
99/3/31:   تاريخ گزارش
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 :مقدمه  
در راستای  مدیریت پروژه ها و منابع، با استقرار فرآیند تامین اعتبار و تخصیص پرداخت ها به پروژه             

های عمرانی در معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و همچنین جمع آوری اطالعات کنترل پروژه از  
تمامی واحدهای  طریق سامانه کنترل بودجه و تامین اعتبار بصورت ماهیانه توسط رابطین کنترل پروژه در 

باعث گردید اطالعات پروژه های توسعه و عمران شهرداری کالنشهر اهواز از سال های گذشته سازمانی، 
تاکنون جمع آوری و تکمیل گردد، که نسخه ای از اطالعات معاونت ها و مناطق هشتگانه اکنون پیش روی  

 .شماست
لذا در جهت بهبود و ارتقاء این فرآیند، معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با همکاری بخش های  

باشد، که برای شهرداری امکان مدیریت سامانه مدیریت و کنترل پروژه می دیگر سازمانی، در حال استقرار 
 .پروژه ها، منابع، زمان و هزینه را فراهم نموده و تمامی حوزه های فعالیت شهرداری اهواز را پوشش می دهد
امید است با استقرار و بهره برداری کامل از این سامانه، بتوانیم گامی مهم در جهت تسهیل در برنامه ریزی  

اثربخشی سازمانی برداشته  ها، تصمیم گیری ها و حداکثر استفاده از منابع ، سنجش و افزایش کارایی و 
 .باشیم

                                                                                 

                                                                          

 اهیم نـوشادیابـر                                                                                                                                                
 سرمایه انسانیمعاون برنامه ریزی و توسعه                                                                                                                        

 



مبلغ به ميليون ريال

تعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغ

478,476135134,23131612,707166معاونت شهرسازي و معماري1

3,301,1501392,527,127505,828,277189معاونت فني و عمراني2

478,826114927,184501,406,010164معاونت حمل و نقل3

4IT 348,58795686,048471,034,635142پروژه هاي

4،607،0394834،274،5901788،881،629661

كلپروژه هاي درحال اجرا
توضيحات

جمع كل

به تفكيك معاونت هاي ستادي

خالصه گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري اهواز

99/3/31 تاريخ گزارش:

حوزهرديف
پروژه هاي تكميل شده

سرمايه انساني معاونت برنامه ريزي و توسعه

صفحه 1 از 5۷ 



فصل اول
پروژه های توسعه و عمران تکمیل شده

صفحه 2 از 5۷ 



ان نت فن   معاونت فني و عمرانيا
پروژه هاي توسعه و عمران تكميل شده

صفحه 3 از 5۷ 



مبلغ  به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

526,070پروژه های مربوط به تقاطع های غیر همسطح

112,86995/12/80100100سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2تقاطع غیر همسطح میدان جواداالئمه (پل فرعی)احداث پل رمپ 1

2
اعتبارات تملک)احداث تقاطع غیر همسطح جوادالئمه در منطقه یک شهرداری  

(دارایی
108,81493/4/2394/7/2310079معاونت فني و عمراني1900/8516

70,00091/4/1292/3/1210090معاونت1900/4410احداث تقاطع غیرهمسطح کیانشهر3

4
احداث ساختمانهای واقع در مسیر پروژه احداث تقاطع غیر همسطح والیت

(فرماندهی معراج )
6,10095/4/2695/10/26100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/50

5
احداث مجموعه بهداشتی واقع در مسیر پروژه احداث تقاطع غیر همسطح والیت

(فرماندهی اردوگاه راهیان نور شهید مسعودیان )
2,46195961000سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/18/9/17/2

124,6509396/12/2910075سازمان عمران شهری 101/17/13/15/14/9/14/2 شهرداری1احداث وتکمیل تقاطع غیر همسطح شریعتی در منطقه 6

7
خ چمران، واقع در حوزه- طراحی و اجرای تقاطع زیرگذر تقاطع بلوار توحید 

 شهرداری2خدماتی منطقه 
80,0009293100سازمان بهسازی و نوسازی115/17/15/14/9/50

49589/9/2989/12/29100سازمان نوسازی و بهسازی19/16410طراحی تقاطع های غیر همسطح بلوار شهید مدرس8

9
 کیلوولت تقاطع غیرهمسطح میدان132تکمیل، نصب و جمع آوری برج های خط 

.شهید بندر
2,00096/9/501000سازمان عمران101/17/13/15/14/9/14/2

2,60497/2/1697100سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2پیاده روسازی جنب میدان شهید بندر به سمت فلکه پنج نخل10

11
خدمات نظارت کارگاهی پیاده سازی دکلهای قدیم و نصب دکلهای جدید در تقاطع

شهید بندر
2879697100سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2

1,73496/9/5100100سازمان عمران شهری101/48384جابجایی دکل فشار قوی واقع در تقاطع شهید بندر12

2,78697/2/26100100سازمان عمران شهری101/51364روشنایی غیر همسطح شهید بندر13

14
18مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم تقاطع غیر همسطح ریل راه آهن و خیابان 

متری چهارم کیان آباد
1,8979697/12/29100سازمان بهسازی و نوسازی115/17/15/14/9/50

99/3/31پیشرفت پروژه   

توضیحات
تاریخ خاتمهتاریخ شروع

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت فني و عمراني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

زمان قرارداد

شهرداری اهواز
سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

صفحه 4 از 5۷ 



مبلغ  به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

99/3/31پیشرفت پروژه   

توضیحات
تاریخ خاتمهتاریخ شروع

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت فني و عمراني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

زمان قرارداد

شهرداری اهواز
سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

2,48093/4/293100معاونت1900/83871مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم تقاطع غیرهمسطح میدان شهید بندر15

16
مطالعات و طراحی مرحله اول و دوم تقاطع غیر همسطح آیت اله بهبهانی با خیابان

زند
88/6/1589100معاونت 19/10853

17
مطالعات و طراحی مرحله اول و دوم تقاطع غیر همسطح پل هشتم ادامه مسیر

خیابان تخت سلیمان به سمت میدان پانزده خرداد
1,48190/8/1090/10/27100100معاونت1900/2488

18
مطالعات و طراحی مرحله اول و دوم تقاطع غیر همسطح راه آهن در محدوده انتهای

کوی پردیس اهواز
2,3109697100سازمان بهسازی و نوسازی115/17/15/14/9/50

89490/2/491/2/28100100معاونت1900/2006انجام مراحل مطالعات و طراحی تقاطع غیرهمسطح بلوار پاسداران و خیابان کوی نفت19

1,25895/4/595100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/50مطالعات بهسازی و تعریض پل گورستان باغ فردوس20

70093/07/3093100سازمان زیباسازی23/9/16/1مطالعات و طراحی پل عابر پیاده کابلی بر روی رودخانه کارون21

25096/10/161000سازمان عمران شهری101/49077نظارت کارگاهی پیاده سازی دکلهای قدیم و نصب دکلهای جدید میدان شهید بندر22

213,914پروژه های مربوط به احداث مسیر های ارتباطی

23
 شرکت فوالد خوزستان2احداث باند دوم و بهسازی دسترسی مسیر پل ششم درب 

تا میدان فوالد
32,43895/12/1501000سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2

24
در محدوده پادگان )احداث مسیر ارتباطی حد فاصل کوی رمضان و پل روگذر والیت 

(گلف
88,99994/10/1295/4/12100معاونت1900/10862

10,66198/2/2298/5/22100معاونت فنی و عمرانی1900/17266 شهرداری7تکمیل عملیات واقع در پادگان معراج در مجاورت پل والیت در منطقه 44

71,74389/6/1691/6/5100100معاونت19/10574باند کندروی شمالی و بلوار فضای سبز کوی نفت25

4,38095/4/595100100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/50احداث مسیر جدید و جابجایی دیوار و کانال آبهای سطحی درب خروجی شهرک نفت26

5,69397/8/597100سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2تکمیل جاده ارتباطی مسیر ضلع غربی پل ششم به جاده ساحلی27

صفحه 5 از 5۷ 



مبلغ  به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

99/3/31پیشرفت پروژه   

توضیحات
تاریخ خاتمهتاریخ شروع

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت فني و عمراني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

189,033پروژه های مربوط به احداث پارکینگ های عمومی

159,97892/2/1694/12/29100سازمان بهسازی و نوسازی115/17/15/14/9/50احداث اسکلت وسقف پارکینگ طبقاتی طالقانی28

16,20992/10/2893/12/29100سازمان عمران شهری17/9/6/1تکمیل فونداسیون ودیوار حایل پارکینگ طالقانی29

30
 ) شهرداری 1احداث فنداسیون و دیوار حائل پارکینگ طالقانی واقع در منطقه 

(اعتباری
11,58191/4/1891/8/13100100معاونت فني و عمراني1900/4504

1,26591/6/1593/12/29100سازمان نوسازی و بهسازی115/15/1/32/7 شهرداری1مطالعات و طراحی پارکینگ طالقانی در منطقه 31

153,619پروژه های مربوط به  ساحل کارون

15,00691/4/1291/11/6100100معاونت1900/4427(اعتباری )اجرای دیوار ساحلی شرقی از  پل سوم به سمت پل نهم32

6,00091/3/791/7/4100100معاونت1900/4104پاکسازی و ساماندهی کارون در محدوده پل هشتم اهواز33

29,95791/4/2891/11/22100100معاونت1900/4424(اعتباری )اجرای دیوار ساحلی، ساحل غربی حد فاصل پل سیاه تا پل چهارم34

71,65689/12/2891/2/27100100معاونت1900/841 شهرداری3احداث جاده ساحلی حد فاصل پل سوم و خیابان کارون در منطقه 35

1900/8286تکمیل قراردادعملیات احداث دیوارساحلی غربی حدفاصل پل سفیدتا پل چهارم36
سازمان همیاری شهرداریهای 

استان خوزستان
17,60093/3/1894/12/29100

1900/6312دو باند جاده ساحلی شرقی حد فاصل کانال فردوس و بیمارستان سینا37
سازمان همیاری شهرداریهای 

استان خوزستان
13,40092/3/494/4/6100

825,014پروژه های مربوط به تکمیل و بهسازی ساختمان های اداری

6,64588/7/2589/1/25100معاونت19/14223اجرا ، ترمیم و بازسازی ساختمان مرکزی شهرداری38

65495/3/1095100معاونت1900/11571احداث پارکینگ جهت ساختمان معاونت فرهنگی39

2,21087/7/2091100معاونت19/16638احداث طبقه دوم ساختمان سازمان پارک ها40

صفحه 6 از 5۷ 



مبلغ  به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

99/3/31پیشرفت پروژه   

توضیحات
تاریخ خاتمهتاریخ شروع

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت فني و عمراني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

زمان قرارداد

شهرداری اهواز
سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

57093/5/1993/8/17100معاونت1900/8603احداث یک دستگاه آسانسور جهت ساختمان شهرداری مرکز41

97790/3/490/7/1100100معاونت1900/1118انجام تعمیرات ساختمان سازمان آمار، اطالعات و خدمات کامپیوتری شهرداری42

1,30995/4/595100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/17احداث ساختمان پایش تصویری و مانیتورینگ43

1,61697/4/1798100سازمان عمران شهری4101/17/13/15/14/9/14/2ایجاد راه ارتباطی بین اتاق اعضا و مسئولین دفاتر ساختمان شماره 44

7301394/10/0295100معاونت1900/10818 شهرداری5بازسازی ساختمان خدمات شهری منطقه 45

787,8501394/11/1795/1/27100معاونت1900/11051 شهرداری5بازسازی ساختمان موجود منطقه 46

7581395/10/06951000سازمان فرهنگي ورزشي110/16/23/9/11/1بازسازی سالن کنفرانس معاونت امور اجتماعی و فرهنگی47

82295/06/1495100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/18/9/17/1بهسازی ساختمان اداری سازمان امور فرهنگی ورزشی48

1,20095/12/497/12/20100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/50بهسازی ساختمان درمانگاه شهرداری واقع در تقاطع خیابان سلمان فارسی و آزادگان49

50
تکمیل)طراحی مراحل اول و دوم احداث و تکمیل درمانگاه شهرداری اهواز 

(صورتجلسه
5459495100سازمان بهسازی و نوسازی115/17/15/14/9/50

87194/6/1794/12/29100معاونت11/38/137455بهسازی و تعمیرات ساختمان مهمانسرای شهرداری51

25489/1/2489/2/23100معاونت319/974بهسازی ساختمان شماره 52

7649696100سازمان بهسازی و نوسازی115/17/15/14/18/9/17/2بازسازی سرویس بهداشتی ،نما و ساخت تابلو برق سیستم سرمایشی تاالر شهر53

3,69191/7/2691/7/2710095معاونت1900/5080 شهرداری3 واقع در محوطه ساختمان شماره L.S.Fتکمیل ساختمان 54

2,13394/6/2394/12/29100سازمان بهسازی و نوسازیlsf115/17/15/14/9/50توسعه سایت اداری مجموعه فرهنگی ورزشی ملی راه با سازه 55

1,00093/12/2893/12/29100سازمان خدمات موتوری13/9/1/3-17-108/14خرید و نصب آسانسور ساختمان شهرداری مرکز56

صفحه ۷ از 5۷ 



مبلغ  به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

99/3/31پیشرفت پروژه   

توضیحات
تاریخ خاتمهتاریخ شروع

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت فني و عمراني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

زمان قرارداد

شهرداری اهواز
سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

57
صورتجلسه سازمان بهسازی و )خرید و نصب کولرهای تاالر شهر شهرداری اهواز 

(نوسازی
1,7549696100سازمان پارکها و فضای سبز115/17/15/14/9/50

1,87588/8/791100معاونت شیره در سطح مناطق هشتگانه9 دستگاه آب سردکن 15خرید 58

6,10588/9/2590/10/3100معاونت19/18805شهرداری مرکزLSFخرید و نصب ساختمان پیش ساخته 59

3009393100معاونتطرح توسعه ساختمان اداره کارپردازی و امور نقلیه شهرداری مرکز60

38189/8/1789/10/17100معاونت19/14298عملیات دیوارکشی و محوطه سازی ساختمان نظارت تصویری61

12,117پروژه های مربوط به آزمایشگاه های پروژه های عمرانی

2,61095/12/2295100معاونت1900/12879استقرار آزمایشگاه محلی فنی و مکانیک خاک62

2,60995/9/196/8/301000معاونت115/17/14/15/9/25 شهرداری3استقرار آزمایشگاه محلی فنی و مکانیک خاک در ساختمان شماره 63

