژه شهد حسینی مرند	

144واحد / 5طبقه
مساحت اعیانی: 12,000
مساحت عرصه: 7,000

متراژمفید: 61

پیشرفت اجرایی: 75 درصد
تاریخ تحویل:بهار91
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• پروژه سهند خسروشهر	

228واحد/  5طبقه
مساحت اعیانی: 18,000

مساحت عرصه:  16,000
متراژمفید: 61

پیشرفت اجرایی: 100 درصد
تاریخ تحویل:بهمن89

• پروژه نصر	
شهرک اندیشه

382واحد /12 طبقه
مساحت اعیانی: 128,040
مساحت عرصه: 15,351

متراژمفید: 90

پیشرفت اجرایی: 5 درصد
تاریخ تحویل:بهار92

• پروژه مدرسه 10كالسه	
شهرک اندیشه

10 کالسه / 2 طبقه
مساحت اعیانی: 950

مساحت عرصه: 3,086
 

پیشرفت اجرایی: 95 درصد
تاریخ تحویل:پاییز90



آسفالت اساسی خیابان ها
جمع کل : 85221 تن

 هزینه: 60.506.910.000 ریال
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مقدار )تن(خیابان

325الله گلشهر 13

400گلها گلشهر14

1231دکتر حسابی – مقابل معاونت فنی15

فلکه ش�هریار ت�ا فلکه خی�ام وخ رجائی 16
شهر

800

400فلکه شهریار تا فلکه روحانی17

360پارک مسافر 18

12500 متری صبای جنوبی19

12700 متری ششم زعفرانیه20

265ده متری 18و2119

1127ولیعصر جنوبی خیابان آذری22

552ولیعصر جنوبی خیابان دانش23

7308میدان ائل گلی وکوی فردوس24

915باغچه بان25

800خیابان کوثر یاغچیان26

700خیابان نجم یاغچیان27

1484ورودی کوی سهند28

1636خیابان شهید صادقی29

140زیر پل کابلی مقابل مجتمع تجاری30

450دکتر حسابی فلکه شبنم31

• منطقه 1	

مقدار )تن(خیابان

2457خیابان 7 تیر1

2240خیابان بیالنکوه2

919کوچه حسن3

جمع: 5616هزینه: 3990 میلیون ریال

• منطقه 2	

مقدار )تن(خیابان

1500شهرک یاغچیان خیابان مائده1

8625جاده ائل گلی2

1128تله کابین3

1250زعفرانیه - مسجد4

241370 متری فرهنگیان5

2259میرداماد - بعثت6

252پاستور- 13 آبان7

313پرواز - شبنم8

2375زعفرانیه - شبنم9

1695جاده ائل گلی باند کندرو10

طوب�ی 11 وخیاب�ان  ب�ان  باغچ�ه  ک�وی 
یاغچیان

600

700پروین اعتصامی گلشهر12
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مقدار )تن(خیابان

13536 آبان32

18366 متری دوکوی الهی پرست33

671خیابان 18 متری صبای میرداماد34

578خیابان محراب میرداماد35

18283 متری نگین36

655میرداماد - نفت37

290شبنم 10 متری 3848

352003 متری یاغچیان - توحید39

554عطار نیشابوری خ فیض اله زاده40

جمع : 48696هزینه : 34.574 میلیون ریال 

• منطقه 3	

مقدارخیابان

5806 )تن(کمربندی میانی1

1742 )تن(شریعتی جنوبی2

1814 )تن(خیابان مشروطه3

جمع: 9362هزینه : 6647 میلیون ریال

6750 متر مربعخیابان راه گاز انتهای ماراالن4

  4140 متر مربعخیابان جدیداالحداث سیدلر5

4873 متر مربعضلع غربی کانال مالصدرا6

مقدارخیابان

بقایی�ه 7 گورس�تان  روب�روی 
)ماراالن ( 

3725 متر مربع

2434 متر مربعراه نفت میدان امام حسین8

ط�رح 9  ( منتظ�ری  ش�هید  بل�وار 
شبدری (

2362 متر مربع

محوط�ه س�اختمان جدی�د منطق�ه 10
سه تبریز

3218 متر مربع

27502 متر مربعهزینه :  1.670.000.000ریال

• منطقه 4	

مقدار )تن(خیابان

1431کوچه باغ1

3900خیابان بهار واره گر2

1154خیابان قطران شمالی3

جمع: 6485هزینه : 4604 میلیون ریال
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• منطقه 6	

مقدار )تن(خیابان

1878خیابان هالل احمر1

2463بازارچه وخیابان رضوان2

943فرهنگ3

1100جاده آنا خاتون4

راه�ی 5 س�ه  ت�ا  آه�ن  راه  س�نتو  ج�اده 
فرودگاه

3600

جمع: 9384هزینه : 6663 میلیون ریال

• منطقه 7	

مقدار )تن(خیابان

زی�ر پ�ل اتوب�ان ش�هید کس�ایی ج�اده 1
آذرشهر

1259

641باند کندرو جاده آذرشهر2

800خیابان 35 متری الله3

جمع: 2700هزینه : 1917 میلیون ریال

• منطقه 8	

مقدار )تن(خیابان

1060شریعتی شمالی1

جمع: 1060هزینه : 752 میلیون ریال

• منطقه 10	

مقدار )تن(خیابان

739خیابان معلم1

190خیابان کوثر جنوبی2

199چهارراه ملل متحد3

ش�هرک ارم مقاب�ل بیمارس�تان عالی 4
نسب

790

جمع: 1918هزینه : 1362 میلیون ریال
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• تکمیل  پوشش كانال ایلی سو - فاز 2	

)کمربندی میانی(

هزینه:  4.300.000.000 ریال
وضعیت پروژه : در حال اجرا

طول:  1010 متر
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• كارگاه تخصصی ماكت سازی شهرداری تبریز	
با توجه به پیشینه درخشان و طوالنی تاریخی تبریز، از مدتها قبل فکر بر پایی 
نمایشگاهی از ماکت بناها و اماکن تاریخی این شهر در دستور کار شهرداری 
تبری��ز بود تا یک مجموعه کامل��ی از اماکن مهم تبریز همراه با توضیحاتی 
مربوط به تاریخچه آنها نیز به بازدید کنندگان عرضه شود و سپس به بازدید 

از خود بناها پرداخته شود .
بر این اس��اس بخش ماکت س��ازی تخصصی شهرداری کالنشهر تبریز با 
امکانات و دستگاههای پیشرفته تجهیز و توسط کارشناسان خبره این امر 

از بهمن ماه 1389راه اندازی  شد .
در گام نخس��ت پس از بررسی های مقدماتی و برداشت و تهیه نقشه های 
اتوکد ساخت ماکت بنای تاریخی خانه گنجه ای زاده واقع در خیابان مقصودیه 

در دستور کار قرار گرفت .
در ادامه با ساخت تدریجی ماکت بقیه اماکن تاریخی پارک موزه ذکر شده در 
آینده ای نزدیک به پا و برای بازدید مسافران و گردشگران داخلی و خارجی 

آماده خواهد گردید . 


