پروژه های اجرا شده سازمان زیبا سازی
سال 94

روابط عمومی سازمان زیبا سازی
شهرداری اهواز

پروژه های سال 1394
ردیف

عنوان

نام پروژه

2

عملیات اجرایی نورپردازی پل پنجم

3

عملیات اجرایی نورپردازی پلهای چهارم

4

عملیات اجرایی نورپردازی میدان هجرت ( راه آهن)

5

شروع عملیات اجرایی نورپردازی درختان آیلند میانی خیابان های ایدون و خرداد در سطح منطقه  2و بلوار گلستان
در سطح منطقه  4و بلوار انقالب در سطح منطقه 6

6

نورپردازی پل علوی در سطح منطقه 6

7
8

نورپردازی

1

عملیات اجرایی نورپردازی ساختمان سیلو

نورپردازی کاشیکاری های پل پیچ استادیوم و زیرگذر های پل های سوم ،چهارم ،هفتم و کیان آباد
نصب فانوس های باتومی روشنایی بر روی پلهای لشکر و راهنمایی

9

شروع عملیات اجرایی رفع ایرادات روشنایی پارکهای سطح مناطق  4و 8

10

رفع ایرادات نورپردازی پل های علی ابن مهزیار ،پل غدیر و پل جزیره

11

شروع عملیات اجرایی نورپردازی درختان آیلند میانی بلوار ساحلی کیانپارس

12

شروع عملیات اجرایی نورپردازی درختان نخل در سطح شهر

13

طراحی نورپردازی و روشنایی پل غدیر (کابلی)

14

اصالح و رفع ایرادات پل سفید

ردیف

عنوان

نام پروژه

2

برگزاری فراخوان طراحی و ساخت المان های نوروزی استقبال از بهار

3
4
5
6

مطالعات وطراحی

1

طراحی ،ساخت و نصب المانهای ویژه اربعین در مسیر چذابه ( عین دو)

طراحی و اجرای پرده آب سینمایی در رودخانه کارون جنب پل طبیعت
طراحی فاز یک و دو میادین عین دو ،انقالب و سیاحی در سطح منطقه 6
طراحی فاز یک و دو میدان بهزیستی در سطح منطقه 4
طرح جامع راهبردی زیبا سازی و تبلیغات محیطی

7

طرح مطالعاتی ممیزی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر

8

مطالعات سیما و منظر بلوارپاسداران و آیت اهلل بهبهانی حد فاصل زرگان تا شهر کارون

1
2
3
4
5
7
8
9

نقاشی،زیباسازی وبدنه سازی سیمای
شهر

ردیف

عنوان

نام پروژه
رنگ آمیزی مدارس در سطح مناطق شهرداری اهواز
رنگ آمیزی و نقاشی دیواری در سطح مناطق شهر اهواز
تکمیل کاشیکاری زیرگذر پل پیچ استادیوم
تکمیل کاشیکاری زیرگذر پل شهید هاشمی
تکمیل پروژه کاشیکاری مساجد الغدیر در سطح منطقه  1و الحمادی در سطح منطقه  7و زین العابدین در سطح
منطقه 6
تکمیل عملیات اجرایی تکمیل احداث آبنمای موزیکال در پارک  42هکتاری در سطح منطقه 2
تکمیل عملیات اجرایی تکمیل احداث آبنمای موزیکال در پارک  16هکتاری در سطح منطقه7
بهسازی و مقاوم سازی کفپوش های پل طبیعت

ردیف

عنوان

نام پروژه

2

خرید و نصب کاروان ده تایی شترهای های توپیاری (توپیاری  :هنر هرس شکل دهی) در سطح شهر اهواز

3

خرید و نصب المان صخره ای و آبشار در پارک ربیع در سطح منطقه یک

4
5
7
8
9

نصب المانهای شهری

1

خرید و نصب گله ده تایی فیل های توپیاری (توپیاری  :هنر هرس شکل دهی) در سطح شهر اهواز

خرید و نصب المان دله در میدان انقالب در سطح منطقه .6
ساخت و نصب المان اسماء متبرکه  14معصوم در بلوار شهید هاشمی حد فاصل میدان پلیس تا ابتدای بلوار قدس.
خرید و نصب تابلوهای معابر پایه دار و دیوار کوب در سطح مناطق شهرداری اهواز.
خرید و نصب المانهای حجمی جهت گرامیداشت ایام یوم ا 22 ...بهمن
گرامیداشت ایام بازگشایی مدارس در مهرماه سال جاری با نصب المانهای مرتبط با موضوع مدارس

10

نصب  150پرچم  9متری در سطح شهر اهواز

11

گرامیداشت مراسم اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه (نصب پرچم سایز  6*10امام حسین(ع) در ورودی پایانه و
پرچم های عزاداری امام حسین(ع)

1
2
3

نصب و ایمن سازی
تجهیزات شهری،پارکی و
تندرستی

ردیف

عنوان

نام پروژه
تهیه و نصب مبلمان و تجهیزات پارکی ،بازی در پارکهای مناطق هفت گانه
تهیه و نصب مبلمان و تجهیزات ست تندرستی در پارکهای مناطق هفت گانه
خرید ونصب مبلمان پارکی وست تندرستی پارک بانوان شهروند

المانهای موقت نوروزی

محل نصب

ردیف
1

یا مقلب (ماهی)

آیلند ورودی پل نادری

2

عمو نوروز پارچه ای

خ  24متری پارک باغ معین

3

لک لک ها

ساحل شرقی  -پشت بیمارستان امام

4

عیدی پرندگان

5

عمو نوروز با قوری چای

پشت استانداری -روبروی هتل پارس -مسیر پیاده روی ساحل
غربی
ساحل غربی جنب پل طبیعت

6

دار قالی هفت سین

پای پل جزیره  -ساحل غربی

7

فالمینگو

زیر پل جزیره

8

سایبان پروانه

ساحلی غربی روبروی خ  13مسیر پیاده رو

9

فرم نورانی

ساحل غربی قبل از پل سیاه

10

شنگول منگول

ساحل غربی قبل از پل طبیعت

المانهای موقت نوروزی

محل نصب

ردیف
11

خیمه شب بازی بهاری

پارک اول گلستان

12

ننه سرما و موتور

پارک زیتون

13

نردبان آسمان

خ فرشید دو

14

رویش بهاری

پارک گمرک

15

جناب خان

لشگرآباد

16

گل و گلدون و آبپاش

پارک شهید سبحانی

17

خانه تکانی ( 5خانم)

ورودی پارک الله

18

روباه و زاغ

قبل از پارکینگ پارک الله -ساحل شرقی

19

رنگین کمان گل بهمراه دو جمله نوروز خجسته .اسعداهلل
ایامکم
المان 1395

میدان انقالب

20

سه راه فرودگاه -سه راه اندیمشک -سه راه تپه

المانهای موقت نوروزی

محل نصب

ردیف
21

هفت سین

22

هفت سین اسپند

فلکه نخل -پشت بیمارستان امام -میدان لشگرآباد -نبش
خیابان میهن
پارک کوهساران

23

گله ده تایی فیل

جنب پل سیاه

24

گله ده تایی شتر

سه راه فرودگاه

25

گله ده تایی گوزنها

بلوار ساحلی غربی بین پارک قوری و پل پنجم

26

هشت پا

انتهای پارک الله

27

المان رنگین کمان

لپ پل پنجم بلوار ساحلی غربی

28

المان نیلوفر

فلکه سوم کیانپارس