70090/3/1291/3/11100100معاونت1900/1170انجام خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح64

65
انجام خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح جهت حفاری پروژه احداث تقاطع های

غیر همسطح شهر اهواز
48390/7/1690/12/13100100سازمان نوسازی و بهسازی1900/2117

1,58993/10/2895100معاونت1900/9284 شهرداری3 عملیات استقرار آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در ساختمان شماره 66

48094/8/2394/12/29100100سازمان عمران شهری101/17/13/9/5/2 عملیات استقرار آزمایشگاه مکانیک خاک67

33089/11/1290/1/8100معاونت1900/416انجام مطالعات ژئوتکنیک مکانیک خاک پاسداران68

1,50092/5/993/12/29100100سازمان عمران شهری17/9/6/1آزمایشگاه حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز69

1,0899598100سازمان بهسازی و نوسازی115/17/15/14/9/50 متری در سطح شهر20 گمانه 12اجرای 70

71
 متری جهت انجام مطالعات و عملیات ژئو تکنیک پروژههای شهر30 گمانه 20اجرای 

اهواز
69092/11/1593/12/29100سازمان بهسازی و نوسازی115/17/15/14/9/50

صفحه 8 از 5۷ 



مبلغ  به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

99/3/31پیشرفت پروژه   

توضیحات
تاریخ خاتمهتاریخ شروع

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت فني و عمراني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

زمان قرارداد

شهرداری اهواز
سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

379191100100معاونتگمانه زنی جهت انجام مطالعات ژئوتکنیک پارکینگ طالقانی خیابان طالقانی72

752,541پروژه های مربوط به زیرسازی و آسفالت

10,00092/5/991100100سازمان عمران شهری1/100/7211اجرای عملیات بازیافت سرد و روکش آسفالت در سطح معابر شهر اهواز73

74
صورتجلسه سازمان)اجرای عملیات بهسازی آسفالت معابر در سطح شهر اهواز 

(بهسازی و نوسازی
165,17395971000سازمان بهسازی و نوسازی115/17/15/14/9/50

10,00090/8/1891/2/18100100معاونت1900/2567خیابان های اصلی شهر اهواز (لکه گیری )اجرای عملیات ترمیم آسفالت 75

3,5009191100سازمان عمران شهری1900/5325اجرای عملیات تکمیلی ترمیم و بازسازی ساختمان مرکزی شهرداری اهواز76

49,50093/01/2493/12/29100سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2اجرای عملیات لکه گیری در سطح خیابانهای اهواز77

20,00094/5/1496/12/29100100سازمان عمران شهرداری101/17/9/1اجرای عملیات لکه گیری در سطح خیابانهای اهواز78

40,00092/5/992100100سازمان عمران شهری1/100/7211اجرای عملیات لکه گیری در سطح خیابانهای سطح شهر اهواز79

15,0009191100100سازمان عمران شهریاجرای عملیات لکه گیری در سطح خیابانهای شهر اهواز80

81
اجرای عملیات بهسازی آسفالت خیابان ها و روکش آسفالت خیابان های سطح شهر

اهواز
14,90090/6/1990/12/19100100معاونت1900/1848

15,00090/6/1291/3/4100100معاونت1900/1783اجرای عملیات بهسازی خیابان ها و معابر سطح شهر اهواز82

2,50088/12/2789/12/27100معاونت19/26349اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت پراکنده در سطح مناطق هشتگانه83

33,00090/12/191/12/110034معاونت19/3128بازیافت گرم اجرای آسفالت سطح کالنشهر اهواز84

11,00090/12/191/3/1100100معاونت1900/3436(اعتباری )بهسازی آسفالت فرسوده معابر در سطح شهر85

15,00090/6/891/1/15100100معاونت1900/1783آسفالت محالت غرب اهواز86

صفحه 9 از 5۷ 



مبلغ  به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

99/3/31پیشرفت پروژه   

توضیحات
تاریخ خاتمهتاریخ شروع

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت فني و عمراني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

زمان قرارداد

شهرداری اهواز
سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

15,00090/10/491/4/29100100معاونت1900/3010 شهرداری6 و 4،5آسفالت معابر مناطق 87

15,00090/6/1291/6/12100100معاونت1900/1848بهسازی معابر اصلی سطح شهر88

51,42295/03/0395/04/03100منطقه 1900/11550(اعتباری)بهسازی معابر کوی زعفرانیه در منطقه پنج شهرداری 89

165,17395/4/595100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/17بهسازی  آسفالت معابر سطح شهر اهواز90

5,00089/3/1689/9/12100معاونت19/4818بهسازی آسفالت خیابانهای شهر اهواز91

5,00088/10/1089/4/10100100معاونت19/19692بهسازی معابر اصلی سطح شهر92

5,00089/9/690/4/1100معاونت19/15466ترمیم آسفالت خیابانهای اصلی شهر اهواز93

94
تکمیل قرارداد عملیات ترمیم سطوح آسفالتی و نوارهای حفاری شده در حوزه

 شهرداری6 و 4 و 2خدماتی مناطق 
26,80088/9/1290/9/29100معاونت19/17604

95
قیرپاشی و آسفالت معابر زیرسازی شده در سطح )روکش آسفالت معابر فرسوده

(شهر
11,00090/10/2591/2/23100100معاونت1900/3191

6,63888/10/1689/6/12100معاونت719/20542و3روکش آسفالت معابر زیرسازی شده مناطق 96

5,03889/1/1489/5/10100معاونت719/88 و 3زیرسازی الیه اساس معابر پراکنده مناطق 97

67,58189/9/2090/9/20100معاونت19/15349روکش آسفالت معابر سطح شهر اهواز98

8,1101394/08/2394/12/29100سازمان عمران شهری101/14/17/9/18(ع  )زیرسازی تا حد الیه اساس محل تجمع عزاداران امام حسین 99

5,66589/2/289/5/2910095معاونت19/1808زیرسازی تا حد الیه اساس معابر پراکنده100

5,54189/1/1489/5/10100معاونت819/90 و 5، 1زیرسازی حد الیه اساس معابر مناطق 101

293,537پروژهای مربوط به پل هشتم

صفحه 10 از 5۷ 



مبلغ  به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

99/3/31پیشرفت پروژه   

توضیحات
تاریخ خاتمهتاریخ شروع

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت فني و عمراني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

زمان قرارداد

شهرداری اهواز
سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

273,61384/11/892100100معاونت19/16516*احداث پل هشتم102

5,0009193/12/29100100سازمان عمران شهری17/9/6/1نظارت کارگاهی پل هشتم103

15091/12/2293/12/29100سازمان عمران شهری17/9/6/1آزمایشگاه پل هشتم104

3,00090/12/791/2/8100100معاونت1900/3469اجرای عملیات آسفالت پل هشتم شهر اهواز105

3,34491/6/1196/12/29100100سازمان عمرا ن شهری101/17/13/15/14/9/14/2اجرای عملیات احداث راستگردهای پل ششم اهواز106

5,81291/5/1596/12/29100100سازمان عمرا ن شهری101/17/13/15/14/9/14/2(سمت راه آهن و بیمارستان)اجرای عملیات احداث راستگردهای پل هشتم اهواز107

2,61891/07/0294/12/29100100سازمان عمرا ن شهری101/17/9/5/1((2منطقه )سمت گمرک )اجرای عملیات احداث راستگردهای پل هشتم اهواز108

34,336پروژه های مربوط به ناحیه صنعتی کارون

15,14290/10/1491/8/610085معاونت1900/3105(3فاز)اجرای عملیات بهسازی ناحیه صنعتی کارون 109

19,1941395/06/149510095سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/50احداث دیوار و پیاده روسازی ناحیه صنعتی کارون110

84,910پروژه های مربوط به احداث زمین ورزشی

9,70188/9/2589/3/25100100معاونت19/18522 شهرداری4 و 2 باب زمین ورزشی روباز محله ای در مناطق 5احداث 111

صفحه 11 از 5۷ 



مبلغ  به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

99/3/31پیشرفت پروژه   

توضیحات
تاریخ خاتمهتاریخ شروع

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت فني و عمراني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

زمان قرارداد

شهرداری اهواز
سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

5,25388/9/2189/3/20100معاونت619/18480و3 باب زمین ورزشی مناطق 5احداث 112

5,32788/9/1989/1/19100معاونت819/18478و7 باب زمین ورزشی مناطق 5احداث 113

12,42491/11/3093/12/29100سازمان بهسازی و نوسازی100/10734تکمیل ،تهیه واجرای چمن مصنوعی زمینهای ورزشی در سطح شهر114

8,9629191100100معاونتتهیه و اجرای چمن مصنوعی زمین های ورزشی در سطح شهر115

12,00092/5/2392100100سازمان نوسازی و بهسازی1/100/7309تهیه و اجرای چمن مصنوعی زمینهای ورزشی116

12,00092/5/2392100سازمان بهسازی و نوسازی115/17/15/14/9/50تهیه و اجرای چمن مصنوعی زمینهای ورزشی سطح مناطق هشتگانه شهرداری117

118
 )تهیه و اجرای چمن مصنوعی زمینهای ورزشی سطح مناطق هشتگانه شهرداری 

(صورتجلسه سازمان بهسازی و نوسازی
10,48194/8/496100سازمان بهسازی و نوسازی115/17/15/14/9/50

8,06491/1/1091/5/10100100معاونت1900/3651تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی محله ای،  درسطح شهر119

6989292100معاونتتهیه وسایل آمادگی جسمانی و بدنسازی جهت تجهیز سالن ورزشی شهرداری اهواز120

3,500پروژه های مربوط به  بازسازی پل های سطح شهر

3,5009191سازمان عمران شهریاجرای عملیات ترمیم و بازسازی پل چهارم اهواز121

216,059پروژه های متفرقه

34,83691/11/2596/12/2910093سازمان عمرا ن شهری101/17/13/15/14/9/14/2بهسازی روشنایی مسیر ماهشهر122

5,67389/1/2689/4/23100معاونت619/681 و 4، 1،3بهسازی پارکهای مناطق 123

8,8291394/11/2795100معاونت1900/7687 احداث فنداسیون ، اسکلت و سقف بنای یادبود سرداران شهید جنگ تحمیلی124

4,65688/11/888/11/310073معاونت19/21994 احداث فنداسیون تابلوهای راهنمایی مسیر خیابان های شهر اهواز125

صفحه 12 از 5۷ 



مبلغ  به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

99/3/31پیشرفت پروژه   

توضیحات
تاریخ خاتمهتاریخ شروع

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت فني و عمراني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

3,90688/10/289/4/2100100معاونت19/19549 شهرداری7و5و1احداث پل های عابر پیاده در حوزه خدماتی مناطق 126

127
اجرای اصالح هندسی بلوار کارگر شرقی، بلوار ساحلی حدفاصل پل پنجم تا پل 

هشتم و آیلند خیابان سروش
2,21090/1/2390/4/21100100معاونت1900/886

128
 عملیات جدولگذاری و خاکریزی آیلند حد فاصل میدان سیاحی و میدان شهید علی 

هاشمی
2,52693/12/2494/12/29100سازمان خدمات موتوری108/17/14/9/16

129
در  (ع  )جدولگذاری با جداول عروسکی مسیر حرکت موکبین عزاداری امام حسین 

چزابه
48094/8/2394/12/29100سازمان عمران شهری101/14/17/9/18

3,00089/12/1790/1/7100معاونت7و6و2رنگ آمیزی جداول مناطق 130

2,22692/12/2592100سازمان پارکها و فضای سبز1/100/8972طراحی و اجرای فرش گل در ساحل شرقی رودخانه کارون جنب پل هفتم131

36985/9/2290/7/310053معاونت619/18418 و 2،4عملیات احداث فنداسیون پایه روشنایی مناطق 132

1,03095/4/595100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/17مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم باغ موزه ایران زمین133

112,43292/3/2592/4/2510090معاونت1900/6435اجرای عملیات آسفالت معابر زیرسازی شده در سطح شهر اهواز134

135
 7تکمیل سنگ کاری حاشیه رودخانه کارون مجاور پارک ملت واقع در منطقه 

شهرداری
49196/12/1997/2/1910085معاونت1900/14792

22,05797/6/219710070سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2بهسازی مسیرهای مجموعه استانداری136

137
تهیه مصالح و اجرای کامل تجهیزات سیستم صوت و تصویر و دکوراتیو و سیستم 

سرمایش و گرمایش تاالر شهر شهرداری اهواز
9,67095/1/2495/5/2110095معاونت1900/11356

1,10597/5/2797/7/2710050معاونت1900/15579عملیات بازسازی ساختمان سابق اجرائیات واقع در بلوار ساحلی شرقی138

139
احداث سپتیک بتنی و لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی بلوار پاسداران جنب 

خیابان یک کوی عابدی
56398/12/2599/1/2510081معاونت2100/8573

3,301,150 جمع کل

صفحه 13 از 5۷ 



ك اف ل  نقل  ت نت  معاونت حمل و نقل و ترافيكا
پروژه هاي توسعه و عمران تكميل شده

صفحه 14 از 5۷ 



رياليفيزيكي

درصددرصد

77,500پروژه های مربوط به مطالعات حمل و نقل و ترافیک

50089/7/1089/11/1010080معاونت19/11963مطالعات و طراحي هندسي بهبهاني تا شهید نوراني1

1,00089/11/1290/5/9100100سازمان نوسازی و بهسازی1900/414 كیلومتر پیاده رو100انجام مطالعات همسان سازی 2

40089/2/2889/5/25100100معاونت19/1644مطالعات طراحي مسیر دوچرخه سواری شهر اهواز3

99089/11/1790/6/1710057معاونت1900/425انجام مطالعات ساماندهي حمل و نقل بار درون شهری4

2,21889/10/1890/9/910072معاونتBRT1900/159مطالعات و طراحي شبكه و تجهیزات خطوط 5

6
مطالعه و طراحي چراغ های راهنمايي هوشمند و اتصال تقاطعات به مركز كنترل 

(انجام مشاوره و طراحي سامانه كنترل هوشمن ترافیک شهر اهواز)ترافیک
75890/8/191/1/1100100معاونت1900/2703

85790/5/239110078سازمان نوسازی و بهسازی1900/1639انجام مطالعات تعیین عرضه و تقاضای پاركینگ در سطح شهر7

2,50090/7/2491/1/24100100سازمان نوسازی و بهسازی1900/2295مطالعات و طراحي ايمن سازی و اصالح هندسي معابر، میادين و تقاطع ها8

80090/6/890/12/3100100معاونت1900/1763بروز رساني سیستم عرضه مطالعات طرح جامع حمل و نقل اهواز9

10
انجام خدمات مطالعاتي و مشاوره ای زيباسازی در طرح های مطالعاتي حمل و نقل 

و ترافیک
50090/7/491/1/4100100معاونت1900/2005

11
طراحي تقاطع های غیر همسطح میدان خلیج فارس، میدان شريعتي، میدان جواد 

االئمه
2,5009191100100سازمان نوسازی و بهسازی

12
طراحي مسیر ارتباطي و تقاطع غیر همسطح از پل شهید دغاغله به محور صیاد 

 شهرداری2شیرازی در منطقه 
1900/9377

سازمان خدمات طراحي 

شهرداريهای استان خوزستان
1,20093/11/2095/12/29100100

3,29092/3/792/12/29100100سازمان فاوا(ITS)مطالعات و نظارت بر پروژه های هوشمندسازی حمل و نقل 13

14
چهار )تقاطع غیر همسطح میدانهای (امكانسنجي )مطالعات فاز صفر 

7و3 و1درمنطق (اسب،نخل،جمهوری وفرودگاه
6401393/06/0893/10/410090معاونت1900/8687

1900/9074و ساحل شرقي (ره  )مطالعات عارضه سنجي ترافیكي محدوده بیمارستان امام 15
سازمان خدمات طراحي 

شهرداريهای استان خوزستان
63593/9/1295/12/2910090

99/3/31پيشرفت پروژه         

تو ضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران معاونت حمل و نقل و ترافيک

مبلغ به میلیون ریال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

صفحه 15 از 5۷ 
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معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

16
 30مطالعات ارزيابي عملكرد سیستم ثبت تخلف سرعت نصب شده و اولويت بندی 

نقطه جديد
87294/1/1594/12/2910070معاونت1900/9562

17
 شناسايي ، برداشت و اولويت بندی كلیه مشكالت ترافیكي مناطق زيتون و كوی

ملت
1900/9378

سازمان خدمات طراحي 

شهرداريهای استان خوزستان
60093/11/2094/12/29100

18
تكمیل قرارداد مطالعات ساماندهي و ارتقای ظرفیت موقت پاركینگ های حاشیه 

 نقطه شهر اهواز50ای و مجتمع در 
24094/1/1595100معاونت 1900/9561

19/13494طراحي اجرای سامانه هوشمند ناوگان اتوبوسراني19
سازمان مشارکت و سرمايه 

گذاری
57,00090/8/195/8/1100

4,300پروژه های مربوط به نقشه برداری

20
خدمات نقشه برداری بلوارهای هاشمي ، ورودی حمیديه و دسترسي جانبي ، 

 رشد ، كوت نواصر ، امام شرقي ، امتداد غربي مسیر پل علوی و 13ساحلي غربي ، 

قدس

2,00091/5/893/12/29100100سازمان نوسازی و بهسازی100/10768

80090/7/491/2/4100100معاونت1900/1764عملیات نقشه برداری از مسیرهای مورد مطالعه در پروژه های اصالحات هندسي21

1,50091/4/2791/11/21100100سازمان نوسازی و بهسازی100/10732خدمات نقشه برداری تقاطع های حادثه خیز مناطق هشتگانه22

1,342پروژه های مربوط به مركز كنترل ترافیک

1300/7158طراحي مركز كنترل ترافیک شهر اهواز23
سازمان آمار،اطالعات و 

خدمات کامپيوتری
68091/3/2091/6/2100100

3309595100معاونت ...تجهیز سالن ثبت تخلفات هوشمند سرعت و 24

33291/2/2791/2/28100100سازمان عمران شهری1300/7157پروژه مركز مانیتورينگ و كنترل ترافیک شهرداری اهواز25

49,698پروژه های مربوط به  خريد تجهیزات ترافیک

7,53389/4/3089/10/3010080معاونت19/8143خريد و نصب شش عدد پاركینگ مكانیزه در سطح شهر اهواز26

2,90089/4/2689/8/23100100معاونت19/7716 باب ايستگاه مكانیزه اتوبوس10تهیه و نصب 27

1,50089/4/3091100100معاونت19/8133خريد تابلوهای انتظامي28

صفحه 16 از 5۷ 
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معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

1,96089/5/291100100معاونت19/8328خريد تجهیزات ترافیكي29

3,08392/11/1293/3/12100100معاونت1900/7530خريد تجهیزات ترافیكي30

3,24691/8/2491/12/24100100معاونت1900/5213خريد و نصب تجهیزات ترافیكي در سطح شهر اهواز31

3,27290/6/2191/3/13100100معاونت1900/1916خريد و نصب تابلوهای انتظامي و تجهیزات ترافیكي32

2,16090/1/890/4/6100100معاونت1900/850(اعتباری) عدد پايه ی دروازه ای شهر اهواز 24تهیه و نصب 33

34
تهیه و نصب تابلوها و عاليم راهنمای مسیر و پايه های پروفیل به همراه كف ستون 

(اعتباری)
2,39690/4/1290/7/10100100معاونت1900/1330

52590/5/2390/9/20100100سازمان نوسازی و بهسازی1900/1638تكمیل عملیات نصب تابلوهای راهنمای مسیر35

36
خريد و نصب تابلو مكمل عابر پیاده، احتیاط و تابلو اعالم وجود دوربین در تقاطع 

های سطح شهر
49491/7/291/11/2100100معاونت1900/4923

68094/03/309510020معاونت1900/9911نصب تجهیزات ترافیكي در سطح شهر37

2,49995/1/2995/7/23100معاونت 1900/11378خريد تجهیزات ترافیكي در سطح شهر38

3,67894/4/394/12/29100100معاونت1900/9936خريد تجهیزات ترافیكي در سطح شهر39

69891/9/1692/3/16100100سازمان نوسازی و بهسازی1900/5309تهیه متعلقات و نصب تابلوهای راهنمای مسیر40

66093/3/1193/10/5100100معاونت1900/8250خريد تابلو راهنمای مسیر41

4,04893/03/0793/07/07100100معاونت1900/8248خريد تجهیزات ترافیكي42

2,05393/10/193100100معاونت1900/7934خريد تابلوهای انتظامي43

6909292100100معاونت1900/6486خريد تابلوهای انتظامي44

صفحه 1۷ از 5۷ 
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 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

6509393100معاونتخريد پايه گالوانیزه تابلوهای راهنمای مسیر شهری45

4,97397/3/159710080سازمان عمران شهری101/50825احداث فونداسیون تابلو های ترافیكي46

33,827پروژه های مربوط به  خريد رنگ و اجرای خط كشي معابر

2,00090/6/2133,137100100معاونت1900/1915اجرای خط كشي معابر و عابر پیاده47

4,00090/8/2190/12/21100100معاونت1900/2583اجرای خط كشي محوری مناطق هشتگانه48

30091/12/2692/1/26100100معاونت1900/5982اجرای خط كشي محوری در سطح شهر اهواز49

69491/12/2192/1/21100100معاونت1900/5964خريد رنگ ترافیكي جهت انجام خط كشي محوری در سطح شهر اهواز50

2,00092/07/1792/09/30100100معاونت1900/7001خريد رنگ دوجزئي51

43292/10/2893/1/28100100معاونت1900/7448اجرای خط كشي عابر پیاده52

69992/12/2593100100معاونت1900/7911خريد رنگ سرد ترافیكي و تینر53

4,2009191100100سازمان عمران شهری17/9/6/1رنگ آمیزی جداول در سطح مناطق يک، سه، پنج و هشت شهرداری اهواز54

68492/07/0192/10/01100100معاونت1900/6946اجرای خط كشي محوری توسط ماشین خط كشي55

2929393100100معاونتاجرای خط كشي محوری56

1,00094/7/2094/12/29100معاونت1900/10477اجرای خط كشي عابر پیاده در سطح شهر اهواز57

709393100100معاونتاجرای خط كشي عابرپیاده بارنگ سه جزئي در سطح شهر58

2,3221393/10/211394/02/21100100معاونت1900/9243خريد رنگ سرد ترافیكي جهت خط كشي محوری در سطح شهر59

صفحه 18 از 5۷ 
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 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

3,50096/07/159710030سازمان تاکسيراني107/13/9/37خريد رنگ و اجرای خط كشي عابر پیاده60

4,50096/07/159710030سازمان تاکسيراني107/13/9/37خريد رنگ سرد و اجرای خط كشي محوری61

70093/10/2194/10/2110080معاونت1900/9245اجرای  خط كشي محوری خیابانهای سطح شهرتوسط ماشین خط كشي62

69992/12/2592/12/26100100معاونت1900/7911خريد رنگ سرد ترافیک تینر63

1,50093/7/2293/10/20100100معاونت1900/8854 جزئي3خريد رنگ ترافیكي 64

709393100معاونتانجام آزمايشات شیمیايي رنگ65

(48ماده)خاتمه فرارداد2,00094/5/1094/12/29100100معاونت1900/10120خريد رنگ دو جزئي66

55094951001000معاونت1900/9262اجرای خط كشي عابر پیاده67

41494/10/2194/12/29100معاونت1900/9246 اجرای خط كشي عابر پیاده68

1,9001395/06/2095/12/29100سازمان خدمات موتوری108/14/17/13/9/1/4خريد رنگ سرد ترافیكي و اجرای خط كشي محوری69

10,812پروژه های مربوط به اصالح هندسي

6,64791/4/2791/11/21100100معاونت1900/4505(مسیر آيت اهلل بهبهاني  )خیز  اصالح هندسي نقاط حادثه70

4,16589/5/3189/8/3110056معاونت1900/9749اصالح هندسي تعدادی ازمیادين معابر سطح شهر71

131,958پروژه های مربوط به ايستگاه اتوبوس

37,7279090100سازمان اتوبوسراني دستگاه اتوبوس جهت بهبود حمل و نقل عمومي91خريد 72

88,2609191100سازمان اتوبوسراني دستگاه اتوبوس جهت بهبود حمل و نقل عمومي46خريد 73

صفحه 19 از 5۷ 
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 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

3,09892/3/1392100100عمران شهری 1/100/6601 ايستگاه معمولي اتوبوس80تهیه و نصب 74

2,18093/12/2894/12/29100سازمان عمران شهری101/17/13/9/5/2ساخت و نصب ايستگاه اتوبوس مكانیزه75

6931393/02/061393/04/06100100معاونت1900/8075 دستگاه ايستگاه معمولي18خريد و نصب 76

10,177پروژه های مربوط به بهسازی پل های سطح شهر

3,5009191100سازمان عمران شهریاجرای عملیات ترمیم و بازسازی پل سوم اهواز77

5009292100معاونتاجرای عملیات ترمیم و بازسازی پل سوم اهواز78

5,0009191سازمان عمران شهریاجرای عملیات احداث راستگرد های پل هشتم اهواز

1,17792/5/992سازمان عمران شهری شهرداری1اجرای عملیات احداث راستگردهای پل هشتم در منطقه 

2,593پروژه های مربوط به اجرای سرعتگاه آسفالتي

1,00093/9/534,278100100معاونت1900/9033تهیه و اجرای سرعتگاه آسفالتي در سطح شهر80

1,59395/4/595/10/5100معاونت 1900/11676تهیه و اجرای سرعتگاه آسفالتي81

156,619پروژه های مربوط به هوشمندسازی كنترل ترافیک

61992/3/792/12/29100100معاونت(اعتباری) جهت مركز ديتای شهرداریUPSخريد يک دستگاه 82

8,26089/4/2689/10/23100100معاونت19/7652آماده سازی و هوشمندسازی تقاطعهای شهر اهواز83

9,4589191100100سازمان عمران شهری1900/4420(اعتباری)ايجاد سیستم هوشمند ترافیک84

9,80089/10/1290/4/11100100معاونت1900/111ايجاد سیستم هوشمند ترافیک اهواز85

100 100 791/100/7211

صفحه 20 از 5۷ 
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 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

1,47490/10/2891/10/2810080معاونت1900/3218خريد تجهیزات، تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمايي اهواز86

8,70091/12/692/3/6100100معاونت1900/5881خريد و اجرای دوربین های ثبت تخلف سرعت غیر مجاز87

1,83891/12/692/12/6100100معاونت1900/5866خريد تجهیزات، تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمايي شهر اهواز88

28092/10/792100100معاونت11/14/75393فاطمي زاده- اجرای چراغ راهنمايي هوشمند تقاطع آيت اله بهبهاني 89

4,04893/3/1193/7/710090معاونت1900/8248اجرای چراغ های راهنمايي وهوشمند و سامانه كنترل هوشمند90

 درصد دارد15,23291/4/2891/10/2810010025معاونت1900/4578(اعتباری)خريد و اجرای چراغهای راهنمايي هوشمند و سامانه كنترل هوشمند91

92
اعتبارات طرح عمراني  )خريد دوربین های ثبت تخلف سرعت غیر مجاز شهر اهواز 

(تملک دارايي های سرمايه ای 
17,20094/4/2294/12/29100100معاونت1900/10060

93
اعتبارات طرحهای  )خريد چراغهای راهنمايي هوشمند در سه تقاطع شهر اهواز

(تملک دارائیهای سرمايه ای 
2,7511393/03/0793/7/19100100معاونت1900/8500

94
اعتبارات طرحهای )خريد سامانه كنترل مركزی تقاطعات هوشمند شهر اهواز 

(تملک دارائیهای سرمايه ای 
 درصد دارد5,08693/4/2293/8/1810010025معاونت1900/8504

5,57894/2/2194/12/2910099معاونت1900/9718شهرداری اهواز (SCATS)خريد سامانه هوشمند مديريت مركزی چراغ راهنمايي95

96
اعتبارات طرح های  )اجرای دوربین های ثبت تخلف سرعت غیر مجاز شهر اهواز 

(عمراني تملک دارايي سرمايه ای 
2,99494/4/2294/12/2910055معاونت1900/10059

5,17594/3/1294/12/29100100معاونت1900/9830تعمیر و نگهداری سامانه ترافیكي هوشمند شهر اهواز97

98
اعتبارات طرحهای )اجرای سامانه كنترل مركزی تقاطعات هوشمند شهر اهواز 

(تملک دارائیهای سرمايه ای 
68493/4/2293/8/18100100معاونت1900/8503

6,08895/7/1395100100معاونت 1900/12070تعمیر و نگهداری سامانه های ترافیكي هوشمند99

2,00096/4/3196/6/31100100معاونت1900/13436(اعتباری)خريد سوئیچ و تجهیرات شبكه فیبر نوری 100

درصد دارد1,99596/4/3196/6/311009725معاونت1900/13437(اعتباری)خريد دوربین های نظارت تصويری 101

صفحه 21 از 5۷ 
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 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

9,19996/3/2096/6/2010089معاونت1900/13239خريد تجهیزات چراغ راهنمايي هوشمند102

7,50094/6/1094/12/29100100سازمان فاوا102/12/13/9/32خريد ، نصب و راه اندازی سامانه چراغ های راهنمايي هوشمند103

1000 روز9660 /06 /450019سازمان تاکسيرانيتهیه و اجرای رنگ آمیزی محوری در سطح شهر104

961000 / 07 /9620 / 05 /350020سازمان تاکسيرانيتهیه و اجرای رنگ آمیزی عابر پیاده نقوش هشداری در سطح شهر105

971000 / 08 / 9729 /07 /320029سازمان عمران شهری101/17/14/17/4/17/1(ع)امتداد پل خوابگاه حضرت معصومه 106

961000 / 04 / 9615 / 12 / 209515معاونت1900/15043اصالح هندسي بلوار دعبل107

69093/5/1993/12/1510090معاونت1900/8596مطالعات طرح جامع تابلوهای راهنمای مسیر108

8009697100سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2مطالعات و طراحي پايانه اتوبوسراني شهید چمران109

نوبت )خريد رنگ و اجرای خط كشي محوری و ورودی ها و معابر سطح شهر اهواز110

(اول
4,97897/11/398/3/3100معاونت1900/16626

1,91397/11/2398/1/23100معاونت1900/16758(نوبت اول)خريد رنگ و اجرای خط كشي محوری مسیر پل واليت و پل ششم 111

3,18498/1/1798/2/17100معاونت1900/17049عملیات اجرای خط كشي محوری در سطح شهر اهواز112

1,83198/11/799/1/7100معاونت2100/7933(نوبت اول)خريد و اجرای فیبر نوری ساختمان كنترل ترافیک 113

114
خريد رنگ اكرلیک سرد به همراه پرايمر، كالسیک و تینر جهت خط كشي محوری 

(نوبت اول)معابر سطح اهواز 
3,96999/2/699/3/61000معاونت2100/8799

478,826 جمع کل

صفحه 22 از 5۷ 



ا از   نت ش معاونت شهرسازي و معماريا
پروژه هاي توسعه و عمران تكميل شده

صفحه 23 از 5۷ 



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

27289/9/2189/12/6100100سازمان زیباسازي 19/15405خريد تجهيزات نور پردازي پل سياه1

50089/10/1589/11/30100100سازمان زیباسازي 1900/140خريد ، حمل و نصب كفپوش پارك شهيد سبحاني2

69889/2/2589/5/2100100سازمان زیباسازي 24/1204جمع آوري تجهيزات قديمي و اجراي تجهيزات جديد روشنايي پل سفيد3

1,13188/3/2788/11/27100100معاونت19/5386مطالعات  ساماندهي سيما و منظر و مبلمان شهري  خيابان آزادگان4

1,58089/8/2390/8/2310054معاونت19/14495انجام خدمات نقشه برداري مورد نياز شهر اهواز5

25089/6/1489/8/13100100سازمان زیباسازي مطالعات طرح ساماندهي و زيباسازي و طراحي مجدد فلكه نخل6

7989/9/2189/10/21100100سازمان زیباسازي 19/15409طراحي و تهيه نقشه هاي روشنايي پارك ساحلي7

1,09789/9/2190/7/16100100سازمان زیباسازي 19/15403 هكتاري42طراحي و نظارت روشنايي پل سفيد و پارك 8

2,64489/1/2989/3/27100100سازمان زیباسازي 19/1519رنگ آميزي پل سفيد اهواز9

1,64988/12/2789/5/10100100سازمان زیباسازي24/3841مطالعات سيما و منظر امانيه10

3,24089/12/2890100100سازمان زیباسازي1900/828 شهرداري اهواز7 و 6، 4، 2پاك سازي و رنگ آميزي جداول سطح مناطق 11

2,25088/12/2591100100سازمان زیباسازي24/3499خريد تابلو هاي معابرشهري12

1,0009191100100سازمان زیباسازياحداث ديواره آب بند آبشار مصنوعي پل هفتم13

20689/9/2189/11/29100100سازمان زیباسازي19/15407 عدد چراغ پايه پاركي87خريد 14

3,50090/6/790/7/7100100سازمان زیباسازي1900/1759نورپردازي پل هاي سفيد وسياه15

55090/6/790/6/17100100سازمان زیباسازي1900/1762 عدد پرتابل جهت معاونت فرهنگي50ساخت ونصب 16

گزارش وضعیت پروژه هاي توسعه و عمران معاونت شهرسازي و معماري

توضیحاتمبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرح پروژهرديف

99/3/31پیشرفت پروژه    زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

صفحه 24 از 5۷ 



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

گزارش وضعیت پروژه هاي توسعه و عمران معاونت شهرسازي و معماري

توضیحاتمبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرح پروژهرديف

99/3/31پیشرفت پروژه    زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

1,64790/6/890/9/7100000سازمان زیباسازي--انجام مطالعه و بدنه سازي و ساماندهي سيما و منظر شهري خيابان شهيد چمران17

51290/7/2390/8/7100100سازمان زیباسازي1900/2277 حمام8 كانكس دستشويي و 14خريد 18

1259191100100سازمان زیباسازيشيب بندي و محوطه سازي اتاقک برق فواره آبي پل هفتم19

7,00090/8/1890/10/28100100سازمان زیباسازي1900/2569تامين برق فواره آبي پل هفتم20

4,64490/6/790/8/7100100سازمان زیباسازي1900/1761احداث فواره آبي جداره هاي پل هفتم21

38090/4/490/5/13100100سازمان زیباسازي24/3825خريد تجهيزات ورزشي تفريحي معلولين22

1,41790/6/790/9/2100100سازمان زیباسازي1900/5917 شهرداري2 بيلبورد جهت نصب تصاوير شهدا در سطح منطقه 20ساخت و نصب 23

2,09390/6/790/9/2100100سازمان زیباسازي1900/1757اجراي نماي غربي و شرقي پل هفتم24

5,0009090100100سازمان زیباسازي1900/2740(ساخت و نصب تابلو هاي راهنمايي معابر شهري)خريد تابلو معابرشهري25

30091/4/1391100100سازمان نوسازي و بهسازي1500/7185(6/11460پالك -كيانشهر) 2 منطقه3طراحي ساختمان ناحيه 26

5019090100000سازمان زیباسازي--خريد مجسمه شير سنگي27

16490/1/2990/3/9100100سازمان زیباسازي--تهيه نقشه هاي اجرايي المان دفاع مقدس28

50092/5/592/8/5100100سازمان زیباسازي1900/6679مطالعات طرح امكان سنجي تغييركاربري پل خط لوله انتقال آب29

6,94192/5/592/9/5100100سازمان زیباسازي1900/6677طراحي و اجراي نورپردازي پلهاي چهارم، پنجم و جزاير30

5209090100100سازمان زیباسازي--طراحي و نصب تابلو شهداي گرانقدر31

2,6009090100100سازمان زیباسازي1900/2738طراحي و اجراي كاشي كاري زيرگذر پل چهارم و پنجم32

صفحه 25 از 5۷ 



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

گزارش وضعیت پروژه هاي توسعه و عمران معاونت شهرسازي و معماري

توضیحاتمبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرح پروژهرديف

99/3/31پیشرفت پروژه    زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

1009090100100سازمان زیباسازيطراحي و اجراي كاشي كاري تصوير امام و رهبري33

3,50791/12/1392/6/13100100معاونت1900/5915نقاشي ديواري و زيباسازي سطح شهر34

60090/3/1590/4/15100100معاونتاجراي نورپردازي پل سفيد35

9,18188/9/2390100100سازمان زیباسازي19/18836خريد تجهيزات  نورپردازي پل سفيد36

10,00092/5/592/8/5100100معاونت1900/6682نورپردازي پل هشتم37

4,0009091100100معاونتنقاشي ديواري سطح شهر38

2,04690/2/190/4/9100100معاونت1900/925تامين روشنايي و نورپردازي سيلوي اهواز39

5009090100100منطقه یکرنگ آميزي بدنه خيابان امام خميني40

4149090100000سازمان زیباسازيانجام مطالعات و طراحي پارك بيشه جزيره شادي شهر اهواز41

1,0009090100100سازمان زیباسازيرنگ اميزي پل ها و نرده هاي كناره ديوارهاي فرسوده شهري42

1,6809191100100سازمان زیباسازيتكميل عمليات رنگ آميزي پل معلق43

6,0009191100100سازمان زیباسازي1500/6779نقاشي ديواري44

20,0009191100100سازمان زیباسازي1500/6779مناسب سازي، زيباسازي و بهسازي پل فلزي45

37091/5/1693/1/26100100سازمان بهسازي و نوسازي115/17/15/14/9/50مطالعات و طراحي سايت و سيويل بازار كاالي خانه46

37091/2/1092/12/13100100سازمان بهسازي و نوسازي1900/5215مطالعات و طراحي سايت و سيويل بازار مبل47

48
حد فاصل رستوران پذيرايي -  پياده رو سازي جاده ساحي3 و 1،2طراحي فاز 

بهشت هويزه تا پل معلق
509191100100سازمان بهسازي و نوسازي1500/7185

صفحه 26 از 5۷ 



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

گزارش وضعیت پروژه هاي توسعه و عمران معاونت شهرسازي و معماري

توضیحاتمبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرح پروژهرديف

99/3/31پیشرفت پروژه    زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

34491/7/2391100100سازمان زیباسازي1500/9807مجموعه ورزشي شهرك پيام و كوي ترابري49

23891/8/791100100سازمان زیباسازي1300/9806خريد و نصب تجهيزات شهرك پيام50

43,92992/4/494/12/29100100سازمان زيباسازی109/15/16/23/12/9/17/2(متري 100فواره  ) شهرداري1اجراي آب نماها و فواره هاي بزرگ كارون در منطقه 51

2,5009191100100سازمان زیباسازي1500/6779خريد و نصب پرچم52

1,57592/3/2192100100سازمان زیباسازي1/100/6700مطالعات و طراحي باغ پرندگان53

1,68092/3/2193/12/29100100سازمان زیباسازي23/9/16تكميل رنگ آميزي پل سفيد54

6,99292/4/492100100سازمان زیباسازي1/100/6820(نقاشي ديواري)بدنه سازي و بهسازي بافت فرسوده 55

9,71392/4/2392100100سازمان زیباسازي1/100/7106طراحي و اجراي كاشي كاري در سطح شهر56

1,10592/4/2394/12/29100100سازمان زیباسازي109/15/16/23/12/9/17/2طراحي و اجراي نورپردازي كاشي كاري در سطح شهر57

1,27992/5/592100100سازمان زیباسازي1/100/7106(ديوار كوب)ساماندهي خريد و نصب راهنماي معابر شهري58

5,62792/5/592100100سازمان زیباسازي1/100/7106(پايه ار)خريد و نصب تابلوهاي راهنماي معابر شهري 59

40092/3/1392100100سازمان زیباسازي1/100/6600خريد  تنديس متانت و اجراي پايه  آن60

61
 587  متر به تعداد 9خريد و نصب پرچم مقدس جمهوري اسالمي ايران به ارتفاع

عدد
4,10992/3/1393/12/29100100سازمان زیباسازي1/100/6602

2,5009292100100سازمان زیباسازي1/100/6604خريد و نصب  تنديس شهيد علم الهدي62

2,0009292100100سازمان زیباسازي1/100/6600خريد  تنديس علي ابن مهزيار و اجراي پايه تنديس آن63

1,7109292100100سازمان زیباسازي1/100/6604(فردوسي، سعدي، حافظ )خريد و نصب تنديس مشاهير64

صفحه 2۷ از 5۷ 



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

گزارش وضعیت پروژه هاي توسعه و عمران معاونت شهرسازي و معماري

توضیحاتمبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرح پروژهرديف

99/3/31پیشرفت پروژه    زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

2,50092/3/1392100100سازمان زیباسازي1/100/6600خريد و نصب تنديس شهيد دقايقي65

10,00092/2/3192100100سازمان زیباسازي1/100/6340طراحي و اجراي مركز علوم نجوم66

15,00092/4/4100100سازمان زیباسازي1/100/6820اجراي نورپردازي مراسمات ملي و مذهبي شامل خريد ريسه و المپهاي الوان67

4,40092/02/1992/12/29100100سازمان زیباسازي109/15/5/6 هكتاري18روشنايي پارك  68

2,50092/3/2192100100سازمان زیباسازي1/100/6014 هكتاري18اجراي فونداسيون تجهيزات پارك بازي 69

4,50091/1192100100سازمان خدمات موتورياحداث تابلو تصاوير شهدا در ورودي هاي شهر70

1,30895/06/1695/12/29100100سازمان زیباسازي95109/15/17/14/23/9/39خريد و نصب المانهاي موقت با موضوع عاشورا 71

8009192100100سازمان نوسازي و بهسازيمطالعات طراحي سيما و منظر شهري خيابان سلمان فارسي72

30091/7/1292/12/10100100سازمان نوسازي و بهسازي115/17/15/14/9/10(6/11447پالك -كيانشهر)طراحي ساختمان سراي محله 73

10,00092/5/592100100سازمان زیباسازي1/100/7106زدودن و رفع ناهنجاريهاي شهري و اجراي پروژه هاي كوچک شهري در سطح شهر74

50092/5/592/7/5100سازمان زیباسازي1900/6681مطالعات بهسازي ميدان نخل75

6,0009191100100سازمان زیباسازي1500/6779كاشي كاري76

6,0009191100100سازمان زیباسازي1500/6779ساخت و نصب المان و آثار حجمي77

78
دو مورد پل پنجم و علوي حذف  )نورپردازي پل هاي علوي، پنجم، راه بند و جزيره 

(شوند
20,0009191100100سازمان زیباسازي1500/6779

3,43792/5/592/9/5100100سازمان زیباسازي1900/6680خريد مبلمان پاركي و خياباني79

5,00091/12/1392/6/13100100سازمان زیباسازي1900/5914خريد و نصب تابلوهاي راهنماي معابرشهري80

صفحه 28 از 5۷ 



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

گزارش وضعیت پروژه هاي توسعه و عمران معاونت شهرسازي و معماري

توضیحاتمبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرح پروژهرديف

99/3/31پیشرفت پروژه    زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

1,48089/6/992100100معاونت مشارکتها19/10589شناسايي و تعيين طرح ها و پروژه هاي قابل سرمايه گذاري جهت توسعه شهر اهواز81

82
تابلوهاي پايه  ) عدد تابلو راهنماي معابر شهري 3000ساماندهي ،ساخت و نصب 

در سطح شهر (دار
5,70093/4/1793/12/29100100سازمان زیباسازي23/9/16

1,27693/9/593/11/5100100سازمان زیباسازي23/9/16(ديوار كوب   )ساماندهي ،ساخت و نصب تابلوهاي راهنماي معابر شهري 83

9,8599393/12/29100100سازمان زيباسازی23/9/16زدودن ناهنجاري هاي شهري واجراي پروژه هاي كوچک شهري84

609393/12/29100100سازمان زیباسازي23/9/16/2مرز في مابين شهر اهواز و شهرستان كارون (3d)تهيه طرح اوليه سه بعدي 85

13,24293/5/2693/12/29100100سازمان زیباسازي23/9/16نورپردازي پل سياه86

4009393/12/29100000سازمان زیباسازي23/9/16/1بهسازي تابلوهاي شهداي دفاع مقدس در سطح شهر87

1,1009393/12/29100100سازمان زیباسازي23/9/16/1 عدد سفره هفت سين در سطح شهر10خريد 88

3,5009393/12/29100100سازمان زیباسازي109/15/16/9/17خريد المانهاي موقتي نوروزي در سطح شهر89

4,88093/3/2093/12/29100100سازمان زیباسازي623/9/16خريد، نصب و راه اندازي تلويزيون شهري در سطح شهر در منطقه 90

3,60094/12/1594/12/29100100سازمان زیباسازي109/15/16/23/12/9/17/2رفع ايرادات نورپردازي پل سفيد91

3,0009191100100سازمان زیباسازيخريد و نصب تجهيزات پاركي، بازي، تندرستي و مبلمان شهري و كف پوش پاركي92

3,43792/5/592/9/510015سازمان زیباسازي1900/6676 عدد تنديس5خريد و نصب 93

8809393/12/29100100سازمان زیباسازي23/9/16آذين بندي و نورپردازي در سطح مناطق شهرداري94

8,15894/12/1594/12/2910080سازمان زیباسازي109/15/16/23/12/9/17/2خريد و نصب المان و آب نماي صخره اي95

4,00093/03/2094/12/29100100معاونت109/15/16/9/17 عدد تلويزيون شهري در سطح شهر4خريد و نصب 96

صفحه 29 از 5۷ 



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

گزارش وضعیت پروژه هاي توسعه و عمران معاونت شهرسازي و معماري

توضیحاتمبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرح پروژهرديف

99/3/31پیشرفت پروژه    زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

97
مطالعات احياي اراضي حاشيه رودخانه كارون در محدوده ي حريم قانوني شهر و 

تهيه بسته هاي سرمايه گذاري
5,50089/2/2089/7/5100100معاونت19/3130

98
انجام مطالعات طرح امكان سنجي و تهيه طرح كاربري هاي جايگزين در محدوده 

 هكتاري شهرداري اهواز153اراضي 
70092/01/1894/12/29100100معاونت1900/6025

3,38592/3/2192100100سازمان زیباسازي51/100/6014خريد، نصب و ايمن سازي و تجهيزات پاركي، بازي و تندرستي در سطح منطقه  99

4,0009494/12/29100100سازمان زیباسازي109/15/17/23/16/9/31/1طراحي و اجراي نقاشي ديوارهاي سطح شهر100

1,19294/07/0594/12/29100100سازمان زیباسازي 1394109/15/16/23/12/9/17/2خريد و نصب المان هاي موقت با موضوع عاشورا 101

1,19494/9/1794/12/29100100سازمان زیباسازي 109/15/16/23/12/9/17/2خريد و نصب المانهاي موقت با موضوع استقبال از مهر102

2,08093/12/994/12/29100100معاونت109/15/16/23/12/9/17/2 شهرداري2خريد و نصب گله ده تايي فيل در منطقه 103

1,68094/12/1294/12/29100100معاونت109/15/16/23/12/9/17/2 شهرداري3خريد و نصب كاروان شتر در منطقه 104

5,82294/11/397/12/29100100سازمان زیباسازي109/15/16/4/32/1 شهرداري4نورپردازي ساختمان سيلو در بلوار ساحلي غربي در منطقه 105

106
انجام عمليات جابجايي بنرها و پالكاردهاي تبليغاتي نصب شده بر روي پلهاي عابر 

پياده در سطح شهر
2,0819393/12/29100سازمان زیباسازي23/9/16

7,27093/7/3097/12/29100100سازمان زیباسازي109/15/16/23/12/9/17/2 شهرداري6 و 1ساماندهي نما و محيط پيراموني مساجد  در سطح مناطق 107

25,38993/10/2093/12/2910015سازمان زیباسازي109/15/16/23/12/9/17/2 هكتاري16اجراي آبنماي موزيكال پاركي در 108

109
تكميل ) شهرداري8مطالعات طراحي ميدان بهشت آباد در محدوده منطقه 

(صورتجلسه
1559596100100سازمان زیباسازي 95/12/18 م  2/44/8/16-15/109

110
 7مطالعات طراحي ميادين واليت و كوي رمضان در محدوده منطقه 

(تكميل صورتجلسه)شهرداري
3519596100100سازمان زیباسازي  95/6/28 م 49/7/16-15/106

111
هكتاري در محدوده 42خريد مبلمان پاركي پيرامون آب نماي موزيكال پارك 

 شهرداري2منطقه 
100100سازمان زیباسازي 

6399596100100سازمان زیباسازي 95/10/26 م 15/109/-1/48/5/16(تكميل صورتجلسه)مطالعات فاز اول ميادين فردوس و پرديس  112

صفحه 30 از 5۷ 



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

گزارش وضعیت پروژه هاي توسعه و عمران معاونت شهرسازي و معماري

توضیحاتمبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرح پروژهرديف

99/3/31پیشرفت پروژه    زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

4,9379496100100سازمان زیباسازي 96/4/5- 10/4/15/109(تكميل صورتجلسه)- 4خريد و اجراي نورپردازي درختان بلوار گلستان در م 113

2,0359496100100سازمان زیباسازي 96/4/11-5/6/15/109(تكميل صورتجلسه) - 6در م  (دله  )خريد و نسب المان ميدان انقالب 114
 میلیون ریال به 499/1مبلغ

مجري پرداخت گردیده است

1,00094/9/2910055سازمان نوسازي و بهسازي115/17/15/14/9/50مطالعات شناسايي بناهاي مخروبه و متراكم ، فرسوده و ناكارآمد115

116
انجام مطالعات برنامه ريزي و مديريت كاربري هاي منطقه كيانپارس با رويكرد روان 

 ساله10سازي ترافيک در افق 
2,90094/10/596/7/23100100سازمان نوسازي و بهسازي115/17/15/14/9/10/1

79193/8/393/12/29100100سازمان زیباسازي23/9/16مطالعات و طراحي پل عابر پياده كابلي بر روي رودخانه كارون117

1,60097/4/497/12/29100100سازمان زیباسازي97109/15/17/23/16/9/31/2نصب و جمع آوري بنرهاي مناسبتي شهرداري اهواز در سال 118

1,16797/5/2197/12/29100100سازمان زیباسازي109/15/17/23/16/9/31/2 وات عقيق به منظور نصب در سطح مناطق هشتگانه120خريد پروژكتورهاي 119

1,20097/4/1297/12/29100100سازمان زیباسازي97109/15/17/23/16/9/31/2طراحي و فضا سازي شهري بمناسبت عيد فطر 120

1,00097/6/497/12/291000سازمان زیباسازي109/15/17/23/16/9/31/2حذف زوائد بصري سطح شهر121

9119697/12/29100100سازمان زیباسازي97109/15/17/23/16/9/31/2فضا سازي شهري به مناسبت نوروز 122

1,1809697/12/29100100سازمان زیباسازي109/15/17/23/16/9/31/2 شهرداري4،5،6،7خريد ريسه شلنگي و بلوطي ويژه دهه فجر در محدوده مناطق 123

57297/8/1997/12/29100100سازمان زیباسازي109/15/17/23/16/9/31/2 عدد سطل بزرگ پاركي100خريد 124

1,2009697/12/29100100سازمان زیباسازي109/15/17/23/16/9/31/2 عدد پارچه پرچم جهت نصب در مناطق هشتگانه شهرداري4006خريد 125

3,19097/2/2397/12/2910075سازمان عمران شهري101/17/13/15/14/9/14/2تامين روشنايي تقاطع غير همسطح شهيد بندر126

8,00096/12/2697/12/2910060سازمان زیباسازي109/15/17/23/16/9/31/2برگزاري سمپوزيوم سنگ127

5509697/12/29100100سازمان  زیباسازي109/15/17/23/16/9/31/2طراحي و اجراي نقاشي ديواري سه بعدي در  سطح مناطق هشتگانه128

صفحه 31 از 5۷ 



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

گزارش وضعیت پروژه هاي توسعه و عمران معاونت شهرسازي و معماري

توضیحاتمبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرح پروژهرديف

99/3/31پیشرفت پروژه    زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

6879697/12/29100100سازمان  زیباسازي109/15/17/23/16/9/31/2(ديوار كوب  )ساماندهي ، ساخت و نصب تابلوهاي راهنماي معابر شهري 129

1,9509697/12/29100100سازمان  زیباسازي109/15/17/23/16/9/31/2(پايه دار  )ساماندهي ، ساخت و نصب تابلوهاي راهنماي معابر شهري 130

3,36597/12/1698/4/1100زیبا سازي 24/6533(پايه دار- ديواركوب )ساماندهي ساخت و نصب تابلوهاي راهنماي معابر شهري 131

132
در سطح  (پايه دار  )ساماندهي ، ساخت و نصب تابلوهاي راهنماي معابر شهري 

 عدد2116شهر به تعداد 
4,3601394/06/0794/12/29100100سازمان زیباسازي109/15/17/23/16/9/31/1

133
در سطح  (ديوار كوب  )ساماندهي ، ساخت و نصب تابلوهاي راهنماي معابر شهري 

 عدد7619شهر به تعداد 
2,1801394/06/0794/12/29100100سازمان زیباسازي109/15/16/9/17

1,25089/12/1890/9/1310080125معاونت1900/736مطالعات طرح جامع محورهاي ورودي و خروجي شهر134

1368897/6/1797/12/2910060سازمان زیباسازي109/15/17/23/16/9/31/2 جهت روشنايي سطح شهرcobخريد پروژكتور هاي 135

478,476 جمع کل

صفحه 32 از 5۷ 



نا    ن  انا ا ان توسعه سرمايه انسانيمعاونت برنامه ريزي و ت 
پروژه هاي توسعه و عمران تكميل شده
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ریالی

درصددرصد

2,00089/8/589100سازمان فاوا19/13419شهروند الکترونیک1

30589/3/1190100معاونت19/3705 ساله اهواز5اجراي تدوين اقالم آماري وشاخص هاي برنامه 2

48290/7/590100سازمان فاوا1900/2037سامانه گزارش ساز کلیک ويو3

2,5969191100سازمان فاوا1/100/4617پشتیبانی از سخت افزارکاربران4

4,7009191100سازمان فاوا1/100/4617نگهداري و بهره برداري از شبکه زير ساخت و مراکزداده5

6,5959191100سازمان فاوا1/100/4617پشتیبانی از پايگاههاي داده6

7
طراحی،نصب و راه اندازي سامانه مديريت مکان محور معابرو المانهاي شهرداري 

اهواز
6009191100سازمان فاوا1/100/4617

5409191100سازمان فاوا1/100/4617سیستم جامع اداري8

3339191100معاونت901/100/4617تدوين کتاب آمارنامه سال 9

1219191100سازمان فاوا1/100/4617 ارمانديسIMSنرم افزار 10

2509191100سازمان فاوا1/100/4617نظارت برکنترل کیفیت ايزو11

6009191100سازمان فاوا1/100/4617سیستم جامع درآمدي12

689191100سازمان فاوا1/100/4617سامانه راهنماي مسافران13

8009191100سازمان فاوا1/100/4617طراحی،ايجاد و شارژ سامانه هاي اطالع رسانی و پیامک شهرداري اهواز14

1,6909191100سازمان فاوا1/100/4617( مگ34)تامین پهناي باند اينترنتی شهرداري اهواز 15

16
انجام خدمات بهره برداري و نگهداري محصوالت و پايگاههاي داده شهرداري و 

جايگاه هاي اينترنتی شهرداري اهواز
6,5959191100سازمان فاوا1/100/4617

توضیحات
تاریخ خاتمهتاریخ شروع

فیزیكی

99/3/31پیشرفت پروژه        زمان قرارداد

گزارش وضعیت پروژه هاي توسعه اي معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

مبلغ به میلیون ریال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرح پروژهردیف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

صفحه 34 از 5۷ 



ریالی

درصددرصد

توضیحات
تاریخ خاتمهتاریخ شروع

فیزیكی

99/3/31پیشرفت پروژه        زمان قرارداد

گزارش وضعیت پروژه هاي توسعه اي معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

مبلغ به میلیون ریال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرح پروژهردیف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

7009191100سازمان فاوا1/100/4617طراحی و اجراي جايگاه اينترانت شهرداري اهواز17

3,8009191100سازمان فاوا1/100/4617خريد و توسعه سخت افزارهاي مورد نیاز کاربران18

6009191100سازمان فاوا1/100/4617 کیلومتر مربع542تهیه تصوير ماهواره اي سفارشی شهر اهواز به وسعت 19

9009191100سازمان فاوا1/100/4617نصب و راه اندازي مرکز داده20

2299191100سازمان فاوا1/100/4617انجام نسخه تلفن همراه سايت شهرداري اهواز21

4569191100سازمان فاوا1/100/4617راه اندازي بخش تورهاي مجازي سايت شهرداري اهواز22

589191100سازمان فاوا1/100/4617چند زبانه کردن سايت شهرداري اهواز23

1109191100سازمان فاوا1/100/4617راه اندازي بخش صدا و سیماي اينترنتی شهرداري اهواز24

25
طراحی، نصب و راه اندازي سامانه مديريت مکان محور معابر و المانهاي شهرداري 

اهواز
6009191100سازمان فاوا1/100/4617

1,5009191100سازمان فاوا1/100/4617تهیه و اجراي شبکه هاي رايانه اي26

829191100سازمان فاوا1/100/4617مطالعه، طراحی و نصب پايگاه  اطالع رسانی پل هاي شهر اهواز27

38891/7/291100معاونت1/100/4617شناسايی و تعیین حدود محالت شهري اهواز28

1209191100سازمان فاوا1/100/4617توسعه جايگاه هاي  اينترنتی  شهرداري اهواز29

22091/6/1792/6/17100سازمان فاوا1/100/4617(جام)پیاده سازي و استقرار سیستم جامع آموزش 30

3339292100سازمان فاوا91102/12/9/74تدوين و چاپ کتاب آمارنامه سال31

6,2009292100سازمان فاوا102/12/9/74خريد سخت افزار موردنیازکاربران32
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ریالی

درصددرصد

توضیحات
تاریخ خاتمهتاریخ شروع

فیزیكی

99/3/31پیشرفت پروژه        زمان قرارداد

گزارش وضعیت پروژه هاي توسعه اي معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

مبلغ به میلیون ریال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرح پروژهردیف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

789292100سازمان فاوا102/12/9/74سیستم مديريت تدارکات و کارپردازي33

15092/3/2592100سازمان فاوا102/12/9/74سیستم مکانیزه پیشنهادات34

50092/3/2592100سازمان فاوا102/12/9/74 شهر اهوازWeb GISتوسعه و پشتیبانی 35

40092/3/2592100سازمان فاوا102/12/9/74سیستم جامع بازرسی و نظارت36

90092/3/2592100سازمان فاوا102/12/9/74(چاپی)تهیه نقشه نوروزي شهر اهواز 37

2,50092/3/2592100سازمان فاوا102/12/9/74درگاه الکترونیک خدمات شهرداري38

40092/7/1792/10/17100سازمان فاوا102/12/9/74سیستم جامع قراردادها39

28092/3/2592100سازمان فاوا102/12/9/74ايجاد جايگاه اينترانتی40

4,0009393100سازمان فاوا102/12/13/9/2/1پشتیبانی و نگهداري از سخت افزارهاي کاربران41

12,0009393/12/28100سازمان فاوا102/12/13/9/2/1پشتیبانی، نگهداري و بهره برداري از شبکه، زير اساخت و مراکز داده42

11,3009393/12/28100سازمان فاوا102/12/13/9/2/1انجام خدمات بهره برداري و نگهداري محصوالت و پايگاه هاي43

2,2009393/12/28100سازمان فاوا102/12/13/9/2/1تامین پهناي باند اينترنتی مورد نیاز شهرداري44

2939393100سازمان فاوا1900/9438 شهر اهواز92تدوين آمارنامه سال 45

10,15093/12/1796/12/29100سازمان فاوا102/12/13/9/3پشتیبانی و نگهداري از سخت افزار کاربران46

14,5009496/12/29100سازمان فاوا102/12/13/9/3پشتیبانی و نگهداري و بهره برداري از شبکه و زيرساخت مرکز داده47

18,3009496/12/29100سازمان فاوا102/12/13/9/3خدمات بهره برداري و نگهداري محصوالت و پايگاه داده شهرداري48
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ریالی

درصددرصد

توضیحات
تاریخ خاتمهتاریخ شروع

فیزیكی

99/3/31پیشرفت پروژه        زمان قرارداد

گزارش وضعیت پروژه هاي توسعه اي معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

مبلغ به میلیون ریال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرح پروژهردیف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

4,66694/7/2894/12/29100سازمان فاوا102/12/13/9/32تامین پهناي باند اينترنت49

4,2279494/12/29100سازمان فاوا13/9/32-102/12ايجاد و توسعه پرداخت و خدمات الکترونیک شهرداري50

8,00094/6/994/12/29100سازمان فاوا102/12/13/9/32توسعه سیستم شهرسازي و ساختمانی تحت وب51

9509494/12/29100سازمان فاوا102/12/13/9/32تهیه نقشه نوروزي شهر اهواز52

4,2271394/06/1094/12/29100سازمان فاوا102/12/13/9/32ايجاد و توسعه پرداخت و خدمات الکترونیک شهرداري53

4,6661394/06/1094/12/29100سازمان فاوا102/12/13/9/32تامین پهناي باند اينترنتی مورد نیاز شهرداري اهواز54

1,2009393/12/28100سازمان فاوا102/12/13/9/2/1(Help Desk)سیستم مرکز خدمات پشتیبانی فناوري اطالعات 55

19,20095/6/895100سازمان فاوا102/12/13/9/19 خدمات بهره برداري و نگهداري محصوالت و پايگاههاي داده شهرداري56

6,80095/6/896/12/29100سازمان فاوا102/12/13/9/3 تامین  پهناي باند اينترنت57

6,00095/6/895100سازمان فاوا13/9/19-102/12پرداخت و خدمات الکترونیک  شهرداري58

14,37596/12/29100سازمان فاوا102/12/13/9/3خدمات کارشناسی شهرسازي59

1,5009798100سازمان فاوا102/12/13/9/11/1اجراي خدمات الکترونیکی شهرداري اهواز60

1209798100سازمان فاوا102/12/13/9/11/1 ساعت آموزش زبان انگلیسی100اجراي 61

5,0009798100سازمان فاوا102/12/13/9/11/1در شهرداري منطقه دو (بايگانی الکترونیک)طرح جامع آرشیو الکترونیک 62

8009798100سازمان فاوا102/12/13/9/11/1پیاده سازي و استقرار سیستم جامع خدمات شهري63

18,3009798100سازمان فاوا102/12/13/9/11/1بهره برداري و نگهداري محصوالت و پايگاه هاي داده شهرداري اهواز64

صفحه 3۷ از 5۷ 



ریالی

درصددرصد

توضیحات
تاریخ خاتمهتاریخ شروع

فیزیكی

99/3/31پیشرفت پروژه        زمان قرارداد

گزارش وضعیت پروژه هاي توسعه اي معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

مبلغ به میلیون ریال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرح پروژهردیف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

15,5809798100سازمان فاوا102/12/13/9/11/1پشتیبانی، نگهداري و بهره برداري از شبکه شهرداري اهواز65

7,1309798100سازمان فاوا102/12/13/9/11/1تامین پهناي باند اينترنت شهرداري اهواز66

8,3609798100سازمان فاوا102/12/13/9/11/1پشتیبانی زيرساخت خدمات بانکی شهرداري اهواز67

24,8849798100سازمان فاوا102/12/13/9/11/1خدمات کارشناسی شهرسازي68

6009393/12/28100سازمان فاوا102/12/13/9/2/1سامانه امالک شهرداري69

8009393/12/28100سازمان فاوا102/12/13/9/2/1سامانه شناسايی و پیگیري تخلفات ساختمانی70

3009393/12/28100سازمان فاوا102/12/13/9/2/1(ترابري)سیستم جامع خدمات حمل و نقل 71

1009393/12/28100سازمان فاوا102/12/13/9/2/1سامانه کتابخانه شهرداري72

1,6009393100سازمان فاوا102/12/13/9/2/1سیستم جامع اداري73

2,6009393100سازمان فاوا102/12/13/9/2/1درگاه الکترونیک و جايگاههاي اينترنتی شهرداري74

7,1259494/12/29100سازمان فاوا102/12/13/9/19اجرا و خريد تجهیزات تخصصی مرکز داده هاي شهرداري75

83195/6/895100سازمان فاوا102/12/13/9/19مهندسین ناظر76

77
بروزرسانی و ساماندهی بانک اطالعات نوسازي و کسبه مناطق هشتگانه در 

سیستم شهرسازي
6,00095/6/895100سازمان فاوا102/12-13/9/19

12,65095/6/895100سازمان فاوا13/9/19-102/12(حراست)خريد نرم افزار، تجهیزات و اجراي دوربین هاي مدار بسته 78

12,00096/12/29100سازمان فاوا102/12/13/9/3دوربین هاي حراستی79

4,50096/12/29100سازمان فاوا102/12/13/9/3اجرا و خريد تجهیزات تخصصی مرکز داده شهرداري80

صفحه 38 از 5۷ 



ریالی

درصددرصد

توضیحات
تاریخ خاتمهتاریخ شروع

فیزیكی

99/3/31پیشرفت پروژه        زمان قرارداد

گزارش وضعیت پروژه هاي توسعه اي معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

مبلغ به میلیون ریال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرح پروژهردیف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

1,0009798100سازمان فاوا102/12/13/9/11/1سیستم هاي تخصصی و عملیاتی و کاربردي81

6009798100سازمان فاوا102/12/13/9/11/1سیستم جامع امالک82

4,5009798100سازمان فاوا102/12/13/9/11/1اجرا و خريد تجهیزات تخصصی مرکز داده هاي شهرداري83

3509798100سازمان فاوا102/12/13/9/11/1طراحی و پیاده سازي سامانه آتش نشانی84

8009798100سازمان فاوا102/12/13/9/11/1توسعه و پشتیبانی سامانه مديريت دکل هاي ارتباطی و مخابراتی85

1,6359798100سازمان فاوا102/12/13/9/11/1سامانه مديريت پسماند86

20092/3/2592100سازمان فاوا102/12/9/74سامانه راهنماي شهروندان87

70092/3/2592100سازمان فاوا102/12/9/74سامانه مديريت و ساماندهی دکلهاي ارتباطی و مخابراتی88

85092/3/2592100سازمان فاوا102/12/9/74اطلس الکترونیکی شهر اهواز89

37092/9/2793/1/27100سازمان فاوا102/12/9/74سیستم جامع بازرسی و نظارت90

4,8509393100سازمان فاوا102/12/13/9/2/1اجراء، توسعه و استقرار سیستم جامع شهرسازي و ساختمانی تحت وب91

280092/3/2592100سازمان فاوا102/12/9/74 شهرداريvoipاجراي سیستم 92

1659595100پشتیبانی نرم افزار مالی93

2,7109798100سازمان فاواVOIP102/12/13/9/11/1توسعه و پشتیبانی سیستم ويدئو کنفرانس و 94

1659595100پشتیبانی نرم افزار مالی95

348,587 جمع کل

صفحه 39 از 5۷ 



پروژه های توسعه و عمران در حال اجرا

فصل دوم

صفحه 40 از 5۷ 



ان نت فن   معاونت فني و عمرانيا
پروژه هاي توسعه و عمران در حال اجرا

صفحه 41 از 5۷ 



مبلغ  به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

507,734پروژه های مربوط به زیرسازی و آسفالت

151,03995/8/596/8/49590معاونت1900/12165اجرای قیرپاشی و اسفالت معابر سطح شهر1

3,35395/7/14958040سازمان میادین104/14/17/9/13بهسازی جاده های دسترسی اطراف بازار بارفروشان غدیر2

3
بهسازی ورودی خرمشهر واقع در بلوار شهید فهمیده حدفاصل میدان انقالب تا 

مالشیه
112,8601398/05/059850سازمان عمران شهری101/17/13/14/9/6

15,31788/9/1990/9/206040معاونت719/18249 و3و نوارهای حفاری شده در حوزه خدماتی مناطق ,ترمیم سطوح آسفالتی 4

26,40688/9/990/9/122515معاونت819/17608و5و1ترمیم سطوح آسفالتی و نوارهای حفاری شده 5

143,85997/12/1598/6/156050معاونت1900/16949قیرپاشی و آسفالت روی الیه در معابر سطح شهر6

7
 شرکت فوالد 2بازیافت سرد آسفالت مسیر ضلع غربی جاده فوالد حد فاصل درب 

خوزستان تا میدان فوالد
54,90097987015سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2

888,920پروژه های مربوط به تقاطع های غیر همسطح

584,98994/5/27976126معاونت1900/10176احداث تقاطع غیرهمسطح میدان شهید بندر8

1,18295/4/59500سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/18/9/17/2مطالعات و طراحی محوطه سازی میدان شهید بندر9

11,2531395/09/20966145سازمان بهسازی و نوسازی115/17/15/14/9/50نظارت کارگاهی تقاطع غیر همسطح شهید بندر اهواز10

11
و ورودی (ورودی شهرک نفت)احداث تقاطع غیر همسطح  امتداد مسیر پل پنجم

(احداث تقاطع غیر همسطح والیت)(اعتباری)اهواز از سمت ماهشهر 
89,50090/2/2091/1/319999معاونت1900/922

25,00097/3/6979260سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2اجرای کارهای باقیمانده احداث پل والیت12

13
در مجاورت بازار  (ره  )احداث تقاطع غیر همسطح مسیر پل ششم و خیابان امام 

(تفاهم نامه فوالد خوزستان و فوالد اکسین)آهن 
175,75696/8/2398/2/23105معاونت1900/13866

14
خدمات مطالعات بهسازی،تعمیر و نگهدای پلهای سطح شهر اهواز شامل پلهای 

رودخانه ای و پلهای روگذر
1,240979800سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2

99/3/31پیشرفت پروژه   

توضیحات
تاریخ خاتمهتاریخ شروع

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت فني و عمراني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

صفحه 42 از 5۷ 



مبلغ  به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

99/3/31پیشرفت پروژه   

توضیحات
تاریخ خاتمهتاریخ شروع

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت فني و عمراني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

32,924پروژه های مربوط به ناحیه صنعتی کارون

21,75090/1/791/1/315550معاونت1900/849(فاز اول)اجرای عملیات بهسازی ناحیه صنعتی کارون 15

11,17489/12/789/7/79280معاونت1900/687(2فاز )ساماندهی ناحیه صنعتی کارون16

202,652پروژه های مربوط به  ساحل کارون

17
احداث ادامه مسیر جاده ساحلی شرق کارون حد فاصل پل سوم تا خیابان عالف 

 شهرداری3در منطقه  (پارک شهروند تا عالف )
23,54095/7/1975530سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2

3بودجه م 139,16496/10/13974015معاونت1900/14207 کوی ملت4احداث جاده ساحلی حد فاصل تأسیسات شرکت نفت و فاز 18

19
حدفاصل فنس شرکت نفت تا پادگان شناور )مالثانی-احداث جاده ساحلی شرق اهواز

(اعتباری)سازی 
3بودجه م 39,94897/10/698/10/63515معاونت1900/16413

102,662پروژه های مربوط به احداث مسیر های ارتباطی

47,89196/10/13979580معاونت1900/14211تکمیل احداث مسیر ارتباطی حد فاصل کوی رمضان و پل روگذر والیت20

36,49095978050سازمان بهسازی و نوسازی115/17/15/14/9/50(پل فوالد)احداث اتوبان مسیر پل ششم 21

18,28195/12/25967030سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2تکمیل و بهسازی مسیر ورودی باغ فردوس22

122,521پروژه های مربوط به احداث پارکینگ های عمومی

45,84896/7/15985055خدمات موتوری108/17/14/9/22/1 هزار نفری فوالد30احداث پارکینگ ورزشگاه 23

24
و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی  (رمپ،فنداسیون و شمع گذاری)عملیات اجرایی

جهت بهره برداری پارکینگ طالقانی اهواز
75,486979800سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2

25
و دوم مجتمع پارکینگ و تجاری طبقاتی  (بازنگری)مطالعات طراحی مرحله اول 

(صورتجلسه سازمان بهسازی و نوسازی )کیانپارس واقع در خیابان ایرانپارس 
1,1879697500معاونت115/17/15/14/9/50

31,302پروژه های مربوط به تکمیل و بهسازی ساختمان های اداری

صفحه 43 از 5۷ 



مبلغ  به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

99/3/31پیشرفت پروژه   

توضیحات
تاریخ خاتمهتاریخ شروع

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت فني و عمراني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

1,453979800سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2بهسازی ساختمان اداره کل حسابرسی شهرداری26

1,21897/05/2897/12/298550سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2توسعه ساختمان بازرسی شهرداری مرکز27

28
 جهت توسعه ساختمان بازرسی شهرداری l.s.fتهیه مصالح و اجرای کامل ساختمان 

مرکز
1,1601394/08/2094/12/299065معاونت101/17/9/5/2

1,47894/8/20969070معاونتl.s.f1900/10654توسعه ساختمان بازرسی شهرداری مرکز با سازه 29

4,33797988035سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2بهسازی ساختمان شماره سه شهرداری30

1,39897/8/69700سازمان عمران شهری3101/17/13/15/14/9/14/2تهیه مصالح و اجرای کامل سایبان پارکینگ معاونت فنی و عمرانی ساختمان شماره 31

5,01195/11/0197/12/299515سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/50توسعه ساختمان شماره سه شهرداری32

8,38595/8/8956015سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/50توسعه و تکمیل درمانگاه شهرداری اهواز واقع در امانیه خیابان عارف33

34
تهیه مصالح و اجرای کامل تجهیزات سیستم صوت و تصویر و دکوراتیو سالن 

کنفرانس معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز
1,80297/2/1597/3/155020معاونت1900/15074

2,74097/5/2989715سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2کارهای تکمیلی ساختمان پایش تصویری و مانیتورینگ شهرداری اهواز35

2,32083/03/2794/12/2900معاونت19/2000 مطالعات مراحل اول ، دوم و سوم ساختمان شهرداری مرکز36

14,258پروژه های مربوط به احداث زمین ورزشی

37
و حصیر  (پارک ربیع  )تهیه و اجرای چمن مصنوعی زمینهای فوتبال آخر آسفالت 

 شهرداری7 و 1در مناطق  (جنب معاونت امور اجتماعی و فرهنگی  )آباد 
7,60995/4/5953015سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/50

38
 )تهیه و اجرای چمن مصنوعی زمینهای ورزشی سطح مناطق هشتگانه شهرداری 

(صورتجلسه سازمان بهسازی و نوسازی
6,64995/10/1497400سازمان بهسازی و نوسازی115/3353

7,457پروژه های مربوط به پارک ها

7,45789/1/1689/9/102015معاونت719/82 و 3احداث پارک نیرو و سپیدار مناطق 39

صفحه 44 از 5۷ 



مبلغ  به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

99/3/31پیشرفت پروژه   

توضیحات
تاریخ خاتمهتاریخ شروع

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت فني و عمراني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

616,697پروژه های متفرقه

11,17496977515سازمان بهسازی و نوسازی115/17/15/14/9/50احداث دیوار آجری جدا کننده امتداد مسیر پل ششم و ورزشگاه برق منطقه ای40

5,000929295100معاونت شهرداری8بهسازی پایانه شرق در منطقه 41

2,86297/6/139700سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2 متری20 گمانه 30انجام خدمات ژئوتکنیک و مطالعات حفر 42

2,12197/11/0298400سازمان آرمستانها106/17/9/56خرید، حمل و نصب گنبد یادمان سرداران شهید جنگ تحمیلی43

162,06898/2/1098/6/104510معاونت1900/17203 شهرداری2 و 1بهسازی،قیرپاشی و آسفالت معابر مناطق 44

167,14498/2/1098/6/104510معاونت1900/17202 شهرداری7 و3بهسازی،قیرپاشی و آسفالت معابر مناطق 45

50,75098/7/2899/5/287525معاونت2100/6793تکمیل مسیر پل والیت و امکان استفاده از جاده دسترسی به سمت فرودگاه اهواز46

3,89898/12/1499/1/1498معاونت2100/8434بهسازی پیاده روهای اطراف آبنمای موزیکال جاده ساحلی جنب رستوران گردشگری48

49
 (ساحل شرقی و غربی)احداث و مقاوم سازی دیوار ساحلی در محدوده پل سوم 

(اعتبارات طرحهای عمرانی تملک دارائی های سرمایه ای
34,12299/4/799/7/700معاونت2100/9224

177,55899/3/1199/9/115015معاونت2100/8967بهسازی،قیرپاشی و آسفالت و همسان سازی درب منهول ها در سطح شهر اهواز50

2,527,127 جمع کل

صفحه 45 از 5۷ 



ك اف ل  نقل  ت نت  معاونت حمل و نقل و ترافيكا
پروژه هاي توسعه و عمران در حال اجرا

صفحه 46 از 5۷ 



رياليفيزيكي

درصددرصد

708,378پروژه های مربوط به مطالعات حمل و نقل و ترافیک

خاتمه داده شد1,10089/10/1890/4/161010معاونت1900/160مطالعات محدوده طرح ترافیک هسته مركزی اهواز1

1,26194/4/19530معاونت1900/9929 دستگاه پل عابر پیاده در سطح شهر اهواز3 مطالعات و طراحی 2

1,91096970سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2مطالعه و طراحی پیاده رو محدوده تجاری شهر3

1,090969780سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2مطالعات فاز صفر پایانه بزرگ برون استانی4

5
مطالعات روانسازی حركت سواره رو و پیاده رو و تقاطع در مسیر حد فاصل بلوار 

نواب،فنی حرفه ای و میدان جمهوری
1,23297/3/1597/10/1570سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2

1900/9376 تقاطع همسطح20مطالعات ترافیک و هوشمند سازی 6
سازمان خدمات طراحي 

شهرداريهای استان خوزستان
2,00093/11/2094/12/299090

7
 مطالعات شناسایی و ارائه الگوی طراحی و ساختار مشاركت در اجرای پاركینگهای 

پیشنهادی جدید در هسته مركزی شهر
1900/9400

سازمان خدمات طراحي 

شهرداريهای استان خوزستان
85094/11/2594/12/297050

2,80097/8/22970سازمان پايانه ها113/13/9/52مطالعه و طراحی شبکه معابر ارتباطی و ساماندهی اراضی محدوده ایستگاه كارون8

9
مطالعات بهره برداری از ظرفیت خطوط راه آهن شهر اهواز در جابجایی مسافر 

( ایستگاه12 )ریل باس- درون شهری
2,35097/8/229730سازمان پايانه ها113/13/9/52

10
خدمات مشاوره و بهره برداری از ظرفیت خطوط آهن شهری در جابجایی مسافر 

(ریل باس)درون شهری 
2,98197/12/2698/7/260معاونت1900/17012

2,4049697/12/290سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/50مطالعات مراحل اول و دوم بهسازی پلهای راهنمایی،معلق و نادری شهر اهواز11

12
مطالعات ساماندهی ترافیک و بهبود وضعیت تردد به ورزشگاههای بزرگ اهواز 

(فوالد و غدیر)
1,10097/08/1997/12/2990سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2

685,00095952معاونتتقاطع غیر همسطح بلوار گلستان ( EPC )طرح و ساخت 13

1,30097/3/1597/10/1580سازمان عمران شهری100/28562 شهر اهوازBRTطراحی خط یک 14

99/3/31پيشرفت پروژه         

تو ضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران معاونت حمل و نقل و ترافيک

مبلغ به میلیون ریال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

صفحه 4۷ از 5۷ 



رياليفيزيكي

درصددرصد

99/3/31پيشرفت پروژه         

تو ضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران معاونت حمل و نقل و ترافيک

مبلغ به میلیون ریال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

1,00097/3/1597/10/1550سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2مطالعات مکانیابی پایانه بزرگ برون استانی15

29,440پروژه های مربوط به خرید تابلو ها و تجهیزات ترافیکی

(48ماده)خاتمه فرارداد5,80094/11/2695254معاونت1900/11117خرید تابلوهای راهنمای مسیر و متعلقات16

8,24096/12/1397/6/133825معاونت1900/14753تابلوی راهنمای مسیر در سطح شهر اهواز (خرید)تهیه 17

18
خرید تجهیزات ترافیکی بلوار پاسداران، جاده ساحلی شرقی و غربی، بلوار 

گلستان، بلوار آیت اله بهبهانی، بلوار باهنر و بلوار مالشیه
14,50097/12/1497/12/2920سازمان  زيباسازی109/15/17/23/16/9/31/1

لغو خريد9009494/12/2920معاونتخرید دستگاه تست بازتاب شبرنگ19

1,200پروژه های مربوط به خرید رنگ و اجرای خط كشی

1,20095/3/2695/6/267050معاونت 1900/11630اجرای خط كشی محوری معابر سطح شهر20

10,113پروژه های مربوط به اصالح هندسی

10,11397/2/297970سازمان عمران شهری101/50824اصالح هندسی معابر در سطح شهر21

3,500پروژه های مربوط به هوشمند سازی ناوگان تاكسیرانی

2,00094/6/1094/12/29سازمان فاوا102/12/13/9/32توسعه خدمات شهروند كارت22

1,50094/6/1094/12/2900سازمان فاوا102/12/13/9/32  ناوگان تاكسیرانیafc  و avlطراحی ، خرید ، نصب و بهره برداری سامانه 23

174,553پروژه های مربوط به هوشمندسازی كنترل ترافیک

2,85893/2/634,1878069معاونت1900/8072(%25با احتساب )(اعتبار)اجرای چراغ راهنمایی هوشمند در سطح شهر24

1,50094/6/1095/12/291515سازمان فاوا102/12/13/9/32طراحی و اجرای سیستم های اطالع رسانی ، نظارت و مدیریت حمل و نقل  ترافیک25

صفحه 48 از 5۷ 



رياليفيزيكي

درصددرصد

99/3/31پيشرفت پروژه         

تو ضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران معاونت حمل و نقل و ترافيک

مبلغ به میلیون ریال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

3,00094/6/1096/12/298267سازمان فاوا102/12/13/9/32خرید ، نصب و راه اندازی دوربین های ثبت تخلف سرعت غیرمجاز و پالک خوان26

1,00095/6/896/12/294040سازمان فاوا102/12/13/9/3خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه و دیتای سامانه های حمل و نقل هوشمند27

25,60096/4/1196/12/11750معاونت1900/13369(اعتباری)خرید دوربین های ثبت تخلف 28

3,08696/4/1196/12/11400معاونت1900/13370(اعتباری)اجرای دوربین های ثبت تخلف شهر اهواز29

1,17097/8/3098/8/3050معاونت1900/16160پشتیبانی و تامین تجهیزات شبکه داخلی مركز كنترل ترافیک30

31
نوبت )شهرداری اهواز  (سمتات)توسعه سامانه مدیریت و تجمع اطالعات ترافیکی 

(اول
1,17097/10/898/2/820معاونت1900/16422

(48ماده)خاتمه قرارداد5,79295/3/2695/6/26معاونت 1900/11628خرید كنترلر هوشمند چراغ راهنمایی و تجهیزات یدک32

7,00094/6/1094/12/296360سازمان فاوا102/12/13/9/32خرید ، نصب و راه اندازی دوربین های نظارت تصویری33

1,00095/6/896/12/2963سازمان فاوا102/12/13/9/11خرید، نصب و راه اندازی دوربین های نظارت تصویری34

35
اعتبارات طرحهای عمرانی تملک )خرید دوربین های نظارت تصویری و متعلقات 

(دارایی های سرمایه ای
8,25497/7/2298/7/628معاونت1900/15947

4,50094/6/1094/12/2982سازمان فاوا102/12/13/9/32خرید ، نصب و راه اندازی دوربین های ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز36

8,00493/2/693/08/69696معاونت1900/8073(اعتباری )خرید چراغهای هوشمند شهر اهواز37

38
اعتبارات طرحهای  )اجرای چراغهای راهنمایی هوشمند در سه تقاطع شهر اهواز

(تملک دارائیهای سرمایه ای 
70893/4/2293/8/199288معاونت1900/8499

10,00094/6/1094/12/294242سازمان فاوا102/12/13/9/32توسعه زیرساخت و بستر ارتباطی پسیو و اكتیو هوشمندسازی حمل و نقل39

3,00096/3/24970سازمان فاوا102/12/13/9/11خرید،نصب و راه اندازی سامانه چراغ های راهنمایی هوشمند40

9800 / 07 / 9827 / 06 / 2,93427معاونت2100/6551خرید و نصب تابلو های راهنمای مسیر به همراه پایه41

صفحه 49 از 5۷ 



رياليفيزيكي

درصددرصد

99/3/31پيشرفت پروژه         

تو ضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران معاونت حمل و نقل و ترافيک

مبلغ به میلیون ریال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

97200 /05 /9702 / 02 /4,97302سازمان عمران شهری101/50821احداث فونداسیون تابلو های راهنمای مسیر42

48خاتمه بر اساس ماده 00_97/ 02 / 3,74509معاونت1900/15043خرید و اجرای رنگ دو جزئی و پرسپکتیو عابر43

13,89797/11/2998/11/2985معاونت1900/16821تعمیر و نگهدای،خرید و توسعه سامانه های ترافیکی هوشمند شهر اهواز44

2,93498/6/2698/7/265050معاونت2100/6525خرید و نصب تابلوهای راهنمای مسیر به همراه پایه در سطح شهر45

4,76198/10/1899/11/1850معاونت2100/7689توسعه زیرساخت شبکه،امنیت و یکپارچگی اطالعات مركز كنترل ترافیک46

3,23099/4/2199/6/21معاونت2100/9328(نوبت اول)خرید نمایشگر و كنترل ویدئو وال مركز كنترل ترافیک 48

4,49499/4/2199/6/21معاونت2100/9327(نوبت دوم)خرید فانوس و ماژول چراغ های راهنمایی 49

1,10999/3/1899/4/18معاونت2100/9024انجام مطالعات ساختمان حمل و نقل و ترافیک و مركز ترافیک50

927,184 جمع کل

صفحه 50 از 5۷ 



ا از   نت ش معاونت شهرسازي و معماريا
پروژه هاي توسعه و عمران در حال اجرا

صفحه 51 از 5۷ 



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

80194/2/3095/12/29330سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/18/9/17/1مطالعات مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی کیانپارس1

1,50094/9/3097/12/298050سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/50 کیلومتر پیاده رو در سطح شهر اهواز100مطالعات همسان سازی 2

.در حال انجام کار5,50089/11/1290/11/1250معاونت1900/415انجام مطالعات طراحی شهری چهار محدوده شهری3

5,00089/12/890/12/3202575معاونت1900/426انجام مطالعات بافت فرسوده شهر اهواز4

5
انجام مطالعات طرح ساماندهی، طراحی و بدنه سازی فضاهای شهری نوار غربی 

رودخانه کارون
71589/8/3090/2/31303030معاونت19/14761

حذف شود43883/3/283/9/29085معاونت19/2586تهیه طرح و اصالح مغايرت های طرح تفكیكی ثبت با طرح تفضیلی گلستان6

نیمه کاره مانده 40100—43883/3/30معاونت19/4186  ،شهید رجايی و عباسپور2و1تهیه طرح  تفضیلی کوی چمران ،شريعتی 7

8
حدفاصل میدان )مطالعات طرح ساماندهی و بهسازی بافت اطراف خیابان انوشه

(دانشگاه تا پل رفیش
نیمه کاره مانده 9084—86284/12/23معاونت19/21437

خاتمه قرارداد و ارسال مدارک، اداره قرادادها46486/2/186/7/160100معاونت19/2219و مناطق همجوار.. انجام مطالعات و تهیه طرح تفضیلی منطقه کوت عبدا9

48687/3/309290100معاونت 19/4188خیابان شريعتی(بدنه سازی )دوم و سوم طراحی معماری  مطالعات مرحله اول ،10

70095/9/16967030سازمان بهسازی   25/9/15/14/17/115(تكمیل صورتجلسه)طرح ساماندهی و بهسازی بازار شريعتی 11

12
انجام مطالعه و تهیه طرح اجرايی پارك ساحلی شرق کارون حدفاصل پلهای سوم و 

(اعتباری)هفتم 
اعتباری90490/2/490/6/1640معاونت1900/1119

13
مطالعات بدنه سازی و ساماندهی سیما و منظر خیابان سلمان فارسی حد فاصل 

بلوار آيت اهلل بهبهانی تا رودخانه کارون
1,000909070100سازمان بهسازی

14
انجام مطالعات طرح تفصیلی ويژه با هدف ساماندهی تاالرهای عروسی  کوی 

سپیدار
42691919080100معاونت1900/5949

فسخ شد5,00094/5/2694/12/292020سازمان زیباسازی109/15/17/23/16/9/31/1مطالعات طرح جامع راهبردی زيبا سازی در محدوده شهر اهواز15

انجام نشد ─−1,71796/2/1796معاونت1900/13076 عدد المان دو وجهی شهدای حرم25خريد و نصب تعداد 16

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت شهرسازی و معماری

توضیحاتمبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرح پروژهرديف

99/3/31پیشرفت پروژه    زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

صفحه 52 از 5۷ 



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت شهرسازی و معماری

توضیحاتمبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرح پروژهرديف

99/3/31پیشرفت پروژه    زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

17
انجام مطالعات ممیزی و ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی و تجاری در محدوده شهر 

اهواز
فسخ قرارداد−2,50094/6/795/12/2920سازمان زیباسازی 109/15/16/9/17 

5001394/09/2395/12/298030سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/50انجام مطالعات طرح ساماندهی و بهسازی بازار طال فروشان18

19
مطالعات باز آفرينی،طراحی شهری،ارتقاء سیما و منظر بافت فرسوده مرکز شهر 

اهواز
اتمام قرارداد و تحویل پروژه3,27697/6/2498/4/249030معاونت1900/15744

انجام نشد 50097/4/597/12/2900سازمان زیباسازی97109/15/17/23/16/9/31/1نگهداری،تعمیر سازه های تبلیغات فرهنگی و مناسبتی شهرداری اهواز در سال 20

انجام نشد 1,19997/5/2097/12/2900سازمان زیباسازی109/15/17/23/16/9/31/2 عدد پارچه پرچم جهت نصب در سطح مناطق3426خريد 21

انجام نشد 59597/6/497/12/2900سازمان زیباسازی109/15/17/23/16/9/31/2 متری با رنگ روغنی9خريد سازه پرچم 22

انجام نشد 13,73497/5/2997/12/2900سازمان زیباسازی109/15/17/23/16/9/31/1خريد هشت مجموعه بازی در سطح مناطق شهرداری23

24
در پارك  (کف پوش گذاری،وسايل بازی و نرده)خريد تجهیزات بازی کودکان

 شهرداری2 و 1مناطق 
55,144979800سازمان پارکها و فضای سبز112/14/15/9/2/3

آنالیز نهایي پروژه اصالح شد و 

قیمت نهایي آن بعدا اعالم میگردد

2,77096/12/2797/12/298050سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/50مطالعات بافت فرسوده شهر اهواز در محدوده شهر اهواز25

انجام نشد 55696/11/0997/12/2900سازمان زیباسازی109/15/17/23/16/9/31/2 عدد50ساخت و نصب تابلوهای میادين و بلوارهای سطح شهر به تعداد 26

27
انجام عملیات روشنايی مسیر تقاطع غیر همسطح واليت و کوی رمضان در منطقه 

 شهرداری7
6,38697/7/10979060سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2

2,89797/12/0798100سازمان زیباسازی109/15/3/2تكمیل نورپردازی پل واليت28

5,66497/12/0798100سازمان زیبا سازی109/7975 تكمیل نورپردازی فاز اول تقاطع غیرهمسطح شهید بندر29

30
تدوين ضوابط،بلندمرتبه سازی و طراحی شهری در حاشیه رودخانه کارون با لحاظ 

نمودن مطالعات ترافیكیفايمن سازی و محافظت رودخانه کارون در برابر سیل در 

محدوده و حريم شهر اهواز

8,77198/12/1499/8/141020معاونت2100/8428

4,28898/12/1499/12/141020معاونت2100/8427 اهوازCBDمطالعات باز طراحی سیستم حمل و نقل هسته مرکزی شهر 31

134,231 جمع  کل

صفحه 53 از 5۷ 



نا    ن  انا ا ان توسعه سرمايه انسانيمعاونت برنامه ريزي و ت 

پروژه هاي توسعه و عمران در حال اجرا

صفحه 54 از 5۷ 



ریالی

درصددرصد

98091/5/2191/11/3040سازمان فاوا1/100/4617ایجاد و توسعه سیستم های یکپارچه خدمات شهری شهرداری1

1050929270سازمان فاوا102/12/9/74 سیستم مدیریت و کنترل پروژه های شهرداری اهواز2

220092/3/259270سازمان فاوا102/12/9/74مطالعه و اجرای طرح جامع امنیت فضای تبادل اطالعات3

100092/10/7920سازمان فاوا102/12/9/74برداشت اطالعات مورد نیاز سامانه های اطالعات مکانی4

550929280سازمان فاوا102/12/9/74پیاده سازی و استفرارسیستم جامع حقوقی5

8792/11/593/2/50سازمان فاوا102/12/9/74سیستم جامع نظام پیشنهادات6

250092/3/2593/3/200سازمان فاوا102/12/9/74تهیه سورس نقشه و کارتوگرافی بهمراه الیه های مربوط شهر اهواز7

70093/11/2894/4/1080سازمان فاوا102/12/13/9/2/1پیاده سازی و استقرار سیستم جامع حقوقی8

5009393/12/280سازمان فاوا102/12/13/9/2/1سیستم جامع در آمد9

80009393/12/280سازمان فاوا102/12/13/9/2/1سیستم یکپارچه خدمات شهری10

20009393/12/280سازمان فاواWeb GIS102/12/13/9/2/1سیستم اطالعات مکانی مبتنی بر وب شهر اهواز 11

5000009393/12/280سازمان فاوا102/12/13/9/2/1سامانه مدیریت معابر و المان های شهری12

500009393/12/280سازمان فاوا102/12/13/9/2/1آرشیو الکترونیکی اسناد شهرداری13

50009393/12/2840سازمان فاوا102/12/13/9/2/1سامانه مدیریت بحران شهرداری14

17009393/12/280سازمان فاوا102/12/13/9/2/1سیستم ها و خدمات مبتنی بر تلفن همراه و سرویس بیسیم15

105009393/12/2820سازمان فاوا102/12/13/9/2/1تهیه تصویر و نقشه شهر اهواز و بانک های اطالعات مکانی مربوطه16

توضیحات
تاریخ خاتمهتاریخ شروع

فیزیكی

99/3/31پیشرفت پروژه        زمان قرارداد

گزارش وضعیت پروژه هاي توسعه اي معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

مبلغ به میلیون ریال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرح پروژهردیف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

صفحه 55 از 5۷ 



ریالی

درصددرصد

توضیحات
تاریخ خاتمهتاریخ شروع

فیزیكی

99/3/31پیشرفت پروژه        زمان قرارداد

گزارش وضعیت پروژه هاي توسعه اي معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

مبلغ به میلیون ریال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرح پروژهردیف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

8009393/12/2840سازمان فاوا102/12/13/9/2/1سیستم قیمت تمام شده17

6000959595(بایگانی الکترونیک  )  طرح جامع آرشیو الکترونیک 18

19
طراحی واجرای ارتینگ ومتمرکز سازی سیستم تامین برق تجهیزات شبکه 

شهرداری اهواز
80095950

60095950پیاده سازی واستقرار سامانه مدیریت چاپگرهای شهرداری20

80095950سازمان فاوا102/12/13/9/11/1تست نفوذ جهت شناسایی نقاط ضعف امنیتی سیستمها21

60095950 در لبه اینترنتUTMمشاوره واستقرار 22

30095950نصب وپیاده سازی سیستم مدیریت متمرکز وروتینگ وسوییچ اینگ23

20095950 در سطح دیتا سنترIP6 به IP4مطالعات جهت گذر ازبستر 24

30095950بروز رسانی وتوسعه بستر مجازی سازی ومدیریت سرورهای مجازی25

1,43094/11/59595سازمان فاوا102/12/13/9/32اجرای طرح جامع امنیت فضای تبادل اطالعات26

1900/11796عکسبرداری هوایی و تهیه نقشه رقومی محدوده مسکونی شهر و حریم بایر اهواز27
سازمان جغرافیایی 

نیروهای مسلح
48,64395/5/1096/5/100

47695/6/8950سازمان فاوا13/9/19-102/12مشاوره و طراحی پروژه های دوربین مدار بسته و پایش تصویری28

29
خرید نرم افزار، تجهیزات و اجرای دوربین های مدار بسته جهت ساختمان جدید 

 شهرداری واقع در کیانشهر2منطقه 
2,00096/12/290سازمان فاوا102/12/13/9/3

30
انجام پژوهش های کاربردی و نظارت بر پروژه عکسبرداری هوایی و تهیه نقشه 

رقومی شهر اهواز
4,13497/6/2598/6/250معاونت برنامه ریزی1900/15750

25195980سازمان زیبا سازی109/15/17/23/16/9/31/1کتاب سرداران و فرماندهان شهید و جانباز هشت سال دفاع مقدس31

24094970سازمان زیبا سازی109/15/17/23/16/9/31/1چاپ و تالیف کتاب پل سفید32

صفحه 56 از 5۷ 



ریالی

درصددرصد

توضیحات
تاریخ خاتمهتاریخ شروع

فیزیكی

99/3/31پیشرفت پروژه        زمان قرارداد

گزارش وضعیت پروژه هاي توسعه اي معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

مبلغ به میلیون ریال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرح پروژهردیف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

1,00097/6/14970سازمان زیبا سازی109/15/17/23/16/9/31/1تالیف کتاب زندگینامه شهدای حرم33

34
طرح جامع شناسایی و ساماندهی محالت حاشیه ای،کم برخوردار و غیر برخوردار 

شهرداری اهواز
115/17/15/14/9/50

سازمان بهسازی و 

نوسازی
9,15695980

35
انجام طرح جامع شناسایی و ساماندهی محالت حاشیه ای کم برخوردار یا غیر 

برخوردار شهر اهواز
115/12273

سازمان بهسازی و 

نوسازی
8,00095/7/2496/7/240

1,00097980سازمان فاوا102/12/13/9/11/1بایگانی الکترونیک پرونده های امالک و حقوقی36

35097980سازمان فاوا102/12/13/9/11/1سامانه مدیریت طرحهای پژوهشی37

1,39497980سازمان فاوا102/12/13/9/11/1استقرار طرح جامع امنیت تبادل اطالعات38

6597980سازمان فاوا102/12/13/9/11/1سیستم آموزش قوانین و مقررات شورای اسالمی شهر39

40
نصب، راه اندازی و آموزش سامانه مرکز خدمات پشتیبانی فناوری اطالعات 

(ITHELPDESK)
55097980سازمان فاوا102/12/13/9/11/1

1,00097980سازمان فاوا102/12/13/9/11/1طراحی و اجرای ارتینگ و متمرکز سازی تامین برق تجهیزات شبکه شهرداری اهواز41

592979880سازمان فاوا102/12/13/9/11/1سامانه دعاوی حقوقی42

2,50097980سازمان فاوا102/12/13/9/11/1طراحی، تهیه اجرا و توسعه شبکه کامپیوتری شهرداری43

2,00097980سازمان فاوا102/12/13/9/11/1مطالعه، نیازسنجی و پیاده سازی ژئوپرتال شهرداری44

1,60097980سازمان فاوا102/12/13/9/11/1خرید، نصب و آموزش زیر سیستم جامع درآمدی شهرداری اهواز45

500979860سازمان فاوا102/12/13/9/11/1طراحی سامانه وب جی آی اس شهر اهواز46

47
همکاری های علمی،پژوهشی و آموزشی بین شهرداری اهواز و دانشگاه علوم 

کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
2,00097/9/199/9/1معاونت1900/16526

686,048 جمع 

صفحه 5۷ از 5۷ 
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